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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. 16
van 13 oktober 2009
van MARINO KEULEN

Limburgplan - Uitvoering

Wat betreft de uitvoering van het Limburgplan blijft het regeerakkoord nogal vaag. “Ook voor regio’s
en steden die sterker getroffen worden door de crisis, wordt een specifieke aanpak uitgewerkt. Steden
en lokale actoren zijn namelijk goed geplaatst voor een proactieve strategie op het vlak van
ondernemerschap, talent en lokale investeringen. In dit kader zorgen we ervoor dat de engagementen
uit het Limburgplan van de vorige Vlaamse Regering een vervolg kennen”, is de letterlijke tekst uit
het regeerakkoord.

In zijn rede voor het Vlaams Parlement bij de opening van het parlementair jaar op 28 september
laatstleden gaf de minister-president aan dat de crisis het hardst toeslaat in de provincies Antwerpen,
Limburg en West-Vlaanderen. Met name in Limburg en meer nog in Antwerpen stijgen de cijfers
inzake tijdelijke werkloosheid naar recordhoogten.

Hieruit meen ik af te mogen leiden dat Limburg, naast Antwerpen en West-Vlaanderen, toch nog
steeds de nodige aandacht en steun nodig heeft om structurele veranderingen mogelijk te maken die
moeten leiden naar een duurzaam, stabiel en minder conjunctuurgevoelig economisch weefsel.

1. Kan de minister-president meedelen of enkel die engagementen welke te maken hebben met
ondernemerschap, talent en lokale investeringen een vervolg zullen kennen?

2. Kan de minister-president een overzicht geven van de projecten waar het concreet over gaat?

3. Kan de minister-president de garantie geven dat alle projecten, opgenomen in het Limburgplan
maar die nog niet volledig uitgevoerd zijn, ook daadwerkelijk uitgevoerd en afgewerkt zullen
worden?

4. Zijn er projecten uit het Limburgplan waarvan de realisatie ter discussie is komen te staan? Zo ja,
welke en waarom?
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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 13 oktober 2009
van MARINO KEULEN

1. Op vraag van de regering maken de sociale partners momenteel werk van een insteek voor een
werkgelegenheids- en investeringsplan. De aanpak van de crisis zal daar een essentieel onderdeel
van uitmaken. Het is in dat verband dat besproken zal worden welke specifieke strategie uitge-
werkt zal worden om de meest door de crisis getroffen regio’s en steden te ondersteunen. Op dit
ogenblik is het te vroeg om aan te geven of dit wat Limburg betreft enkel over ondernemerschap,
talent en lokale investeringen zal gaan maar dit zijn mijns inziens wel cruciale hefbomen voor een
lokale aanpak van de crisis en waarop een regio of een stad een rol in kan spelen.

2. Dit kan op dit ogenblik nog niet aangegeven worden.

3. Het Limburgplan is opgevat als een concreet en uitvoerbaar plan, met concrete projecten. De
vorige Vlaamse Regering heeft zich bij de start van het Limburgplan geëngageerd tot de uitvoe-
ring van de projecten. Vandaar dat een systematische opvolging van de projecten belangrijk is: op
die manier kunnen de uitvoering en eventuele moeilijkheden daarbij gemonitord worden. Het is
daarbij de bedoeling de projecten uit te voeren. Indien projecten onuitvoerbaar blijken, als gevolg
van een aantal redenen kan uiteraard in overleg met de Vlaamse Regering en in overleg met de
Limburgse verantwoordelijken beslist worden projecten stop te zetten. Ook deze regering heeft
zich geëngageerd tot verdere uitvoering van de projecten van het Limburgplan. Het is mijn
bedoeling om jaarlijks een update te doen van de uitvoering van het Limburgplan. In dat verband
plan ik einde van dit jaar, begin volgend jaar nog een update.

Reeds van bij de goedkeuring van het Limburgplan op 8 juli 2005 door de vorige Vlaamse
Regering, was het duidelijk dat de voorziene uitvoeringstermijn 2006-2009 voor verscheidene
projecten, gelet op hun omvang en complexiteit, te kort zou zijn. Voor meerdere projecten loopt de
uitvoering dan ook verder door in de huidige legislatuur.
Het is evenwel niet mogelijk en het zou zelfs onvoorzichtig zijn, dat ik, ingaand op uw vraag-
stelling, hic et nunc als minister-president de garantie geef dat alle projecten daadwerkelijk volle-
dig uitgevoerd en afgewerkt zullen worden. Voor sommige projecten bijvoorbeeld berust de uit-
voerings- en financieringsverantwoordelijkheid niet bij de Vlaamse Regering, maar bij actoren in
de provincie Limburg. Het behalen van de doelstelling inzake bijkomende rustoordbedden is
bijvoorbeeld in belangrijke mate afhankelijk van de initiatiefzin en de indiening van concrete
dossiers door (kandidaat-)rusthuisexploitanten. Voor sommige projecten dienen nog plannings-,
vergunnings- en onteigeningsprocedures met goed gevolg te worden doorlopen.

4. Uit de laatste evaluatie die dateert van maart 2009 bleek dat een aantal projecten vertraging opge-
lopen hadden maar niet ter discussie stonden. Er zijn momenteel geen indicaties dat projecten ter
discussie staan. Zoals hoger al aangegeven, dit zal telkens moeten blijken naar aanleiding van de
jaarlijkse update van het programma.

Het Limburgplan bevat een groot aantal projecten in diverse beleidsdomeinen, van een belangrijke
omvang (ook in financiële termen) en met implicaties onder meer ook op ruimtelijk vlak (bestem-
mings- en tracékeuzes, onteigeningen, e.a.). Het is dan ook niet te vermijden dat rond een aantal
projecten en genomen of in voorbereiding zijnde beslissingen/keuzeopties, discussies ontstaan of
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kritiek wordt geleverd. Momenteel en bij mijn weten zijn deze discussies en kritiek evenwel niet
van die aard dat zij de uitvoering van sommige projecten hypothekeren.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -9-

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 13 oktober 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

KMO-portefeuille - Aanvragen

Als opvolger van de BEA (Budget voor Economisch Advies) is de KMO-portefeuille er voornamelijk
op gericht om de huidige of toekomstige bedrijfsvoering van KMO’s te verbeteren. Ze heeft
verschillende pijlers: opleiding, advies over ondernemen, advies over innoveren, advies over
internationaliseren.

1. Hoeveel aanvragen – per pijler – werden er de laatste tien kwartalen ingediend?

2. Hoeveel dossiers – per pijler – werden uiteindelijk goedgekeurd?

3. Hoeveel bedrijven en ondernemers hebben een aanvraag ingediend en goedgekeurd gekregen?

4. Hoeveel van die dossiers bevinden zich in Oost-Vlaanderen?

5. Over welk totaal steunbedrag per pijler gaat het?
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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 13 oktober 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

Voorafgaand wil opmerken dat de KMO-portefeuille in voege is vanaf 01/01/2009, onderstaande
cijfers hebben betrekking op de periode 01/01/2009 – 01/10/2009.

1. Er werden de laatste 3 kwartalen 25.275 aanvragen ingediend:
a. Opleiding: 21.732
b. Advies: 3.279
c. Strategisch Advies: 89
d. Technologieverkenning: 98
e. Internationaal advies: 77

2. Er werden de laatste 3 kwartalen 21.327 aanvragen goedgekeurd:
a. Opleiding: 18.278
b. Advies: 2.893
c. Strategisch Advies: 21
d. Technologieverkenning: 75
e. Internationaal advies: 60

3. 12.383 bedrijven en ondernemers hebben een aanvraag ingediend en goedgekeurd gekregen.

4. Oost-Vlaanderen telt 4.783 goedgekeurde steunaanvragen.

5. Het totaal steunbedrag per pijler voor de 21.327 goedgekeurde projecten:
a. Opleiding: 8.274.540,92 euro
b. Advies: 6.938.929,68 euro
c. Strategisch Advies: 391.403,00 euro
d. Technologieverkenning: 401.151,27 euro
e. Internationaal advies: 216.330,00 euro
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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 15 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Flanders.be - Kaart van Vlaanderen

Op de internetsite van Flanders staat een kaart van Vlaanderen met Brussel erop, waardoor de
bezoeker de indruk krijgt dat Brussel deel uitmaakt van het Vlaamse gewest.

Institutioneel is dit niet correct, het geeft een vals beeld voor de bezoekers.

Zal deze site worden aangepast om een beter beeld te geven van de werkelijkheid?
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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 15 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

De kaart van Vlaanderen op de website www.flanders.be is geen institutionele, maar een geografische
kaart. De kaart is al vervangen door een geactualiseerd exemplaar, waarvan ook gebruik gemaakt
wordt in andere publicaties van de Vlaamse overheid. Dit past in de doelstelling om de verschillende
kanalen (brochures, web, ppt,..) te baseren op dezelfde basisinformatie. De bestaande kanalen zullen
ook verder op deze eenvormigheid gescreend 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. 18
van 15 oktober 2009
van FRANK CREYELMAN

Vlaamse Regering - Telefoon- en faxkosten

Leden van de Vlaamse Regering krijgen op voorlegging van een factuur de kosten voor telefoon en
fax voor de woning en eventueel voor de tweede woning terugbetaald.

1. Welke ministers maken van deze regeling gebruik?

2. Heeft de minister er zicht op hoeveel deze regeling kost op een legislatuur?

3. Geldt deze regeling ook voor uittredende ministers?
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KRIS PEETERS

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

ANTWOORD

op vraag nr. 18 van 15 oktober 2009
van FRANK CREYELMAN

1. Geen enkele minister van de huidige legislatuur heeft tot op heden van deze regeling gebruik-
gemaakt.

2. In de legislatuur 2004-2009 bedroeg de globale kostprijs van deze regeling 15.934,99 euro.

3. Deze regeling geldt niet voor uittredende ministers.
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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. 19
van 15 oktober 2009
van FILIP DEWINTER

Export - Halal-certificaten

Het Waalse exportagentschap Awex overweegt om bepaalde Waalse bedrijven een halal-certificaat toe
te kennen, dat aan moslims bewijst dat een bepaald product halal (toegelaten) is voor de islam.

Op deze manier zou de export naar moslimlanden kunnen worden gestimuleerd. Awex wil de
betrokken bedrijven laten opnemen in een brochure en een cd-rom waarmee commerciële attachés van
Awex worden uitgerust voor promotie in moslimlanden. Awex wil de Europese islamitische
Halalfederatie de betrokken bedrijven laten controleren en wie de overstap naar halalproducten maakt,
kan rekenen op extra werkingsmiddelen.

1. Wordt ook door Flanders Investment en Trade of een andere publieke Vlaamse instantie een lijst
bijgehouden van bedrijven die halal-conform zijn of over een halal-certificaat beschikken teneinde
de export naar moslimlanden te faciliteren?

2. Wordt door Flanders Investment en Trade of een andere publieke Vlaamse instantie op een of
andere wijze samengewerkt met organisaties die halal-keurmerken toekennen in het kader van de
export vanuit Vlaanderen naar moslimlanden? Zo ja, op welke manier?
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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 15 oktober 2009
van FILIP DE WINTER

1. Het halal-certificaat voor exportbestellingen wordt toegekend per lot. Telkens een bedrijf een
nieuw lot wenst te exporteren, dient het bijgevolg een nieuw halal-certificaat aan te vragen. Er
bestaat dus geen lijst van halal-gecertificeerde exporterende bedrijven.
FIT kent wel de bedrijven die vlees en vleeswaren exporteren naar moslimlanden en de bedrijven
die regelmatig een beroep doen op halal-certificerende organisaties in binnen- en buitenland.

2. FIT beschikt over een lijst van organisaties in binnen- en buitenland die zich uitroepen tot halal-
certificerende organisaties. Let op het beperkende ‘zich uitroepen tot’, aangezien er in België geen
instantie bestaat die halal-certificerende organisaties kan erkennen. FIT informeert de bedrijven
via haar netwerk in de provincies en via haar buitenlandse kantoren in de betrokken landen over de
instanties die halal-certificaten kunnen afleveren.
De procedures om halal-certificaten te verkrijgen verschillen sterk van land tot land. Het is zeer
moeilijk om tot een algemeen systeem van certificering te komen dat geldt voor alle moslim-
landen. Het is de verdienste van Fenavian (de Nationale Federatie van Vleeswaren en vleesconser-
ven) dat zij een voorstel heeft uitgewerkt om de halal-certificering in ons land te stroomlijnen. FIT
ontwikkelt in deze materie bijgevolg geen eigen initiatief maar ondersteunt en sluit zich aan bij
Fenavian.
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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. 20
van 15 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Brownfieldproject Aalst - Stand van zaken

Bijna een jaar geleden vroeg ik de Vlaamse ministers bevoegd voor economie en ruimtelijke ordening
naar de stand van zaken van het Aalsterse brownfieldproject van de site Schotte (schriftelijke vraag nr.
20, Websitebulletin publicatiedatum 11-12-08). Dat project kreeg een principieel akkoord in juli vorig
jaar en vervolgens startten in het najaar de onderhandelingen om te komen tot een convenant in de
loop van 2009.

In hun antwoord op mijn schriftelijke vraag stelden de ministers toen: “In de loop van januari 2009
zullen door het VLAO overlegplatformen worden opgestart per project samen met alle betrokken actoren
en regisseurs van het project. Binnen deze overlegplatformen zal worden gezocht naar een definitief
draagvlak waarbinnen de convenanten kunnen worden afgesloten en zal gezocht worden naar oplossingen
voor de resterende knelpunten. Het Brownfielddecreet voorziet hiervoor een maximale einddatum van 31
december 2009.”

Als het convenant tot stand komt, kunnen de plannen van de stad Aalst eindelijk gerealiseerd worden.
Zo wil men op de grote site een natuur- en recreatiegebied realiseren dat de verbinding moet vormen
tussen de groene zones Osbroek en Gerstjens. Er zijn plannen voor een aanlegsteiger aan de Dender,
sportinfrastructuur, een jeugdherberg, natuureducatie en kampeerfaciliteiten.

1. Is men voor het Aalsterse brownfieldproject voor de site Schotte reeds gekomen tot een definitief
brownfieldconvenant?

2. Zo ja, kan dan worden geschetst welke partners hierbij zijn betrokken en wat hun overeengekomen
aandeel is in dit convenant?

Welke (bijkomende) ondersteuning biedt de Vlaamse overheid concreet?

Wat is de timing voor de uitvoering ervan?

3. Zo niet, wanneer wordt een beslissing verwacht omtrent dit brownfieldproject?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 20), Muyters (nr. 36) en Schauvliege
(nr. 36).
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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. 20 van 15 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

1. Neen, de voorbereidende onderhandelingen zijn nog lopend. Er werd voor dit project op 2 april 2009
een ambtelijk vooroverleg georganiseerd en op 26 oktober heeft een projectplatform plaatsgevonden.
In het eerste overleg werd het project vanuit verschillende zijden doorgelicht en werden mogelijke
problemen geïnventariseerd.
Op een projectplatform is het normaal de bedoeling om de laatste obstakels naar een convenant te be-
spreken om zo naar een ontwerp convenant te kunnen gaan. Gezien echter niet alle partijen aanwezig
waren konden er nog geen finale knopen worden doorgehakt. In de loop van november 2009 wordt er
een bilateraal overleg voorzien met de stad Aalst met als doel de laatste afspraken voorafgaand aan
een ontwerpconvenant te kunnen maken.

2. Volgende partijen zullen in principe minimaal deelnemen aan de convenant: Solva, Ovam, de Stad
Aalst en de Vlaamse Regering. Het specifieke aandeel van de verschillende partijen in het project zal
echter pas concreet worden bij de definitieve opmaak van de convenant.

Wat de (bijkomende) ondersteuning van de Vlaamse overheid betreft zal de bodemsanering van het
terrein ambtshalve door de Ovam worden uitgevoerd en is er momenteel geen verdere ondersteuning
voorzien. Het soort van steun dat eventueel nog zal worden verleend is afhankelijk van de specifieke
ontwikkelingen die de stad Aalst beoogt op de site, doch deze zijn momenteel nog niet volledig
uitgeklaard.

3. Op basis van de teneur van de huidige gesprekken wordt verwacht dat er mogelijk dit jaar nog een
ontwerpconvenant wordt opgemaakt die aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. De timing
van de uitvoering is op dit moment nog onbekend en zal waar mogelijk in de convenant worden opge-
nomen.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -19-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

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

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 21
van 16 oktober 2009
van LYDIA PEETERS

Landbouwsector - e-loket

Blijkens een beslissing van de Europese Commissie die werd meegedeeld op de Landbouwraad van 23
en 24 april van dit jaar wil de Commissie in het kader van de vereenvoudiging van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de administratieve lasten tegen 2012 verminderen met 25
%.

Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken, worden technische voorstellen ingewacht. De verdere
bespreking van dit thema vindt plaats op de Landbouwraad van november 2009.

1. Zal Vlaanderen ook een aantal voorstellen formuleren aan de Europese Commissie? Zo ja, welke?

2. Zal Vlaanderen Europa aanbevelen om te streven naar een veralgemening van het Vlaamse e-loket
als middel tot vereenvoudiging en zijn knowhow ter zake ter beschikking stellen?

3. Hoeveel Vlaamse land- en tuinbouwers maken momenteel gebruik van het e-loket?

4. Welke impact heeft de invoering van het e-loket tot nog toe gehad op de snelheid waarmee
dossiers worden afgehandeld, de foutenmarge van ingediende dossiers en de vermindering van de
administratieve lasten voor de Vlaamse land- en tuinbouwers?
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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 16 oktober 2009
van LYDIA PEETERS

1. Het streven naar vereenvoudiging van de regelgeving is een continu proces waarbij niet alleen
overbodige regels worden geschrapt, maar waarbij ook innovatie en nieuwe technieken de
efficiëntie van de regelgeving kunnen verbeteren. Vlaanderen heeft in het kader van de
gezondheidscontrole van het GLB in een brief aan Commissaris Mariann Fischer-Boel voorstellen
tot vereenvoudiging geformuleerd.

In het kader van de presentatie en bespreking van de mededeling van de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad “Een vereenvoudigd GLB voor Europa - een voordeel voor
iedereen” heeft een groep van lidstaten, met Denemarken als trekker, op 24 april 2009 aan de Raad
in Luxemburg een document voorgelegd met 39 vooral technische voorstellen tot vereenvoudiging
van het GLB.

Die voorstellen betreffen een vereenvoudiging van bepalingen in 13 verordeningen en 1 richtlijn,
waaronder een aantal betrekking hebben op de randvoorwaarden. De voorstellen zijn op 9 juni, 8
en 22 september 2009 in expertgroepen besproken. De Commissiediensten hebben, op grond van
deze besprekingen, al enkele kleine wijzigingen in de toepassingsbepalingen van de
bedrijfstoeslagregeling meegenomen en hebben de andere voorstellen op hun haalbaarheid onder-
zocht. De Commissiediensten zullen op de Raad van december een technisch werkdocument voor-
leggen waarin zij de haalbaarheid van die verschillende voorstellen evalueren.

Het is niet de bedoeling om op de Raad opnieuw technische verbetervoorstellen te presenteren.
Die voorstellen kunnen echter wel aan bod komen bij besprekingen op het niveau van de beheers-
comités en expertgroepen.

2. De elektronische aangifte van de verzamelaanvraag is in de EU-regelgeving algemeen voorzien en
verscheidene lidstaten hebben hier al langer ervaring mee dan Vlaanderen. In vergelijking met
lidstaten zoals Nederland en Denemarken is het percentage e-loketgebruik in Vlaanderen nog
eerder beperkt. Daarom is Vlaanderen voorlopig minder goed geplaatst om zijn technische
oplossingen aan andere lidstaten aan te bevelen.

Anderzijds maakt het Vlaamse e-loket, voor het aanmelden op het loket, gebruik van de elek-
tronische identiteitskaart eID. Die aanmelding staat garant voor een hoog niveau van beveiliging
en bestaat in de meeste andere landen (nog) niet. Deze technologie is beslist aanbevelenswaardig.

Voor de ontwikkeling en uitbouw van het e-loket op Europees vlak is samenwerking en wissel-
werking met andere lidstaten beslist aangewezen. Dergelijke informatie-uitwisseling en kennis-
deling gebeuren periodiek via diverse fora tussen de betaalorganen van de verschillende lidstaten.

3. Het gebruik van het e-loket is sinds zijn start in 2006 jaarlijks sterk toegenomen. Vanaf 2007
kunnen land- en tuinbouwers ook aanvragen via het e-loket indienen. Onderstaande tabel geeft het
percentage weer van de dossiers ingediend via het e-loket ten opzichte van het totale aantal
dossiers in de afgelopen 3 jaar voor verschillende aanvragen beschikbaar via het e-loket.
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Tabel
Aanvraag 2007

(in %)
2008

(in %)
2009

(in %)
Verzamelaanvraag 0,8 7,5 17
Premieaanvraag zoogkoeien 0,6 4,5 21
Aankoop quotumfonds 0,5 3,7 44
Aankoop quotumfonds jonge starter 1,0 4,2 36

Italic cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de indieningsperiode nog niet volledig is afgelopen. De
voorlopige cijfers werden verkregen door het aantal ingediende e-dossiers te vergelijken met het totaal
aantal ingediende dossiers voor de aanvraag.

Daarnaast maken landbouwers steeds vaker van het e-loket gebruik om bedrijfsgegevens te con-
sulteren.

4. Aanvragen ingediend via het e-loket behoeven geen manipulatie meer, en worden automatisch
geregistreerd in interne ICT-toepassingen zodat de registratiewerktijd per dossier afneemt. Voor
de verzamelaanvraag worden bovendien ook de grafische gegevens van percelen automatisch in de
interne toepassing verwerkt. Dit leidt bijkomend tot een vermindering van de registratiewerktijd.

Ook de kwaliteit van de op het e-loket ingetekende percelen is veel groter: op het e-loket kan veel
sterker ‘ingezoomd’ worden dan op de papieren fotoplannen en het e-loket bevat extra hulpmidde-
len die de e-loketgebruiker helpen bij het intekenen. Een representatieve intekening van de perce-
len is voor de landbouwer en administratie een vereenvoudiging omwille van betere oppervlakte-
bepaling, betere controlemogelijkheden en minder overlappingen met andere landbouwers.

Daarnaast bevat het e-loket een uitgebreide foutencontrole: de e-loketgebruiker wordt daarbij op
de hoogte gebracht van mogelijke problemen met zijn aanvraag, voorafgaand aan het indienen.
Hierbij worden verschillende niveaus van opmerkingen gehanteerd:
- ‘blokkerende opmerkingen’ moeten opgelost worden vooraleer de aanvraag kan ingediend

worden,
- ‘belangrijke opmerkingen’ zijn opmerkingen die de landbouwer er op attent maken dat zijn

aanvraag nog belangrijke opmerkingen bevat waaraan hij best nog aandacht geeft.
- ‘informatieve opmerkingen’ zijn louter informatief en vereisen vaak geen verdere actie van de

landbouwer.
De foutencontrole heeft ertoe geleid dat verzamelaanvragen ingediend via het e-loket tot 10 keer
minder bijkomende briefwisseling met de landbouwer vereisen. Ook dit is een belangrijke effi-
ciëntiewinst en lastenverlaging voor de landbouwer en administratie. Bovendien loopt de land-
bouwer veel minder risico op verlies van steun door een foutieve of onvolledige aanvraag.

Het verhoogde gebruik van het e-loket is een substantieel element in de verkorting van de behan-
delingstermijn voor de dossiers en de mogelijkheid om sneller over te gaan tot toekenning van de
steunbedragen (cfr. voorschotbetaling op de bedrijfstoeslag op 16 oktober 2009).
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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. 22
van 16 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

EU-interventieregeling zuivel - Verlenging

Tijdens de Europese Landbouwraad van 19 en 20 oktober zal er wellicht een voorstel van de
Commissie goedgekeurd worden om de mogelijkheden voor interventie van boter en mager
melkpoeder te verlengen tot eind februari 2010. Tevens zal de Commissie een mandaat vragen om
indien nodig later nogmaals te interveniëren.

1. Zal Vlaanderen dit voorstel steunen?

2. Wordt er in Vlaanderen momenteel gebruikgemaakt van de mogelijkheden voor interventie van
boter en magere melkpoeder?

Zo ja, welke maatregelen zijn van kracht en hoeveel was het bedrag van de tussenkomsten?

Zo neen, waarom niet en zal daar gezien de crisis in de melksector verandering in komen?
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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 16 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

1. Sinds de aanvang van de crisis in de zuivelsector, begin 2009, heb ik me zowel op Europees als op
Vlaams niveau ingezet om de zuivelmarkt zo veel mogelijk te ondersteunen. Op Europees niveau
heeft dit zich gemanifesteerd in een pleidooi waarbij ik opgeroepen heb de zuivelmarkt zo veel
mogelijk te ondersteunen met alle instrumenten die nog beschikbaar zijn binnen het huidige
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Interventie is één van de instrumenten dat duidelijk zijn nut
aangetoond heeft als vangnet in tijden van crisis. Hierdoor werd de melkprijs gestabiliseerd en
verhinderd dat de landbouwer volledig afhankelijk werd van het nog veel lagere prijsniveau op de
wereldmarkt. In de Raadsverordening “unieke GMO” (Verordening nr.1234/2007) was echter
enkel een overheidsingrijpen mogelijk van 1 maart tot 31 augustus. Ik heb dan ook aangedrongen
op een uitbreiding van deze maatregel, zodat het vangnet voor de zuivelsector behouden blijft en
wat heeft bijgedragen tot eerste tekenen van een herstel van de zuivelmarkt. Hierbij heb ik dan ook
opgeroepen tot een voorzichtige aanpak met betrekking tot het op de markt brengen van inter-
ventievoorraden.

2. De interventievoorraden worden beheerd op nationaal niveau door het Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau. In de loop van het jaar 2009 zijn volgende hoeveelheden uit de Belgische pro-
ductie in interventie opgenomen:

Voor boter (publieke interventie): 3.234 ton
Voor magere melkpoeder (publieke interventie): 27.909 ton

De bedragen die verbonden zijn aan bovenstaande hoeveelheden die in interventie zijn opgenomen
door de Europese Commissie zijn:

Voor boter ongeveer 71.700 euro
Voor magere melkpoeder ongeveer 473.900 euro
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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. 23
van 16 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

EU-landbouwbeleid - Vereenvoudiging “cross compliance”

In het kader van de vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dringt een
meerderheid van de Europese lidstaten aan op een vereenvoudiging van de cross compliance
(randvoorwaarden, vastgelegd in Europese normen, op vlak van milieu, dierenwelzijn, grondwater en
behoud van goede bodemcondities waaraan de boer moet voldoen om in aanmerking te komen voor
bedrijfstoeslagregeling).

1. Is ook Vlaanderen vragende partij voor een vereenvoudiging van de cross compliance?

2. Welke concrete verplichtingen en procedures worden momenteel ervaren als hinderpalen of
administratieve overbelasting?

3. Zal Vlaanderen een aantal voorstellen formuleren aan de Europese instanties? Zo ja, welke?

4. Wordt hierover ook overleg gepleegd met de landbouworganisaties?
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KRIS PEETERS

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

ANTWOORD

op vraag nr. 23 van 16 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

1. Vlaanderen is eveneens vragende partij voor een vereenvoudiging van het randvoorwaardenstelsel,
dit zowel voor de landbouwer als voor de administratie.

2. Het randvoorwaardenstelsel wordt nagenoeg jaarlijks nog bijgestuurd en uitgebreid zodat het voor
de landbouwer moeilijk blijft om steeds op de hoogte te blijven.

De voorgeschreven opvolgingscontroles bij de toepassing van de regeling voor de kleine inbreu-
ken en de de minimis-regeling betekenen een administratieve belasting die de toepassing van deze
regelingen onaantrekkelijk maakt voor de administratie. Deze beide regelingen leiden er toe dat
aan de landbouwer geen korting wordt opgelegd voor de niet-naleving van de randvoorwaarden.
Enerzijds gaat het om inbreuken die gelet op de ernst, de omvang en het permanente karakter
ervan, als van gering belang moet worden beschouwd. Anderzijds betreft het de gevallen waar de
opgelegde korting niet meer dan 100 euro bedraagt. In beide gevallen schrijft de Europese wet-
geving voor dat de bevoegde autoriteiten er moeten op toezien dat de landbouwer de vastgestelde
niet-naleving corrigeert. Volgens het Vlaamse standpunt betekent deze systematische opvolgings-
controle een belasting van de controlediensten die buiten proportie is ten opzichte van de
vastgestelde niet-naleving of de opgelegde korting. Vlaanderen pleit er dan ook voor dat deze
opvolgingscontrole mee opgenomen wordt in de risicoanalyse voor de uit te voeren controles in
het jaar volgend op de vaststellingen.

Het behoud van blijvend grasland is een ander punt dat de Vlaamse overheid als een hinderpaal
ervaart voor de Vlaamse landbouwer. Vlaanderen pleit dan ook voor een meer selectieve invulling
van het behoud van blijvend grasland waarbij criteria zoals ecologische waarde, erosiegevoelig-
heid en drainagetoestand bepalend zijn, eerder dan een historische referentie.

Vlaanderen stelt ook de bepalingen in vraag die nog te veel interpretatieruimte laten voor de
lidstaten. Daarom pleit Vlaanderen voor duidelijke, uitvoerbare en goed controleerbare beheers-
eisen. De randvoorwaarden zijn zo uitgebreid in verschillende domeinen dat een volledige
controle veel tijd in beslag neemt, zowel voor de landbouwer als de administratie. Een meer
pragmatische aanpak met een beperkter aantal controlepunten zou voor verlichting van de
controles op bedrijfsniveau kunnen zorgen. Ook het benutten van certificeringsystemen zou
hiertoe kunnen bijdragen in de mate dat de certificering ook betrekking heeft op aspecten van de
randvoorwaarden.

3. Vlaanderen neemt binnen de Belgische delegatie actief deel aan de discussies die de voorbije 2,5
jaar in de Raad, het Speciaal Landbouwcomité en de raadswerkgroepen evenals in expertgroepen
en workshops hebben plaatsgevonden, zowel naar aanleiding van het evaluatierapport van de
Commissie in maart 2007, als bij de bespreking van de voorstellen in het kader van de
gezondheidscontrole van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in mei 2008 en de bespreking
van de Commissiemededeling "Een vereenvoudigd GLB voor Europa - in het voordeel van
iedereen" in maart van dit jaar. De Vlaamse delegatie heeft vanuit zijn ervaringen met de
toepassing van de randvoorwaarden voorstellen tot bijsturing en vereenvoudiging geformuleerd,
die in een aantal gevallen geleid hebben tot aanpassingen van de Europese regelgeving met
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betrekking tot de randvoorwaarden. De vereenvoudigingvoorstellen die een aantal lidstaten tijdens
de Landbouwraad in april 2009 hebben voorgelegd, zijn de voorbije maanden tijdens expert-
groepen bediscussieerd. De Commissiediensten zullen op de Landbouwraad in november een
technisch werkdocument voorleggen waarin zij de haalbaarheid van de verschillende voorstellen
evalueren.

4. Maandelijks organiseert het beleidsdomein Landbouw en Visserij een technisch overleg met de
landbouworganisaties waar alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met inbegrip
van de randvoorwaarden besproken worden. De landbouworganisaties krijgen zo een duidelijk
beeld van eventuele wijzigingen, bijsturingen en resultaten van de voorbije campagnes. Dit forum
biedt tevens de mogelijkheid tot discussie over de knelpunten bij de toepassing van de rand-
voorwaarden en de mogelijke oplossingen die de Vlaamse landbouwadministratie voor ogen heeft
en aan de Commissie en de andere lidstaten wenst voor te leggen.
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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 16 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

EU-visserijbeleid - Hervormingsvoorstellen

De Europese Commissie werkt aan een hervorming van het Groenboek voor het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid (GVB). De lidstaten mogen tot eind van dit jaar bijdragen indienen voor de hervorming.
Wetgevende voorstellen worden eind 2010, begin 2011 verwacht.

1. Zal Vlaanderen ook een aantal voorstellen formuleren aan de Europese Commissie? Zo ja, welke?

2. Wordt hierover ook overleg gepleegd met de Rederscentrale?

3. Welke zijn de absolute prioriteiten voor Vlaanderen bij de hervorming van het GVB?

4. Welk standpunt neemt de minister in m.b.t. van de wijziging en het beheer van de TAC’s (total
allowed catches) en quota?
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KRIS PEETERS

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

ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 16 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is in 1983 tot stand gekomen en is sindsdien om de 10 jaar aan
een grondige herziening onderworpen geweest. Met het oog op het opstarten van een brede discussie
ter zake heeft de Europese Commissie in april 2009 haar groenboek betreffende de hervorming van het
GVB gepresenteerd.

Naar aanleiding van een inleidende bespreking op de raad heb ik de aandacht gevraagd voor volgende
items:

1. Inzake de overcapaciteit is het mijn overtuiging dat Vlaanderen reeds zware offers gebracht heeft
op het vlak van de definitieve beëindiging van visserijactiviteiten. Recent werden in het kader van
een vlootaanpassingsregeling en in uitvoering van het MB van 2 juni 2009 nog 9 grote
boomkorvaartuigen met overheidssteun aan de vloot onttrokken. Verder vraag ik aandacht voor de
problematiek van de kleinschalige vloten. De Vlaamse vloot omvat immers slechts nog 90
vaartuigen.

2. Inzake het beheer van de vangstmogelijkheden, TAC en quota ben ik voorstander om het principe
van de relatieve stabiliteit te handhaven zoals het in 1983 werd vastgelegd. Namelijk de verdeling
van de totaal toegestane vangsten naar de Lidstaten toe (quota) geschiedt via de toepassing van
vaste verdeelsleutels gebaseerd op historische vangsten. Afbouw van de Preferenties van Den
Haag.

3. Behoud van het quotabeheer op lidstaat-niveau, zonder introductie van lastenboeken. Ik voel niet
de minste sympathie voor het idee van de Commissie om quota vanuit de Commissie direct aan de
vaartuigen toe te kennen. De betrokken reders zouden deze quota dan geheel of gedeeltelijk,
tijdelijk of definitief aan andere reders in binnen- of buitenland kunnen overdragen. Vandaar dat ik
voorstander blijf van een zogenaamd collectief benuttingsysteem zowel voor de quota als voor de
zeedagenbeperkingen en verzet me tegen de introductie van een systeem van individueel
overdraagbare rechten.

4. Behoud van de toegangsregels tot de 12-mijlszone.Duidelijk onderscheid maken tussen toegang
tot de wateren en toegang tot de visbestanden.

5. Meer aandacht van de COM voor de adviezen van de RAC's.
6. Subsidie voor vervangingsnieuwbouw eventueel opnieuw bekijken in het licht van verouderde

vloten, alternatieve visserijtechnieken en duurzaamheid.
7. Sportvisserij regelen op communautair vlak.
8. Regelen van de visserijinspanning: het systeem van visserijinspanning, zijnde het product van het

motorvermogen maal het aantal dagen op zee, kan gebruikt worden ter ondersteuning van het
quotabeheer flexibiliteit maximum kW/zeedagen per visserijinspanningsgroep (over de jaren heen)
naar analogie met de inter-jaarlijkse quotaflexibiliteit. In het bijzonder in de gemengde visserij
moeten de niveaus van visserijinspanning (VI) toereikend zijn om de quota te kunnen opvissen en
zo nodig extra kW-zeedagen kunnen bekomen.

9. Herstel-, beheers- en langetermijnplannen kunnen in de gemengde visserij quotaopnameproblemen
veroorzaken bij systematische reductie van de VI met 10 à 25 % per jaar. Het beheersplan tong in
de VIIIa,b via beperking van het aantal aanwezige vaartuigen in GT is eenvoudig maar ook
efficiënt.
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10. Duurzaamheidscriteria die worden opgelegd aan communautaire vloot, moeten ook toegepast en
geëist worden voor ingevoerde visserijproducten.

De Commissie heeft over dit Groenboek een ruime consultatie georganiseerd. Wij hebben ons daarop
ingeschreven en een aantal initiatieven genomen.

Naast de aanvankelijke standpunten die op de Ministerraad reeds werden ingenomen, heeft mijn
Departement Landbouw en Visserij in samenwerking van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee)
een hearing voor het brede publiek georganiseerd en dit op 6 juli 2009.

In de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, bijzondere raadgevende Commissie zeevisserij, is de
inhoud van het groenboek diverse malen het onderwerp van discussie geweest. De Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven zal dan ook haar standpunten schriftelijk aan de EG-Commissie toesturen.

In het kader van de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV), werd de problematiek van
het groenboek in haar technische werkgroep visserij van 13 oktober behandeld. Het advies van de
SALV wordt eerstdaags verwacht.
Een substantieel deel van de leden van de technische werkgroep visserij, zijn vertegenwoordigers van
de Rederscentrale. Leden van de Rederscentrale waren bovendien aanwezig op de hearing alsook op
de vergaderingen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Gedragen standpunten zullen meegenomen worden in de te formuleren standpunten van Vlaanderen
aan de Europese Commissie.

Bedoeling is dat stakeholders in de loop van 2009 op het groenboek reageren. Vervolgens zal de
Commissie de reacties bestuderen, evalueren en er de nodige lessen uit kristalliseren om in haar
beleidsvoorstellen mee te nemen.

Niettegenstaande de inwerkingtreding en de hervorming van het GVB voorzien is vanaf 1 januari
2013, worden nu al belangrijke hervormingen doorgevoerd.

Hierbij verwijs ik naar de substantiële hervorming van het controlebeleid in de visserij, waarover in de
Raad van oktober een principieel akkoord werd bereikt.

Daarnaast zijn momenteel de onderhandelingen inzake de hervorming van de technische maatregelen
volop aan de gang.

Op het vlak van de beleidsdoelstellingen kiest Vlaanderen kiest voor een duurzaamheid gebaseerd op
drie evenwaardige pijlers nl. de ecologische, de economische en de sociale.

Wat het besluitvormingsproces aanbelangt, ben ik geen voorstander om extra bevoegdheden aan de
Commissie toe te kennen. Ik ben grote voorstander om meer samen te werken met de belang-
hebbenden via de RAC's (Regionale Advies Raden), doch zonder bijkomende beslissingsniveaus te
scheppen.

De medeverantwoordelijkheid van de sector, via co-management kan bijdragen tot vereenvoudiging en
dankzij een beter begrip tot een betere naleving van de reglementering. In die zin heb ik ook
goedkeuring gegeven aan een project van de Rederscentrale met de uitwerking van een visplan dat een
betere spreiding van de vangst beoogt op collectieve basis.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -33-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

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

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 25
van 16 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

Bijenteelt - Steunmaatregelen

Tijdens de vorige legislatuur werd een resolutie goedgekeurd betreffende aandacht voor de bijenteelt
binnen het Vlaams beleid (Stuk 1648 (2007-2008) – Nr. 5). De bijenteelt in ons land verkeert in
moeilijkheden en verdient beleidsmatige ondersteuning. De resolutie had betrekking op volgende
punten:
- de Vlaamse imkerij documenteren;
- het praktijkcentrum bijenteelt ondersteunen;
- het landbouwkundig, economisch en ecologisch onderzoek aanhouden naar de oorzaak van het

verdwijnen van grote delen van bijenvolken;
- sensibiliserende maatregelen nemen om het grote publiek aan te zetten tot het aanplanten van

insectvriendelijke bomen en struiken;
- regelgeving m.b.t. honingverkoop en de bouw van bijenhallen milderen;
- verjonging van de sector nastreven;
- nagaan in hoeverre bijenvolken in natuurgebieden kunnen worden gehouden.

1. Graag kreeg ik van de minister een overzicht van alle initiatieven die voor elk punt intussen
werden genomen.

2. Zal de minister deze resolutie verder uitvoeren? Zo ja, welke maatregelen staan nog op stapel en
welke timing wordt aangehouden?

3. Op welke manier werden de imkersbonden betrokken bij de uitvoering van deze resolutie?
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1. De omvang van de imkerij wordt in principe opgevolgd door de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie (FOD-Economie). Daarnaast bestaat er een registratieverplichting van de
bijenhouders in het kader van de controle op de voedselketen (FAVV).

In toepassing van Verordening (EG) 1235/2007 zal voor het komende “programma ter verbetering
van de productie en de afzet van de bijenteelt “ (2010-2013) een beschrijving van de structuur van
de Vlaamse bijenteelt worden opgemaakt.

- Het praktijkcentrum bijenteelt ondersteunen

Het praktijkcentrum bijen is opgericht in december 2008. Het wordt ondersteund door een
ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij. Daarnaast werd in 2008 een demon-
stratieproject goedgekeurd, dat gedragen is door het praktijkcentrum (zie verder).

In 2009 werd de ’Gids voor goede bijenteeltpraktijken’ opgesteld. Hij werd door het FAVV
goedgekeurd. De drukkosten voor de Nederlandstalige versie werden bovendien door het
departement Landbouw en Visserij gedragen. De gids werd aan alle leden van de Vlaamse
bijenteeltverenigingen gratis verstrekt.

- Het landbouwkundig, economisch en ecologisch onderzoek aanhouden naar de oorzaak van
het verdwijnen van grote delen van bijenvolken

In 2008 werd in het kader van de oproep “demonstratieprojecten voor duurzame landbouw”
een project goedgekeurd met als titel “Varroa-index in de bijenteeltpraktijk”. Dit project
probeert een oplossing aan te reiken voor de sterfteproblematiek via een selectie-index.

Bovendien is 50.000 € beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onderzoek naar de
verdwijnziekte van de bijen.

Verder werd er op 16/10/2009 een projectaanvraag bij het IWT werd ingediend ‘Verbetering
van de nutritionele status van bijenvolken ter ondersteuning van hun bestuivingsrol in de
tuinbouw’, gecoördineerd door ILVO met als partners U-Gent, PC-Fruit en INBO.

Ten slotte mag men ook het wetenschappelijk onderzoek niet vergeten aan de Vlaamse uni-
versitaire instellingen en door het ILVO.

- Sensibiliserende maatregelen nemen om het grote publiek aan te zetten tot het aanplanten van
insectvriendelijke bomen en struiken

Een gids over de drachtplanten van honing en stuifmeel is in voorbereiding. Deze gids kan via
het praktijkcentrum bijen verspreid worden. De lokale besturen vormen de prioritaire
doelgroep.
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- Regelgeving m.b.t. honingverkoop en de bouw van bijenhallen milderen

De regelgeving inzake handel behoort niet tot de bevoegdheid van het Vlaamse gewest.
De problematiek inzake stedenbouwkundige vergunningen voor bijenhallen wordt momenteel
in kaart gebracht.

- Verjonging van de sector nastreven

In het kader van vormingen en opleidingen, die door het departement Landbouw en visserij,
worden betoelaagd, werden door de erkende centra verscheidene cursussen en korte vormin-
gen georganiseerd. De voorbije jaren werd jaarlijks gemiddeld zo’n 160.000 euro subsidie toe-
gekend voor cursussen en korte vormingen inzake de bijenteelt. De cijfers voor 2009 zijn
uiteraard nog niet volledig, maar er kan toch reeds gesteld worden dat er een stijgende
interesse is van de jeugd voor het volgen van opleidingen bijenteelt.

- Nagaan in hoeverre bijenvolken in natuurgebieden kunnen worden gehouden

Een advies i.v.m. het houden van bijenvolken in natuurgebieden werd in december 2008 door
INBO opgesteld en ook aan de imkerverenigingen medegedeeld (referentie: INBO.A.
2008.219, “To bee or not to bee. Mogelijkheden tot het houden van bijen in natuurgebieden:
een inschatting”).

2. Uit vorige kan men reeds afleiden dat dit inderdaad het geval zal zijn. Toch dient erop gewezen
dat de acties ten bate van de bijenhouderij zich niet beperken tot eenmalige maatregelen, maar een
continuïteit nastreven.

De Vlaamse actie beperkt zich ook niet tot het eigen Vlaamse niveau. Ook binnen de Europese
context wordt geijverd om oplossingen aan te reiken voor de problemen in de bijenhouderij, zoals
mag blijken uit de bespreking van de problematiek op de Europese Raad van 13/07/2009.

3. De belangrijkste imkersbonden zijn verbonden aan het praktijkcentrum bijen. Naar aanleiding van
de resolutie werden zij gehoord op het kabinet van Minister president Peeters.Andere elementen
van actie, zoals de vorming en opleiding of nog de implementatie van het EU-honingprogramma,
verlopen via de daartoe eigene kanalen.
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Vraag nr. 26
van 20 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

Melkautomaten op school - Stand van zaken

Naar aanleiding van de crisis binnen de melkveesector, kan worden nagegaan hoe het consumeren van
melk kan worden bevorderd. Melk moet worden gepositioneerd als een eigentijdse drank die past in
een evenwichtige voeding. 10 % procent van onze kinderen heeft overgewicht of obesitas en er is een
stijgende trend in alle leeftijdsgroepen. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid melk voor leerlingen van
het secundair onderwijs bedraagt drie tot vier glazen. De huidige inname van melk bedraagt niet eens
de helft.

Vanuit de sector zuivel werd vorig jaar met een project gestart om gratis gevulde koelautomaten met
melk en melkdranken aan secundaire scholen aan te bieden. Zo wordt het gezondheidsbeleid dat
verplicht is in elke school ondersteund.

De promotiedienst VLAM (Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing) levert de
drankautomaten gratis en komt ze ook gratis bijvullen. Zulke automaten kunnen gezien worden als een
gezond alternatief voor de klassieke frisdrankautomaten.

1. Hoeveel van dergelijke automaten werden reeds in secundaire scholen geplaatst?

2. Hoeveel zullen er de komende jaren nog geplaatst worden?

3. Hoeveel secundaire scholen zijn hiervoor momenteel vragende partij en hoe wordt de promotie
hierrond gevoerd?

4. Wordt deze campagne ook gevoerd in de lagere scholen? Indien ja, hoe en hoeveel scholen zijn
vragende partij? Indien niet, waarom?

5. Zijn er plannen om deze campagne uit te breiden naar andere openbare instellingen?

6. Hoeveel bedraagt de kostprijs van dergelijke campagne?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 26) en Smet (nr. 44).
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1. Net voor de zomervakantie waren er 33 automaten - VLAM noemt ze “gezonde automaten” - in
secundaire scholen in Vlaanderen geplaatst. VLAM heeft er sedert het begin van het schooljaar
nog eens 39 kunnen plaatsen en een nieuwe productierun van 39 stuks is in uitvoering. VLAM
hoopt die laatste zo snel mogelijk geplaatst te zien. In ieder geval zullen er tegen het einde van dit
kalenderjaar 111 toestellen in VLAM-beheer zijn.

2. Het businessplan, dat hiervoor werd uitgewerkt, voorziet dat VLAM 300 toestellen op 5 jaar wil
inzetten.

3. De tot op heden geplaatste toestellen staan in 46 secundaire scholen, wat dus betekent dat er in
bepaalde grotere scholen of scholen met verschillende campussen meer dan 1 toestel staat.
Om de automaten aan te kondigen voorzag VLAM een brochure waarin onder meer uitleg werd
gegeven over de aanvraag voor de automaten. Deze brochure werd in de loop van de maand mei
aan de directies van scholen en de leerlingenraden bezorgd.
Hoe de promotie op termijn zal gevoerd worden is in volle studie. Eén zaak staat vast: we zullen
het netwerk van onze melkveehouders, financiers van het promotiegebeuren “zuivel” binnen
VLAM inschakelen. Op lokaal vlak zijn velen actief en heel wat melkveehouders hebben tieners
die in die secundaire scholen school lopen. Ten behoeve van dit doelpubliek is een website in
aanbouw, die half november operationeel zal zijn.
Ook hoopt VLAM dat andere Vlaamse partners zoals het VIGeZ en VLOR, waarmee het overleg
op permanente basis loopt, en eender wie zich inlaat met de gezondheid van onze jongeren hun
steentje zullen en kunnen bijdragen.

4. De koelautomaten zijn enkel voor het secundair onderwijs bedoeld omdat in de basisscholen nog
geen frisdrank wordt geleverd via automaten. In de basisscholen worden waters, suikerarme
dranken en melkproducten als keuze aangeboden. In de secundaire scholen worden wel nog fris-
dranken in automaten aangeboden en hier vormt dit een waardevol alternatief.
De bedoeling daarvan is jongeren de keuzevrijheid te laten en hen te leren een gezonde keuze te
maken. In de gezonde automaten zijn 2/3 van de producten zuivelproducten. Naast de zuivel zitten
er ook waters en sappen in.

5. Het is in deze fase niet de bedoeling dat VLAM met dit project naar andere doelgroepen dan
secundaire scholen, stapt. De vraag leeft uiteraard. Eigenlijk is deze campagne naar tieners en hun
leefwereld nog een gevolg van de melksnorrencampagne die VLAM ettelijke jaren gevoerd heeft.

6. Een dergelijke actie moet in principe niks kosten. Het is bedoeld als een zelfbedruipende opzet. Er
is namelijk een tegemoetkoming aan VLAM volgens de verkoop die het toestel genereert. VLAM
is van oordeel dat dit een wijze is waarop de middelen van de landbouwers goed ingezet worden
en een directe consumptie van melk verwezenlijkt wordt.
Om de aanschaf van de toestellen te financieren en de communicatie te verzorgen werd 120.000
euro ingeschreven in de begroting van 2010:. Aan de inkomstenzijde komt een voorzichtig
begroot bedrag van 65.000 euro.
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Vraag nr. 27
van 20 oktober 2009
van LYDIA PEETERS

Telersverenigingen - Stopzetting VLIF-steun

Rond half september heeft de minister besloten om VLIF-steun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds)
aan coöperatieve telersverenigingen in de groente- en fruitsector onmiddellijk stop te zetten.

Over deze beslissing vond geen overleg plaats met de landbouwsector. Die betwist trouwens het
argument van de minister dat er sprake had kunnen zijn van dubbelgebruik van financiële steun via de
GMO (gemeenschappelijke marktordening) enerzijds en VLIF anderzijds.

1. Waarom heeft de minister zonder enige vorm van overleg deze beslissing genomen?

2. a) Hoeveel financiële middelen hebben de telersverenigingen in 2008 en dit jaar ontvangen?

b) Over welke telersverenigingen gaat het en hoeveel ontving elke begunstigde vereniging?

3. a) Hoeveel financiële steun dreigen de telersverenigingen mis te lopen dit en volgend jaar?

b) Welke concrete dossiers waren nog in aanvraag en over hoeveel VLIF-steun ging het telkens?

4. Klopt de stelling van de landbouworganisaties dat er geen sprake kan zijn van dubbelgebruik van
subsidies via GMO enerzijds en VLIF anderzijds?

5. Kunnen telersverenigingen na de stopzetting van de VLIF-steun op geen enkele manier
gecompenseerd worden door GMO-steun?
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1. Vanaf 1/1/09 komen de landbouwcoöperaties in de sector groenten en fruit niet langer in
aanmerking voor VLIF-steun. Voor collectieve investeringen werd vanaf die datum de GMO
groenten en fruit als enig subsidiekanaal behouden. Hiermee wordt een eenduidige steun-
verlening via één subsidiekanaal gerealiseerd en wordt de kans op dubbele betoelaging uit-
gesloten (zie ook vraag 4).GMO is een voordeliger subsidiekanaal voor de subsidiëring van
investeringen van de erkende producentenorganisaties gezien er 50% GMO-steun wordt
toegekend in tegenstelling tot om en bij 14% en 18% VLIF-steun, respectievelijk voor roerende
en onroerende investeringen.

Niettegenstaande het traditioneel veelvuldig overleg met de telersverenigingen omtrent de
invulling van de GMO groenten en fruit, waarbij ook deze beperking in het verleden reeds als
één van de besparingsmogelijkheden binnen het VLIF werd naar voor geschoven, werd om te
vermijden dat er een anticipatief effect zou optreden geen overleg gepleegd op het moment dat
deze maatregel effectief werd doorgevoerd.

2.a) Een overzicht van de financiële middelen ontvangen door de telersverenigingen

GMO:
Ontvangen financiële middelen voor de Operationele Programma’s 2008/2009 (= GMO-steun):
Totaal: 70,5 miljoen euro (betreft: voorschotten 2008/2009 en saldo 2008) Het saldo van het
Operationele Programma 2009 wordt na controles betaald voor 15/10/10.

b) Detail overzicht ontvangen GMO-steun:

telersvereniging
Voorschotten
2008 saldo 2008 Voorschotten 2009

LAVA CVBA 14.576.000,00 € 11.706.617,08 € 10.932.000,00 €

VOC CVBA 346.811,55 € 92.666,87 € 410.000,00 €

Fruitbiz CVBA 4.825.000,00 € 1.726.604,04 € 3.637.000,00 €

EFC CVBA 6.336.177,95 € 1.566.679,86 € 4.828.000,00 €

RIJKE OOGST CVBA 402.895,90 € 102.761,84 € 320.000,00 €

Vegras CVBA 640.080,00 € 185.639,32 € 850.000,00 €

Ingro CVBA 1.433.567,60 € 292.914,92 € 1.463.133,18 €

BND CVBA 200.000,00 € 165.861,50 € 210.000,00 €

Greenbow CVBA 1.716.373,79 € 306.731,79 € 1.185.000,00 €

Totaal: 30.476.906,79 € 16.146.477,22 € 23.835.133,18 €
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VLIF 1:

Betaalde rentesubsidies + premies 2008 2009

LTV CVBA (LAVA) 2.014,00 € 80.078,09 €

Profruco CV (LAVA) 1.533,00 € 243.564,75 €

Veiling Haspengouw (EFC) 261.028,11 € 562.407,83 €

Veiling Roeselare (LAVA) 288.000,00 € 128.301,63 €

VOC CVBA 1.320,00 € 660,00 €

Belgische Fruitveiling CV (Fruitbiz) 20.160,00 € 87.668,00 €

Veiling Borgloon CVBA (Fruitbiz) 258.473,00 € 227.531,00 €

Mechelse Veilingen CVBA (LAVA) 84.000,00 €

Brava CVBA (LAVA) 120.658,19 €

totaal: 1.037.186,30 € 1.330.211,30 €

3.a) De producentenorganisaties zullen geen steun mislopen. Lopende VLIF-dossiers (inclusief deze
die nog niet beslist werden; zie b) worden afgehandeld en uitbetaald (ook de komende jaren)
volgens de geldende regels terzake op het moment van de indieningsdatum. Bovendien werd de
producentenorganisaties een uitstel verleend tot indienen van wijzigingsaanvragen voor hun
Operationele Programma’s, opdat ze budgettaire aanpassingen konden aanbrengen in functie
van geplande investeringsprojecten. Deze specifieke maatregel werd genomen om te voorkomen
dat er financiële steun werd misgelopen.

b) Er zijn nog 9 dossiers in behandeling van 5 verschillende producentenorganisaties (Profruco,
Veiling Roeselare, Veiling Hoogstraten, Belgische Fruitveiling en Mechelse Veilingen). De
geraamde toe te kennen steun voor deze dossiers op basis van hun aanmelding bedraagt ruim 10
MIO euro.

4. Hoewel onze regelgeving dit uitsluit en de aanvrager van (investering)steun verklaart niet twe-
emaal, rechtstreeks of onrechtstreeks, communautaire of nationale steun te hebben ontvangen,
bestaat er altijd een potentieel risico dat eventueel hetzelfde investeringsbewijs van één project
zowel in een GMO-dossier als in een VLIF-dossier terecht komt omdat bepaalde investeringen
in beide systemen subsidieerbaar waren.

5. VLIF-steun wordt niet stopgezet voor lopende dossiers van voor 01.09.2009. Er kunnen sinds 1
september geen nieuwe aanvragen voor VLIF-steun door coöperaties voor groenten en fruit
meer worden ingediend. Voor toekomstige investeringsprojecten kan er nog steeds GMO-steun
worden aangevraagd door deze investeringen in te schrijven binnen de grenzen en regels van het
Operationeel Programma van de producentenorganisaties.

1 Dit betreft de uitbetaalde VLIF-steun in 2008 en 2009 (dus niet de toegekende steun).
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Vraag nr. 28
van 21 oktober 2009
van GWENNY DE VROE

Vlaamse Regering - Bevoegdheidsverdeling Brussel en de Vlaamse Rand

Voorafgaand aan de samenstelling van de Vlaamse Regering na de verkiezingen van juni jongstleden,
publiceerde het weekblad Knack een artikel waarin werd gepleit voor één minister die bevoegd zou
zijn voor Brussel en de Vlaamse Rand. In het artikel werden onder meer een specialist van de vzw De
Vlaamse Rand en toenmalig minister voor Brusselse Aangelegenheden Bert Anciaux geciteerd.

De woordvoerder van vzw De Rand meende dat de samenvoeging van beide beleidsterreinen in
handen van één minister de samenhang van het beleid ten goede zou komen. De Rand en Brussel zijn
sociaal-economisch immers nauw met elkaar verbonden, een siamese tweeling noemde Knack het.

In de vorige regering bleven de bevoegdheden nog binnen één kartelpartij, met Bert Anciaux voor
Brussel en Frank Vandenbroucke voor de Vlaamse Rand als bevoegde ministers. Ondanks de
verbondenheid via een kartel tussen beide ministers, bestond er tussen beiden over de Rand of Brussel
nauwelijks overleg, constateerde de woordvoerder van vzw De Rand: “In de beleidsbrief voor Brussel
stond nauwelijks een verwijzing naar de Rand. In de beleidsbrief voor de Rand was Brussel dan weer
een blinde vlek. Een visie op de ontwikkeling van Brussel en zijn hinterland heeft Vlaanderen niet.
Vlaanderen laat Brussel niet los, hoor je vaak, maar beslissingen worden genomen met de rug naar
Brussel. Terwijl Brussel en de Vlaamse Rand als een siamese tweeling met elkaar vergroeid zijn op
het vlak van mobiliteit, rumtelijke ordening, werkgelegenheid en dies meer”, stelt hij. Hij ziet ook
grote voordelen in het feit dat een Vlaams minister bevoegd voor Brussel en de Vlaamse Rand,
tegenover de Brusselse Regering het aanspreekpunt zou vormen voor heel het gebied.

Anciaux was zo’n minister tussen 1999 en 2002 en hij erkende dat de combinatie boeiend en zinvol
was. Hij waarschuwde er enkel voor dat door een samenvoeging een van de twee bevoegdheden
uitgehold zou worden.

1. Is er in de onderhandelingen over de vorming van de Vlaamse Regering aan gedacht om de
bevoegdheden voor Brussel en de Vlaamse Rand in handen van één minister te concentreren?
Welke voordelen respectievelijk nadelen werden daarbij onderkend?

2. Op grond van welke redenen werd finaal bij de verdeling van de bevoegdheden onder de ministers
beslist de bevoegdheden toch maar niet te concentreren?

3. Overlegt de minister bij de redactie van zijn beleidsnota met zijn collega voor de Vlaamse Rand,
respectievelijk Brussel?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 40), Smet (nr. 48) en Peeters (nr.
28).
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1-2. Uit de vraagstelling zou kunnen worden afgeleid dat vzw “de Rand” er in de aanloop van de
regeringsvorming voor gepleit heeft om de materies Brussel en de Vlaamse Rand onder de
bevoegdheid van één minister te brengen. In het interview in Knack van 26 juni 2009 waarnaar
verwezen wordt, komt een stafmedewerker van vzw “de Rand” aan het woord. Deze mede-
werker is niet de woordvoerder van de vzw en vertolkt een louter persoonlijk standpunt. Dit mag
niet verruimd worden tot het officiële standpunt van vzw “de Rand”. Voor zover ik weet heeft
de raad van bestuur van dit agentschap over deze aangelegenheid geen standpunten ingenomen.
De vzw pleit wel - en terecht - voor een maximale afstemming tussen het beleid van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel en de Vlaamse Rand. Dit wordt onderschreven door de Vlaamse
Regering, getuige hiervan het Vlaamse regeerakkoord.

Het toewijzen en verdelen van bevoegdheidspakketten in de schoot van de Vlaamse Regering is
altijd een afweging van verschillende opties. Bij de vorming van de huidige Regering werd niet
overwogen om de bevoegdheden voor Brussel en de Vlaamse Rand te concentreren in handen
van één minister. Er werd voor geopteerd enkel het bevoegdheidspakket Brussel toe te wijzen
aan het lid van de Regering dat zijn woonplaats heeft in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
en het bevoegdheidspakket Vlaamse Rand toe te vertrouwen aan een ander lid van de Regering.
De Vlaamse Regering is van oordeel dat het al dan niet verenigen van beide bevoegdheden geen
substantiële invloed heeft op de efficiëntie, samenhang en daadkracht van het beleid.

Uiteraard is er een grote wisselwerking tussen Brussel en de Vlaamse Rand op tal van domei-
nen. In Knack wordt door de stafmedewerker verwezen naar mobiliteit, ruimtelijke ordening en
werkgelegenheid, drie gewestmateries. De Vlaamse Regering en in het bijzonder het lid van de
Vlaamse Regering dat bevoegd is voor Brussel, kunnen in onze hoofdstad uiteraard enkel initia-
tieven m.b.t. gemeenschapsaangelegenheden ontwikkelen. Het verenigen van beide bevoegd-
heidspakketten in één ministerportefeuille zou dus voor de moeilijkheden die zich manifesteren
op het vlak van de gewestbevoegdheden weinig soelaas brengen. Anderzijds wordt de Vlaamse
Rand geconfronteerd met tal van problemen die het Nederlandstalig karakter van het gebied
aantasten en bedreigen. Om hier kort op de bal te kunnen spelen is het aangewezen de minister
die bevoegd is voor het inburgeringsbeleid ook bevoegd te maken voor de Rand.
Brussel en de Vlaamse Rand hebben raakvlakken met zowat alle beleidsdomeinen waarvoor de
Gemeenschappen en de Gewesten bevoegd zijn. Men zou dus evengoed kunnen argumenteren
dat de minister bevoegd voor Brussel of de Rand ook bevoegd zou moeten zijn voor mobiliteit
of werk of cultuur of ruimtelijke ordening, enzovoort. Eigenlijk is dat een zinloze discussie.
De Vlaamse Regering voert m.b.t. beide pakketten een inclusief beleid. Dit betekent dat elke
minister binnen zijn beleidsdomein bij het nemen van de beleidsbeslissingen oog moet hebben
voor de impact van die beslissingen op Brussel en De Rand. De Vlaamse Regering is bovendien
een collegiaal orgaan.

Op administratief niveau werken de entiteiten “Coördinatie Vlaamse Rand” en “Coördinatie
Brussel” nauw samen bij de beleidsvoorbereiding. Zij zijn trouwens alle twee ingedeeld bij het
departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en zijn ondergebracht in dezelfde
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afdeling, namelijk de "Stafdienst van de Vlaamse Regering", waartoe ook nog andere entiteiten
behoren die materies behartigen inzake transversaal beleid.

3. Bij de redactie van de beleidsnota’s Brussel en de Vlaamse Rand is er zowel op administratief
als op politiek niveau overleg geweest. Beleidsnota’s concretiseren het regeerakkoord. Uit de
lectuur van het Vlaams regeerakkoord blijkt duidelijk dat de Vlaamse Regering oog heeft voor
de onderlinge kruisbestuiving die er bestaat tussen Brussel en haar Vlaamse Rand en zich
bewust is van de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.
Voor de gewestmateries moet de samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen worden versterkt,
in het bijzonder op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening en werk. Er zal daarbij op
gestructureerde wijze worden samengewerkt rond concrete projecten. Zo wil de Vlaamse
Regering de samenwerking om Brusselse werkzoekenden te leiden naar openstaande vacatures
in Vlaanderen verbeteren. Ook in het kader van het START-project zal er overlegd worden met
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het openbaar vervoer maximaal te laten aansluiten op
het Brussels openbaarvervoernetwerk.
Voor de gemeenschapsmateries, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap ook in Brussel bevoegd is,
werden beide beleidsnota’s op elkaar afgestemd. Ik verwijs bijv. naar de initiatieven rond de
huizen van het Nederlands en het huis voor gezondheid.
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MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 29
van 26 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

VLIF-steun - Achterstallige betalingen

Net nu de Vlaamse land- en tuinbouw in een crisis verkeert, vangen we signalen op dat de
goedkeuring van dossiers voor VLIF-steun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) op zich laat
wachten, zelfs dat de behandeling van dossiers opzettelijk wordt vertraagd na een officiële instructie in
die zin van hogerhand. Daarenboven blijkt het beloofde geld de bedrijven alsmaar trager te bereiken.
Eén en ander zou haaks staan op de officiële communicatie, die stelt dat de VLIF-premies versneld
worden uitbetaald en dat de bestaande mogelijkheden binnen het VLIF maximaal worden aangewend.
De maatregelen maken deel uit van het plan van aanpak tegen de crisis in de landbouwsector.

De vertraging van de VLIF-dossiers zou trouwens niet uitsluitend te maken hebben met financiële
motieven. Ook de omslachtige administratieve afhandeling vergt te veel doorlooptijd voor een dossier.
Vooral in Limburg worden problemen gesignaleerd.

Vermits investeerders de financiële ondersteuning meer dan nodig hebben, is het niet alleen een
kwestie van hoffelijkheid, maar ook van economische noodzaak dat zij snel duidelijkheid hebben over
de ontvankelijkheid van hun dossier en dat ze kunnen beschikken over de financiële ondersteuning die
de overheid voorziet. De overheid staat weliswaar zelf voor een besparingsopdracht, maar het
bijsturen van de administratieve procedures die de doorlooptijd van een VLIF-dossier gevoelig
inkorten, is geen centenkwestie maar een zaak van (her-)organisatie. Budgettair is er de afgelopen
jaren een inspanning gedaan voor het VLIF en blijkens de septemberverklaring van de minister-
president zal ook de volgende jaren jaarlijks 12 miljoen extra worden voorzien, plus een extra schijf
van 3.5 miljoen volgend jaar.

Aansluitend bij mijn vraag om uitleg hieromtrent stel ik de minister-president graag nog volgende
bijkomende vragen (Handelingen C32 – LAN 2 (2009-2010) – 21 oktober 2009).

1. Hoeveel dossiers heeft het VLIF dit en vorig jaar ontvangen?

2. Hoeveel dossiers werden dit en vorig jaar goedgekeurd?

3. Hoeveel dossiers liggen nog te wachten op goedkeuring?

4. Klopt het dat de administratie de instructie heeft gekregen om de goedkeuring van VLIF-dossiers
dit jaar tot een minimum te beperken? Zo ja, wanneer en door wie werd die instructie gegeven?

5. Zijn er specifieke problemen in Limburg die daar een nog grotere administratieve achterstand
veroorzaken?
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6. Engageert de minister zich om de hangende VLIF-dossiers dit jaar nog te laten afhandelen en de
uitbetaling te verzekeren?
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MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 26 oktober 2009

van KARLOS CALLENS

1. Omdat een vergelijking met de jaren 2006 en 2007 nuttig is, worden ook die jaren toegevoegd bij
onderstaande analyse en omdat niet alleen het aantal aanvragen van belang is, maar ook de finan-
ciële impact ervan, werden ook bedragen toegevoegd (investeringsvolume , budgettaire aanwen-
ding van de VLIF-middelen). Het gemiddelde investeringsbedrag per aanvraag steeg immers in de
loop van die jaren, wat vanzelfsprekend invloed heeft op de VLIF-steun.
Onderstaande tabel geeft de gegevens weer van het aantal aanvragen door producenten, inclusief
de coöperaties voor afzet, verwerking en dienstverlening. Dus zonder de agrovoedingsbedrijven en
omkaderingsinstellingen (proeftuinen) die sedert 2005 ook via het VLIF ondersteund worden.

2006 2007 2008 2009
(9

maand)

Totaal

Aantal ingediende aanvragen 5236 3223 3980 2378 14.817

Ingediend investeringsvolume (mio
EUR)

604,932 450,457 661,159 355,440

De aantallen geven de definitieve aanvragen weer (2006) of de aanvragen 2e luik (vanaf 2007).
De ogenschijnlijke forse daling van het aantal ingediende aanvragen in 2007 is toe te schrijven aan
de gewijzigde indieningsprocedure vanaf 2007 met een eerste en een tweede luik van een
aanvraag met maximaal 6 maanden tussentijd. Daarenboven is er eind 2006 massaal ingediend om
te anti-ciperen op deze wijziging van indieningsprocedure en de vraag naar impact van PDPO II
(2007-2013) op de VLIF-steun.

2. Voor een goed begrip moet er onderscheid gemaakt worden tussen “goedkeuren” (is onderteke-
ning na inhoudelijke onderzoeksfase van de aanvraag) en “meedelen van de steuntoekenning” na
budgettaire vastlegging.

2006 2007 2008
2009
(10 maand)

totaal

Aantal inhoudelijk
afgewerkte dossiers:

3566 3674 4348 3052 14.640

Aantal budgettair
vastgelegde dossiers

3372 4371 3479 2649 13.871

Vastleggingen voor nieuwe
beslissingen (mio EUR)

48,487 67,260 56,932 48,312

Andere vastleggingen (mio
EUR)(*)

6,552 4,779 10,104 10,708

Aangewende VLIF-
machtiging (mio EUR)

55,039 72,039 67,036 59,020 (**)

(*) vastleggingen voor herzieningen, waarborguitbetalingen (na faling), agrovoeding en omkadering
(**) Totaal beschikbaar voor 2009: 67,411 mio EUR: zullen volledig aangewend worden.
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Bovenstaande gegevens tonen aan dat de basismachtiging van het VLIF (vastleggingen) van rond
de 54 à 55 miljoen euro in 2007, 2008 en 2009 via herverdelingen van kredieten verhoogd werd
met resp. 18, 13 en 12 miljoen euro.
Voor 2010 is een verhoging van de historische basismachtiging met 15,5 miljoen euro ingeschre-
ven zodat er in 2010 in totaal 67,958 miljoen euro VLIF-steun zal kunnen worden toegekend. Het
verschil met voorgaande jaren is dat de basismachtiging de komende vijf jaren 12 miljoen hoger
zal zijn in vergelijking met de basismachtiging van 2009.

3. De dossierbehandeling is altijd al blijven doorlopen tot en met de goedkeuring. Dat is altijd zo ge-
weest, en ook nu zullen er geen inhoudelijk afgehandelde dossiers zijn waarvan het voorstel tot
VLIF-tussenkomst bewust niet ondertekend wordt. Er zijn op 10 november in de verschillende
provinciale buitendiensten 2682 dossiers in onderzoek.

4. Er is aan de administratie op geen enkele manier gesuggereerd, laat staan opgedragen, om in 2009
een minimaal aantal dossiers goed te keuren. Integendeel, alle beschikbare middelen worden
maxi-maal aangewend, zowel qua toekenningen als qua betalingen.
Het is wel zo dat de nieuwe Vlaamse Regering midden juli de te besteden vastleggingskredieten
tijdelijk heeft begrensd tot 8/12 van de voorziene middelen in de begroting 2009, en dit horizon-
taal voor alle begrotingsposten. Vermits het VLIF op dat moment reeds meer dan 8/12 had uitge-
put kon het VLIF vanaf dat moment geen goedgekeurde dossiers meer budgettair vastleggen. Eind
oktober werd deze bewarende maatregel opgeschort. (zie verder ook het antwoord op vraag 6)

5. Er was begin dit jaar een achterstand op het vlak van de dossierbehandeling in Limburg. Ander-
zijds zijn er ook in Limburg dossiers zoals in de overige provincies waar de achterstand wordt
bewerkstelligd door het achterwege blijven van het overmaken aan de afdeling van bijkomende
gevraagde verantwoordingsstukken.

Vanaf april dit jaar werd gevraagd om in Limburg extra inspanningen te leveren om de achterstand
weg te werken met gunstig resultaat. Tegen de zomer was de achterstand reeds ingehaald. Van-
daag zijn de dossiers in Limburg afgehandeld zoals in de andere provincies en is het niet correct te
suggereren dat de provincie Limburg duidelijk te kampen heeft met een achterstand op het vlak
van dossierafhandeling. Concreet is het vandaag zo dat de ingediende dossiers in Limburg van
2008 reeds voor meer dan de helft zijn afgehandeld (63%). Voor de verschillende Vlaamse provin-
cies bedragen de afhandelingpercentages begin november 2009 voor de ingediende dossiers 2008
voor respectievelijk de provincies West- Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en
Vlaams Brabant: 65%, 66%, 75%, 63% en 93%.

6. Eind oktober besliste de Vlaamse Regering dat alle voorziene vastleggingskredieten konden wor-
den aangewend. Door deze deblokkering heeft het VLIF onmiddellijk het nodige gedaan voor ma-
ximale vastlegging tot beloop van de totale vastleggingsmachtiging 2009 zodat tegen eind novem-
ber nog enkele honderden beslissingen kunnen worden meegedeeld aan de aanvragers.
Afhankelijk of de gestelde voorwaarden al dan niet vervuld zijn, inclusief factuurcontrole, zal voor
een zeer groot deel daarvan nog een premiebetaling kunnen volgen eind dit jaar.

Daarmee zal het VLIF ook alle beschikbare betalingsmiddelen 2009 effectief aangewend hebben.
Er zijn dit jaar immers reeds twee contingenten VLIF-kapitaalpremies vervroegd uitbetaald (van
2e helft 2009 naar maart 2009 en van het 1e kwartaal 2010 naar juli 2009), juist om enige extra
finan-ciële ademruimte te geven aan de betreffende land- en tuinbouwers in deze tijden van econo-
mische crisis.

Bij de 3e begrotingscontrole die momenteel ter goedkeuring voorligt in het Vlaams Parlement, zal
de VLIF-vastleggingsmachtiging 2009 nog met 738.000 euro verhoogd worden, zodat tegen het
einde van dit jaar en ten belope van dit bedrag ook nog de beslissingen zullen kunnen meegedeeld
worden. Betalingen hiervoor zullen dan uiteraard volgen vanaf begin 2010.
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Vraag nr. 30
van 27 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Administratieve lastenverlaging bedrijven - Actieplan

Om tegemoet te komen aan een vraag van de Europese Raad en de Europese Commissie, legden de
federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen onlangs een gemeenschappelijke doelstelling
vast: de administratieve lasten voor bedrijven zullen tegen 2012 met een kwart verminderd worden ten
opzichte van 2007.

“Europa” vroeg de verschillende lidstaten om ter zake een nationaal streefcijfer vast te leggen. De
Europese Raad heeft er zichzelf toe verbonden om de administratieve lasten die de EU-wetgeving
creëren, terug te dringen met 25 procent.

1. Op welke concrete wijze wil de Vlaamse Regering deze doelstelling halen ?

2. Zullen ook lokale bestuursniveaus in deze actie betrokken worden, zodat er zeker sprake is van
een nettoresultaat van deze actie?
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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. 30 van 27 oktober 2009
van PETER REEKMANS

1. Op 9 maart 2007 kondigde de Europese Raad aan dat alle administratieve lasten verbonden aan
Europese regelgeving tegen 2012 met 25% verminderd moeten worden. Daarbij stelde diezelfde
Europese Raad dat “rekening houdend met de verschillende uitgangsposities en tradities, de lid-
staten elk voor zich en uiterlijk in 2008 binnen hun eigen bevoegdheidssfeer nationale streefcijfers
met een vergelijkbaar ambitieniveau moeten vaststellen.”

Ook Vlaanderen wil door middel van gerichte inspanningen een topregio worden op het vlak van
kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging. Daarom besliste de Vlaamse
Regering op 29 juni 2007, in navolging van de beslissing van de Europese Raad, over te gaan tot
het meten van de administratieve lasten verbonden aan Vlaamse regelgeving en tot het formuleren
van reductiedoelstellingen.
Overtuigd van het belang van leren opteerde de Vlaamse overheid dan ook voor een gefaseerde
aanpak. Twee beleidsdomeinen en vier entiteiten kozen binnen dit opzet voor een voortrekkersrol.
Zij voerden hun nulmeting eind 2007 - begin 2008 uit:

 Agentschap Toerisme Vlaanderen
 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (departement en agentschappen
 Agentschap Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs voor de regelgeving Hoger

Onderwijs
 Agentschap Kunsten & Erfgoed
 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op basis van dit traject formuleerden deze voortrekkers eind februari 2008 een eigen
reductie-doelstelling met bijhorend actieplan met diverse vereenvoudigingsprojecten. De
nulmetingen bij de voortrekkers hebben een aantal leereffecten voortgebracht. Een
overzicht van deze leereffecten werd op 15 februari 2008 gerapporteerd aan de Vlaamse
Regering. Aan de hand van de leereffec-ten werd de aanpak van de nulmetingen
geoptimaliseerd. Op basis hiervan nam de Vlaamse Regering dan ook de beslissing dat de
resterende beleidsdomeinen eenzelfde traject zouden vol-gen. Met de keuze om te werken
op basis van nulmetingen onderscheidt de Vlaamse Regering zich van de aanpak in
verschillende Europese lidstaten die reductiedoelstellingen vooropstellen zonder
baselinemeting. Bovendien neemt de Vlaamse Regering in deze benadering niet enkel de
admini-stratieve lasten t.a.v. bedrijven op, maar ook de administratieve lasten bij burgers,
organisaties of lokale overheden.

De andere beleidsdomeinen volgen vervolgens deze werkwijze in 2008 en 2009 en formuleren een
reductiedoelstelling tegen januari 2010. Per beleidsdomein wordt een actieplan opgesteld zodat de
reductiedoelstelling kan gerealiseerd worden tegen 2012.

Een nulmeting van administratieve lasten omvat twee luiken:
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 een kwantitatief luik gebaseerd op het verzamelen van tijd-, frequentie- en tariefparameters
verbonden aan administratieve handelingen uitgedrukt in euro,

 een kwalitatief luik bestaande uit concrete suggesties tot vereenvoudiging aangebracht door de
betrokken doelgroep(en) (bedrijven, burgers, organisaties, lokale overheden).

Alle nulmetingen worden uitgevoerd door gebruik te maken van het internationaal aanvaarde
Standaard Kosten Model. Het eindresultaat van de nulmeting is een concreet en praktisch haalbaar
actieplan met een entiteitspecifieke reductiedoelstelling opdat tegen 2012 een significant deel van
de administratieve lasten voelbaar verminderd zal zijn. De haalbaarheid van de voorstellen wordt
onderzocht door de bevoegde administratie in samenwerking met de dienst Wetsmatiging. Ook
bevoegde adviesraden kunnen hierbij worden betrokken. De beleidsraad beslist definitief welke
suggesties haalbaar zijn. Haalbare suggesties worden vertaald naar concrete projecten in het
actieplan.
In dit rollend actieplan worden alle haalbare suggesties voor administratieve vereenvoudiging ver-
taald naar concrete projecten en initiatieven. Daarmee geeft het actieplan een volledig beeld van
de vereenvoudiging in een beleidsdomein. Het rollend karakter laat toe permanent nieuwe initia-
tieven en projecten aan het actieplan toe te voegen.

2. Deze actieplannen, gericht op administratieve lastenverlaging, hebben betrekking op Vlaamse
regelgeving en administratieve procedures. De lokale bestuursniveaus kunnen autonoom beslissen
om eenzelfde benadering te volgen. Zij worden wel betrokken bij concrete vereenvoudigingacties
in de mate deze projecten betrekking hebben op een lastenreductie naar de lokale besturen toe.
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Vraag nr. 31
van 27 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

Landbouwsector - Armoedebestrijding

In 1999 verscheen het rapport “Boeren in de knel - Armoede in land- en tuinbouw” waarin men
vaststelde dat 22 % van de landbouwersgezinnen in Vlaanderen een inkomen had lager dan het
minimumloon. Voor het eerst werd wetenschappelijk aangetoond dat de Vlaamse land- en
tuinbouwsector met een ernstig sociaal probleem zat en dat agrarische armoede een belangrijk
fenomeen is. Nu in 2009, tien jaar later, is het probleem jammer genoeg nog steeds actueel. Zo bleek
recentelijk uit een krantenartikel (De Standaard en Het Nieuwsblad van 2 oktober 2009) dat er een
exponentiële stijging is van het aantal oproepen naar de hulplijn van Boeren op een Kruispunt vzw.
Ook werd melding gemaakt van het initiatief van de veiling van Hoogstraten dat een brief naar haar
leden stuurde om in geval van financiële of familiale problemen meteen de hulplijn te bellen. De
directeur van Boeren op een Kruispunt geeft in het artikel het schrijnende voorbeeld dat telkens de
organisatie uitrukt voor onmiddellijke hulp er een doos van de voedselbank op de achterbank staat.

Jos De Meyer kaartte in het verleden dit probleem al meermaals aan. Uit antwoorden op schriftelijke
vragen die ik vorige legislatuur stelde, bleek dat de vorige Vlaamse Regering het probleem
onderkende en pleitte in het kader van het plattelandsbeleid voor een samenwerking met de gemeenten
en OCMW’s die de armen en ouder wordende zorgbehoevende bevolking op het platteland bereikt en
dat betrokkenen begeleid moesten worden via gerichte en aangepaste programma’s en projecten. Een
van die projecten was de oprichting van Boeren op een Kruispunt vzw. Bedrijven met ernstige
financiële, structurele, juridische, familiale problemen hebben soms niet de kracht, kennis of expertise
om zelf een oplossing te zoeken voor hun probleem.

In het eerste jaar dat Boeren op een Kruispunt vzw actief was, had het al 246 oproepen ontvangen. In
83 gezinnen werden zware financiële problemen tot extreme armoede vastgesteld. In 91 andere
gezinnen werd de vzw geconfronteerd met een combinatie van financiële en technische middelen.
Door heroriëntatie wordt geprobeerd om hieraan een oplossing te bieden.

De minister deelde ook mee dat er op de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling een deskundige
is aangesteld als aandachtsambtenaar armoedebestrijding. De voornaamste taak van deze ambtenaar is
om als contactpersoon te fungeren tussen het beleidsdomein Landbouw en Visserij en de vzw.

Zoals hiervoor reeds geschetst, hebben studies in het verleden bewezen dat armoede onder de land- en
tuinbouwers een reëel gegeven is. De huidige economische en financiële crisis heeft heel wat
landbouwers nog meer naar of onder de armoederisicodrempel gebracht. De quasi dagelijkse
noodkreten die we kunnen lezen in kranten van landbouwers die hun gewassen onder kostprijs moeten
verkopen, geven aan dat het water bij velen aan de lippen staat.



-56- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

1. Acht de minister het noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen, gelet op het stijgend
aantal precaire situaties in heel wat landbouwgezinnen?

2. Hoe sterk is de toename van de oproepen, hoe vertaalt zich deze stijging? Is er een duidelijke
stijging van de ernst van de probleemsituaties?

3. Worden er beduidend meer bedrijfssluitingen voorgesteld dan voorheen? Wat houden de
heroriëntaties in?

4. Worden er nog initiatieven genomen om de vzw nog bekender te maken bij de land- en
tuinbouwers, analoog aan het initiatief van de veiling van Hoogstraten?

5. Welke initiatieven heeft Boeren op een Kruispunt vzw ontwikkeld op vlak van opleiding en advies
als preventieve maatregelen?

6. Hoe wordt de invoering van een aandachtsambtenaar armoedebestrijding geëvalueerd? Zijn er
knelpunten in de uitoefening van zijn taak?
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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. 31 van 27 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

1. Wij hebben gepoogd de gevolgen van de crisis op te vangen via 2 sporen.
Enerzijds is er het pakket aan maatregelen in het herstelplan. Ik verwijs hierbij naar het uitgebreide
overzicht dat ik gebracht heb in de Commissie Landbouw-Visserij van 7 oktober 2009. Ik kan u
inmiddels meedelen dat wij op Europees niveau blijven aandringen op noodmaatregelen voor alle
sectoren (inzonderheid ook voor de varkenshouderij), dat wij bij de federale overheid de defisca-
lisering van het VLIF bepleit hebben, en dat wij momenteel onderzoeken hoe we ook in Vlaan-
deren effectief invulling kunnen geven aan de mogelijkheden die ons geboden zijn tengevolge van
een tijdelijke verhoging van het deminimis-plafond. Wij zullen al het mogelijke blijven doen om
er voor te zorgen dat bedrijven hopelijk niet in problemen komen.

Anderzijds is het onvermijdbaar dat bepaalde land- en tuinbouwers de rol moeten lossen, hetzij
door de situatie op de markten, hetzij om eerder structurele problemen op het bedrijf. Om ook deze
gezinnen op te vangen en hen te begeleiden in een toekomstkeuze is Boeren op een Kruispunt
opgericht. Deze vzw draait inmiddels op kruissnelheid. Hoofdopdracht is het begeleiden van ge-
zinnen, maar de vzw heeft daarnaast een sensibiliserende opdracht (erkennen en herkennen van
bedrijven in nood), een opdracht m.b.t. preventie.
Wij hebben in 2009 de werking al versterkt en een extra subsidie van €60.000 toegekend. Ik stel
met genoegen vast dat ook Boerenbond als partner in de vzw, een substantiële bijdrage levert in de
financiering van de werking.
Het is mijn vaste overtuiging om de vzw volop te blijven steunen. Boeren op een Kruispunt zal
gevrijwaard worden van de voorziene besparing op de subsidies, de besparing zal elders in de
landbouwbegroting doorgevoerd worden.

2. Boeren en tuinders kunnen zich aanmelden via het gratis telefoonnummer 0800.99.138 (7 dagen
op 7, 24 uur op 24), via email of via doorverwijs. (70% meldt zich aan via het telefoonnum-
mer,15% via mail).

Eenmalige of anonieme telefoons worden behandeld, maar niet geregistreerd.

In principe is er gemiddeld iedere (werk)dag een aanmelding. Het laatste kwartaal liggen de aan-
meldingen 27% hoger.

De problemen worden echter steeds moeilijker om op te lossen. Waar de adviseurs in de
beginperiode vonden dat ze problemen op relatief korte termijn konden oplossen, blijken de situa-
ties steeds complexer te zijn bij aanmelding.
In de begeleiding worden alle mogelijke keuzes besproken en uitgelegd, zodat boeren en tuinders
zelf de meest haalbare keuze kunnen maken.

3. Vzw Boeren op een Kruispunt heeft als doelstelling het welzijn van boeren en tuinders te verho-
gen, en alle opties worden hiermee meegenomen als advies. Ook stopzetting kan een oplossing
zijn voor het bedrijf en/of het gezin.
Omdat alle gekozen richtingen (inclusief stopzetting) als een mogelijke oplossing worden gezien,
noteert vzw Boeren op een Kruispunt niet expliciet het aantal stopzettingen.
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Op 127 van de 638 bedrijven (20%) stellen we vast dat de bedrijfsleider geheel of gedeeltelijk
gestopt is.

4. Vzw Boeren op een Kruispunt had tot nu toe al een vrij uitgebreid communicatieplan, en blijft zelf
ook voor communicatie zorgen via haar website, infovergaderingen, artikelen in algemene pers en
vakpers, ..
Vzw Boeren op een Kruispunt is op alle land- en tuinbouwbeurzen aanwezig. Ofwel delen ze een
stand met VILT ofwel vertoeven de medewerkers op de standen van de oprichters.

Een enquête leert dat op 24 maand na de oprichting 45% van de geënquêteerde boeren en tuinders
vzw Boeren op een Kruispunt al kende.

De oprichters Boerenbond, KVLV-Agra en het Algemeen Boerensyndicaat vertegenwoordigen
90% van de bedrijven. Op de ledenvergaderingen blijft men de dienstverlening van vzw Boeren op
een Kruispunt vermelden. Bovendien staan er regelmatig artikels of advertenties in de leden-
bladen.

De banken maken in hun klantenbladen reclame voor de diensten van vzw Boeren op een kruis-
punt. De partner Cera met 400.000 leden maakt regelmatig in hun communicatie melding over
onze activiteiten.

5. Hoewel de individuele begeleiding van gezinnen en bedrijven in moeilijkheden de hoofdopdracht
is, investeert vzw Boeren op een Kruispunt heel veel tijd in het bekend maken van bestaande
vangnetten en sociale oplossingen, die blijkbaar niet bekend zijn in de sector: vrijstelling sociale
bijdragen, crisispremie, enz. Er wordt in dat verband ook specifiek materiaal opgemaakt (folders,
stopzettingsbrochure, tools op de website..)

Door te zorgen voor een ruime bekendheid van de werking, en door de problematiek op alle
niveaus aan bod te brengen, probeert de vzw de drempel om de stap te zetten naar vzw Boeren op
een Kruispunt sterk te verlagen. Dit laat toe tijdig de nodige stappen naar een oplossing te zetten.

Vzw Boeren op een Kruispunt zit ook in verschillende andere netwerken.Via VVSG geeft vzw
Boeren op een Kruispunt les aan OCMW-medewerkers, in de reeks rond zelfstandigen in proble-
men.

Bovendien geeft Boeren op een Kruispunt geregeld signalen aan de sector waarbij aangegeven
wordt wat de meest voorkomende grondoorzaken zijn van de ontstane problemen en hoe die best
aangepakt worden. Dergelijke signalen kunnen aanleiding geven tot aangepast beleid, specifieke
voorlichting, aanpassing van wetgeving enz .

6. De aandachtsambtenaar woont de vergaderingen van het Permanent Armoedeoverleg bij en geeft
feedback aan dit overleg. De acties rond het armoedebeleid binnen Landbouw en Visserij wordt
door de vzw Boeren op een Kruispunt uitgevoerd. De aandachtsambtenaar volgt de activiteiten
van de vzw op en geeft sturing waar nodig.
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Vraag nr. 32
van 28 oktober 2009
van MARK DEMESMAEKER

Vlaamse Infolijn - Werking

Vele burgers en lokale mandatarissen raadplegen veelvuldig de Vlaamse Infolijn (dienst 1700). De
Vlaamse Infolijn is een nuttige en een direct toegankelijke informatiebron van de Vlaamse overheid.

In het verleden heb ik meermaals kunnen vaststellen dat deze dienst gunstig en positief werd onthaald
door de gebruikers en dat de meesten tevreden waren over de dienstverlening. Deze dienstverlening is
voor vele burgers hun eerste contact met de Vlaamse overheid. Op basis hiervan vormen zij zich een
beeld en mening over het ganse Vlaamse politieke en ambtelijke bestel. Een positieve beeldvorming
vereist dan ook constant de nodige aandacht en zorg.

Recent bereiken me echter veeleer kritische geluiden, vragen en bemerkingen over de werking van
deze dienst. Burgers krijgen na maanden het antwoord dat hun bericht nog niet gelezen werd. Het
jaarverslag 2008 Contactpunt Vlaamse Infolijn bevat tal van interessante gegevens over de infolijn,
maar er wordt geen melding gemaakt van “onbeantwoorde” mails.

1. Is de minister-president op de hoogte van het feit dat sommige vragen niet eens gelezen worden
door de diensten van de Vlaamse Infolijn? Wat is de reden hiervoor ? Wat wordt er gedaan om dit
euvel op te lossen?

2. Zijn er klachten over de werking van de Vlaamse Infolijn? Zo ja, wat is de meest voorkomende
klacht?

3. Hoe wordt de werking van de Vlaamse Infolijn geëvalueerd? Wat zijn de laatste bevindingen?
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ANTWOORD

op vraag nr. 32 van 28 oktober 2009
van MARK DEMESMAEKER

1. Binnen de Vlaamse Infolijn is het proces voor de mailafhandeling zo georganiseerd dat alle
binnenkomende mails worden beantwoord. Zeer uitzonderlijk is het mogelijk dat bepaalde
berichten niet worden verstuurd of ontvangen wegens technische mail-instellingen.

Naar aanleiding van de schriftelijke vraag heeft het Contactpunt Vlaamse Infolijn de vaststelling
onderzocht dat recent burgers een bericht hebben ontvangen, lange tijd nadat zij hun mail hebben
verstuurd, dat hun mail niet gelezen is. Dit onderzoek kwam tot de bevinding dat dit euvel voort-
vloeit uit een aantal technische ingrepen op de mailserver van de Vlaamse Infolijn.
Bij sommige burgers is hun mailbox zo ingesteld dat zij een bericht ontvangen wanneer hun mail
wordt afgeleverd en al dan niet gelezen. Door de instellingen van de mailbox van 1700 wordt nor-
maal gezien niet op zulke leesbevestigingen ingegaan. Medio oktober werden een aantal mails van
2008 (bedankingen en onleverbare mails) verwijderd uit de mailbox van 1700. Blijkbaar heeft die
opkuisactie er voor gezorgd dat burgers die een bedanking verstuurden met een leesbevestiging
een systeemmail ontvingen die hen meedeelde dat hun mail verwijderd was zonder te lezen. Om
dat grondig te kunnen onderzoeken heeft het Contactpunt Vlaamse Infolijn de mailbox hersteld tot
de situatie vóór medio oktober. Daaruit bleek dat ondanks het feit dat alle mails gelezen worden,
een aantal mails als niet gelezen worden geklasseerd door het verslepen van die mails naar bv. de
map ‘bedankingen’. Dat probleem is te wijten aan de instellingen van het leesvenster van de mail-
box.
Om in de toekomst te vermijden dat burgers na maanden een bericht ontvangen dat hun bedanking
aan 1700 werd verwijderd zonder gelezen te zijn, worden de instellingen van de mailbox aange-
past zodat alle mails na het lezen ook effectief geklasseerd kunnen worden als gelezen.

2. Tijdens de laatste werkingsjaren (2006 - oktober 2009), waarin er gemiddeld ongeveer 1 miljoen
contacten per jaar waren, werden 25 formele klachten ingediend.
Van die 25 klachten op 4 jaar is de meest voorkomende klacht “ontoereikende informatiever-
strekking” (8 klachten). Het betreft vooral klachten waarbij een onvolledig antwoord of een niet
volledig correct antwoord werd gegeven. De tweede meest voorkomende klacht handelt over
“onvoldoende bereikbaarheid” (6 klachten) en “te lange behandeltijd” (5 klachten). Elke feedback
alsook informele klachten worden systematisch onderzocht en eventuele pijnpunten worden
structureel aangepakt.

3. De kwaliteit van de voorlichting in het contact center van het Contactpunt Vlaamse Infolijn wordt
bewaakt aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve evaluatiecriteria. Tot de kwantitatieve,
objectief meetbare criteria of service levels (SL) behoren onder meer de bereikbaarheid van de lijn
en de afhandeltijd van het contact. Ze zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) en ze
maken deel uit van het contract tussen de Vlaamse overheid en het contact center. De kwalitatieve
criteria voor vorm en inhoud van de voorlichting worden permanent geëvalueerd, zowel intern via
maandelijkse meeluistersessies als extern via jaarlijkse mystery calls.

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn wordt geëvalueerd en opgevolgd door volgende metingen:
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a) maandelijkse opvolging en rapportering van de bereikbaarheid en de kwaliteit van de dienst-
verlening, zowel intern als extern

De medewerkers van het middle-office (Vlaamse overheid) en de quality managers van het
frontoffice (contact center) beoordelen de kwaliteit van de dienstverlening op permanente
basis door het beluisteren van oproepen van voorlichters en het controleren van antwoord-
mails. Die oproepen en mails worden beoordeeld op vorm en op inhoud met behulp van een
standaard evaluatieformulier.

De resultaten worden per maand gebundeld in een individueel rapport. Het maandcijfer levert
een algemene kwaliteitsindex op die een globaal beeld geeft van de vormelijke en inhoudelijke
kwaliteit van het contact center in die periode. De norm voor deze kwaliteitsindex is 80.
Onderstaande tabel geeft de maandelijkse kwaliteit weer van de Vlaamse Infolijn in 2009:

Maand Index
oproepen

Index
mails

jan/09 92,6 87,9
feb/09 91,7 95,5
mrt/09 94,8 92,7
apr/09 96,1 94,2
mei/09 96,6 98,0
jun/09 93,4 93,6
jul/09 95,4 90,8
aug/09 91,8 92,7
sep/09 91,8 91,3
okt/09 94,8 96,6

b) jaarlijks mystery calls om de interne kwaliteitsmeeting te ‘kalibreren’ (externe kwaliteits-
meting)
De externe meeting 2009 is gepland in december 2009. De resultaten van de externe meeting
zullen opgenomen worden in het Jaarverslag 2009.

c) jaarlijks klantentevredenheidsonderzoek om zowel de bekendheid van 1700 bij burgers als de
tevredenheid van de gebruikers te meten.

Elk jaar voert het Contactpunt Vlaamse Infolijn een onderzoek uit naar de kennis van, het
gebruik van en de tevredenheid over 1700 (telefoon en andere kanalen) en de portaalsite van
de Vlaamse overheid Vlaanderen.be. Hiervoor worden elk jaar 1.000 Vlamingen gebeld,
zowel gebruikers als niet-gebruikers. Eerst wordt gepeild naar hun kennis en hun gebruik van
1700. Bij de gebruikers (300) gaat men dieper in op het imago en de tevredenheid over het
contact met 1700 (telefoon, e-mail, chat en andere kanalen), zowel inzake de verkregen infor-
matie (bv. correctheid, duidelijkheid), alsook inzake de kwaliteit van de dienstverlening (snel-
heid, luisterbereidheid, klantvriendelijkheid).

In oktober 2009 werd het laatste onderzoek uitgevoerd. De antwoorden uit de telefonische
enquêtes worden op dit moment nog verwerkt en worden in maart 2010 gepubliceerd in het
Jaarverslag 2009 van het Contactpunt Vlaamse Infolijn De resultaten van vorige enquêtes zijn
terug te vinden in de vorige jaarverslagen.
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Vraag nr. 35
van 4 november 2009
van FRANK CREYELMAN

Uittredende ministers - Medewerkers

Artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van de kabinetten van de leden van
de Vlaamse Regering, voorziet in de oprichting van een cel bij het kabinet van de minister-president
waarin per uittredend lid van de Vlaamse Regering dat geen ministeriële functie meer uitoefent, een
staflid en een uitvoerend personeelslid worden voorzien.

Uittredende ministers krijgen gedurende een volle legislatuur volgend op hun ministerieel mandaat
derhalve twee medewerkers.

1. Welke gewezen ministers maken gebruik van deze regeling?

Hoeveel medewerkers hebben zij respectievelijk in dienst?

2. Wat kosten deze medewerkers de belastingbetaler jaarlijks?
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ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 4 november 2009
van FRANK CREYELMAN

1. De hierna genoemde gewezen ministers maken gebruik van deze regeling. Tussen haakjes staat het
aantal medewerkers vermeld. In alle gevallen gaat het om 2 VTE per gewezen minister.

Anciaux (2), Ceysens (2), Heeren (2), Keulen (2), Van Brempt (2), Vandenbroucke (2) en Van
Mechelen (3, waaronder 2 deeltijds).

2. De jaarlijkse budgettaire last wordt geraamd op 1,4 miljoen euro.
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Vraag nr. 41
van 17 november 2009
van BART TOMMELEIN

EU-Groenboek visserijbeleid - Standpunten

In 1983 werd gestart met een gemeenschappelijk visserijbeleid door de Europese Gemeenschap. Om
de zoveel jaar werd het visserijbeleid hervormd. De laatste keer in 2002.

Vandaag wordt de Europese visserijsector geconfronteerd met een aantal nieuwe uitdagingen zoals de
overbevissing, de overcapaciteit van de vloot, geringe economische weerbaarheid en dalende
ontvangsten. Hierdoor groeide de nood aan een nieuwe hervorming. De Europese Commissie is
daarom gestart met de voorbereiding van een nieuwe hervorming van het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid. Op die manier hoopt de Europese Commissie om het Europese Visserijbeleid beter te
doen aansluiten bij de ontwikkelingen en de nieuwe uitdagingen van de sector in Europa.

Daarom publiceerde de Europese Commissie in april 2009 het Groenboek. Met dit Groenboek wil de
Europese Commissie de discussie over het toekomstige Gemeenschappelijk Visserijbeleid op gang
brengen. Alle belanghebbende partijen, waaronder ook de Vlaamse overheid, krijgen tot uiterlijk 31
december de kans om hun kritiek te formuleren. Vanaf 2013 moeten de hervormingen van kracht
worden.

Gezien het grote belang van de visserijsector voor Vlaanderen en de grote uitdagingen waarvoor hij
staat, mag ook van de Vlaamse overheid actie worden verwacht.

1. Welke concrete inspanningen heeft de minister reeds geleverd om alle belanghebbenden uit de
Vlaamse visserijsector actief te betrekken in de algemene raadpleging over het Groenboek van de
Europese Commissie?

2. Is de minister er zelf reeds toe gekomen een duidelijk standpunt te formuleren over de voorstellen
die in het Groenboek worden gedaan?

Zo ja, welk standpunt neemt de minister in?

Zo niet, wanneer mag dit worden verwacht?
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ANTWOORD

op vraag nr. 41 van 17 november 2009
van BART TOMMELEIN

Voor het antwoord op deze vraag kan ik in belangrijke mate verwijzen naar de vraag nr. 24 van 16
oktober 2009 van de heer Karlos Callens (Websitebulletin, publicatie op 9 december 2009)

1. Vlaanderen is een actieve partner in het consultatieproces over het Groenboek. Reeds op 6 juli
2009 heeft mijn departement in samenwerking met het VLIZ een hearing georganiseerd voor het
brede publiek administratie waaraan naast mijn eigen medewerkers ook 2 leden van de Europese
Commissie aan deelnamen.
Voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleden, bijzondere raadgevende Commissie zeevisserij
werd toelichting gegeven over de standpunten m.b.t. het Groenboek.
In het kader van de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV), werd de problematiek
van het groenboek in haar technische werkgroep visserij van 13 oktober behandeld. Het advies van
de SALV wordt eerstdaags verwacht.
Een substantieel deel van de leden van de technische werkgroep visserij, zijn vertegenwoordigers
van de Rederscentrale. Leden van de Rederscentrale waren bovendien aanwezig op de hearing als-
ook op de vergaderingen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Gedragen standpunten zullen meegenomen worden in de te formuleren standpunten van Vlaande-
ren aan de Europese Commissie.

2. Het standpunt dat zal worden geformuleerd zit momenteel in een laatste overlegstadium. Het is
duidelijk dat dit standpunt niet zal afwijken van de grote lijnen die werden geformuleerd in het
Strategiedocument dat is opgemaakt in het kader van het Europees Visserijfonds en waarin in de
eerste plaats gestreefd wordt naar een duurzame visserij gebaseerd op 3 evenwichtig pijlers. Mijn
definitief standpunt op de diverse thema’s van het Groenboek zal weinig verschillen van hetgeen
reeds werd geantwoord op vraag 24 van de heer Karlos Callens.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,
MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING
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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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AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD

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

Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobilteit en Openbare Werken:

Noch het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, noch de IVA’s Wegen en Verkeer en
Maritieme Dienstverlening en Kust, noch de EVA’s Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De
Scheepvaart, hebben ter ondersteuning van het beleid van de minister opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes op VRT. Tot op heden zijn er ook geen gepland.

Ook bij de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn zijn sinds de nieuwe legislatuur, nog geen nieuwe
programma’s of campagnes op VRT begroot of gepland. Momenteel loopt wel een tweede golf van de
imagocampagne met de ‘Pinguins en vuurvliegjes’ waarvoor de mediaruimte onder de bevoegdheid
van de vorige Vlaamse minister van Mobiliteit, in het voorjaar van 2009, is besteld.
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Vraag nr. 8
van 5 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

Actieplan Armoedebestrijding - Cultuur en vrije tijd

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009 erkent dat culturele participatie een
onderschatte hefboom blijft om mensen uit hun sociaal isolement te halen. Zo zou iedere burger de
mogelijkheid moeten krijgen om zichzelf te kunnen ontplooien via culturele en andere
vrijetijdsactiviteiten. Bovendien is cultuur een belangrijke vorm van maatschappelijke participatie.
Door de aandacht die het Algemeen Verslag over de Armoede (1994) aan die functie van cultuur
besteedde, is ze ook een aandachtspunt geworden bij armoedebestrijding op de verschillende
beleidsniveaus. Niettemin blijven er nog altijd drempels die armen verhinderen om deel te nemen aan
het bestaande culturele aanbod. De afstand tussen culturele voorzieningen en kwetsbare groepen blijft
vrij groot.

Ook het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 erkent dat een warme samenleving een intensieve
bestrijding van de armoede vereist. Zo voorziet het regeerakkoord in alle beleidsdomeinen hefbomen
om armoedesituaties te voorkomen en/of terug te dringen. Dit is onder meer het geval in het hoofdstuk
met betrekking tot cultuur.

Volgens hoofdstuk III van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009 is er “nood aan
overleg en samenwerking tussen de federale en Vlaamse overheid om versnippering en gebrek aan
afstemming tegen te gaan. Een concreet voorbeeld van een apart initiatief voor een aparte doelgroep
zijn de middelen die de federale overheid aan de ocmw’s ter beschikking stelt om de culturele,
sportieve en sociale participatie van de ocmw-cliënten te bevorderen. Om dat initiatief te doen slagen
en om tot een duurzame en gecoördineerde cultuurparticipatie te komen, moeten het federale en
Vlaamse niveau samenwerken.”

1. Werd er tijdens de vorige legislatuur opvolging gegeven aan bovenvermeld voorstel (van
hoofdstuk III) om te overleggen en samen te werken met de federale overheid om versnippering en
een gebrek aan afstemming tegen te gaan?

Zo ja, hoeveel keer en wanneer is hierover overleg gepleegd? Graag een kopie van de verslagen.
Wat is het resultaat van het overleg? Waaruit bestaat de samenwerking?

Zo neen, waarom niet?

2. Plant de minister een initiatief om met haar federale collega te overleggen om bovenvermelde
versnippering en gebrek aan afstemming tegen te gaan?

Zo ja, welk?

Zo neen, waarom niet?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 8) en Schauvliege (nr. 23).
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 5 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

1. De vorige legislatuur werd er door de minister van Welzijn geen overleg gepleegd met de federale
overheid met betrekking tot de afstemming van het Vlaamse en federale beleid inzake cultuur-
participatie. De passage waarnaar verwezen wordt, betreft voorstellen die vanuit de verenigingen
waar armen het woord nemen werden geformuleerd tijdens een consultatieronde over het Vlaams
Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009. Het betreft dus in die zin geen voorstel van de Vlaamse
Regering. Desalniettemin werden er tijdens de vorige legislatuur inspanningen geleverd om de
versnippering en het gebrek aan afstemming tussen de Vlaamse en federale initiatieven tegen te
gaan. Met name door de ontwikkeling van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor personen in
armoede, een beleidsinitiatief binnen het participatiedecreet (decreet houdende flankerende en
stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport) werd
een initiatief genomen om de middelen vanuit het Vlaamse niveau en deze vanuit de federale
overheid af te stemmen en tot een sterkere lokale regie van het participatiebeleid voor mensen in
armoede te komen. Een overleg met de federale overheid werd hiertoe niet opgezet. De Vlaamse
steden en gemeenten, die via de ocmw’s instaan voor de besteding van de federale middelen,
werden wel gehoord bij de ontwikkeling van het participatiedecreet.

2. Ik zal samen met mijn collega minister Joke Schauvliege binnen het verticaal permanent armoede-
overleg mbt cultuur nagaan of het wenselijk is om dit thema te agenderen op de interministeriële
conferentie sociale integratie. Indien nodig, zal ik ook aan het Steunpunt tot bestrijding van
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting vragen om voorstellen ter zake te formuleren.
Tevens zal in het kader van de evaluatie van het participatiedecreet dit gegeven mee nemen.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -75-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

INGRID LIETEN

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

Vraag nr. 9
van 6 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

Baekeland-programma - Evaluatie

Sinds 18 december 2008 kunnen doctoraatsstudenten in Vlaanderen een Baekeland-mandaat
aanvragen. Dit mandaat biedt hen de kans om hun doctoraat uit te voeren in samenwerking met
bedrijven. De bedrijven staan ook in voor de cofinanciering.

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal dossiers voor een Baekeland-mandaat? Graag
een opsplitsing per oproep.

2. Kan zij ook een overzicht geven van het uitgekeerde budget? Graag een opsplitsing per mandaat.

3. Hoe evalueert de minister het aantal aanvragen? Acht zij bijsturing nodig?
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INGRID LIETEN

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

ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 6 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

1. In 2009 zijn er 2 oproepen geweest: bij de eerste oproep in maart 2009 werden 32
projectaanvragen ingediend; in september werden 37 aanvragen ingediend.

2. Op dit moment kan slechts een overzicht gegeven worden van de begroting van de eerste oproep
(2de oproep is nog in evaluatie). Voor de positief gerangschikte projecten werd een totaal budget
van 3,5 miljoen euro toegekend voor de 4 jaren dat het onderzoek zal lopen. De gemiddelde
begroting per mandaat bedroeg 395.600 euro. De gevraagde, en tevens goedgekeurde begroting,
per mandaat varieert sterk van project tot project, tussen 295.000 euro en 620.000 euro. Dit is
voornamelijk te wijten aan de grote verschillen in personeelskost tussen een pas afgestudeerde en
een onderzoeker binnen een bedrijf met 20 jaren ervaring: de personeelskost varieert van 215.000
euro tot 460.000 euro. Werkingskosten variëren tussen 58.000 euro en het maximaal toegestane
bedrag van 160.000 euro voor de hele projectperiode.

3. Er werd vooropgesteld dat jaarlijks tussen de 40 en de 50 Baekeland-mandaten kunnen opgestart
worden, gegeven het beschikbare budget en een gemiddelde slaagkans van 50%, wat een klassieke
slaagkans voor onderzoeksmandaten en strategische onderzoeksbeurzen is. Wanneer we het aantal
aanvragen van de 2 eerste oproepen extrapoleren naar 3 oproepen per jaar, kunnen we uitgaan van
een instroom van een 100-tal aanvragen per jaar. Dit is dus volledig in lijn met de verwachtingen.
Het nieuwe steuninstrument blijkt op alle fronten een succes te zijn: men bereikt niet alleen de
grote bedrijven, maar ook KMO´s en KO´s. Opvallend was dat bij de twee eerste oproepen ook
verschillende nieuwe klanten een Baekeland-mandaat aangevraagd hebben, dit wil zeggen
bedrijven die totnogtoe geen innovatieprojecten uitvoerden , of er geen steun voor aanvroegen.
Wanneer we kijken naar de kandidaat-mandatarissen, bereikt het nieuwe steunkanaal zowel jonge,
pas afgestudeerden, als mensen met vele jaren ervaring binnen het bedrijfsleven. Te vermelden
valt ook dat de slaagkans van ongeveer 50% in beide groepen terug te vinden was.
Op basis van deze eerste oproepen kunnen slechts preliminaire conclusies getrokken worden, maar
er is momenteel geen intentie en/of noodzaak om inhoudelijk bij te sturen. Op korte termijn zullen
kleine procedurele optimalisaties uitgevoerd worden, waarover het IWT in overleg gaat met de
universitaire interfacediensten.
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Vraag nr. 10
van 6 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

Innovatief aanbesteden - Evaluatie

Innovatief aanbesteden is het aankopen van bestaande of het bestellen van nog te ontwikkelen
vernieuwende producten of diensten. Zo wil de Vlaamse overheid meer aandacht besteden aan
innovatie en aan de Vlaamse concurrentiepositie in binnen- en buitenland.

Tussen 2008 en 2010 worden een aantal testcases uitgewerkt, waarbij het IWT (Instituut voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie) als kenniscentrum zal instaan voor de begeleiding.

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal dossiers “innovatief aanbesteden”?

2. Hoe evalueert de minister de reeds uitgewerkte cases? Acht de minister bijsturing nodig?
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ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 6 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

1. In totaal werden bij het IWT 42 dossiers ingediend vanuit 10 beleidsdomeinen. Hieruit mag afge-
leid worden dat Innovatief Aanbesteden ruime respons krijgt en potentieel als een horizontaal
innovatie-instrument kan ingezet worden.
De maturiteit van elk ingediend dossier varieert. Zo heeft men projecten die vatbaar zijn voor
onmiddellijke implementatie en andere die verder van de markt verwijderd zijn
Ook op het vlak van de grootschaligheid verschillen de projecten.

2. Er werd een template opgesteld waarin de projectvoorstellen konden ingediend worden alsook
werden evaluatiecriteria kenbaar gemaakt.

De term Innovatief Aanbesteden leidt tot verwarring in verschillende beleidsdomeinen en wordt
nogal vaak begrepen als een innovatieve manier van aanbesteden i.p.v. het aankopen van inno-
vatieve oplossingen (bestaande of nog te ontwikkelen vernieuwende producten of diensten).

Hoewel het Actieplan IA werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering is er toch nog een hele
campagne nodig gebleken om het instrument bekend te maken en ingang te laten vinden bij de
verschillende beleidsdomeinen.

Aanstelling van de Contactpunten per beleidsdomein

Per beleidsdomein werd één contactpunt aangeduid dat socio-economische problemen/noden moet
opsporen die mogelijkerwijs kunnen worden opgelost door innovatie aan te kopen (bvb.
klimaatsverandering, mobiliteit en de fileproblemen, efficiënter energiegebruik, vergrijzing,
gezondheidszorg). Voor de effectieve uitwerking van de IA-projecten worden de contacpunten
bijgestaan door projectverantwoordelijken. Zij hebben inhoudelijk een diepgaande kennis van het
aangesneden thema.

Bij nader toezien is gebleken dat verwarring is ontstaan bij de aanstelling van de contactpunten.
De nota van de Vlaamse Regering stelde één contactpunt per minister voor (gekoppeld aan een
kredietlijn van telkens maximum 1 miljoen € ). Deze aanpak kwam in conflict met het bestaan van
de 13 formele beleidsdomeinen (BBB). Daarom wordt voorgesteld om voortaan met deze 13
beleidsdomeinen te werken met telkens 1 contactpunt. Er wordt dan uitgegaan van de
waarschijnlijke hypothese dat niet alle beleidsdomeinen in staat zullen zijn om een kredietlijn van
1 miljoen € ten volle te benutten (2008-2010).

Ondersteunende elementen

Voor de operationalisering van het Actieplan Innovatief Aanbesteden en de concrete implemen-
tatie van de eerste projecten werd vertraging opgelopen omdat er voor vele aspecten een beroep
wordt gedaan op externe partijen waarvoor telkens aanbestedingen dienen te gebeuren (begelei-
dende website, contract dat rechten en plichten van alle stakeholders vastlegt en rechtszekerheid
biedt aan deelnemers aan het Actieplan IA, …). Een beroep op externen is noodzakelijk gebleken
door het beperkte aantal VTE’s (2) beschikbaar voor Innovatief Aanbesteden.
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Globaal gezien kunnen we stellen dat het Actieplan IA wel aanslaat maar dat de opstart veel trager
verloopt dan gehoopt

Het dient vermeld dat het Actieplan Innovatief Aanbesteden door de EC als een testprogramma
van dichtbij opgevolgd wordt, mede door het feit dat het IWT projectleider was van het Europese
OMC-PTP project dat diende om de mogelijkheden van Innovatief Aanbesteden te exploreren als
een nieuw policy instrument om innovatie te stimuleren.

Het IWT hoopt de eerste Innovatieplatformen op te starten in het laatste kwartaal van 2009. De
pre-commerciële aanbestedingstrajecten die hierop volgen kunnen dan van start gaan in het tweede
kwartaal van 2010.

Bijsturing:

1. Globaal loopt het Actieplan IA een vertraging op van 1 jaar waardoor het noodzakelijk wordt
het Actieplan met één jaar te verlengen, zonder dat dit evenwel een impact heeft op de voor-
ziene budgetten.

Het is wel aanbevolen om de ingezette menskracht direct verbonden aan het programma op te
trekken. In Nederland is een team van 6 personen actief bezig met het implementeren van het
innovatief aanbesteden middels het SBIR-programma.

2. Om Innovatief Aanbesteden beter af te stemmen op de noden van de verschillende beleids-
domeinen is het aangewezen in ieder beleidsdomein structureel een innovatiecel te voorzien:
hiervoor zijn vandaag al de kiemen gelegd onder de vorm van één contactpersoon per beleids-
domein die een beroep kan doen op meerdere projectverantwoordelijken. Opdracht van een
innovatiecel zou er in bestaan de opportuniteiten voor innovatie in ieder beleidsdomein te
spotten en deze aan het managementcomité van het beleidsdomein te rapporteren. Het Mana-
gement Comité kan dan besluiten tot de nodige acties (studieopdracht, Innovatief Aanbe-
steden, …).
Om innovatie-opportuniteiten aan de buitenwereld bekend te maken kan ieder beleidsdomein
gebruik maken van de website die het KennisCentrum Innovatief Aanbesteden ter beschikking
heeft.
Wil men innovatief aanbesteden op volle schaal ontplooien vanaf 2011 dan is de aanwezigheid
van een innovatiecel per beleidsdomein een essentieel element bij de roll-out.

3. Om Vlaanderen tegen 2020 binnen te loodsen in de top-5 van de Europese regio’s, dient de
Overheid zelf ook actief te innoveren. Hiertoe is het instrument van Innovatief Aanbesteden
uitermate geschikt: het geeft de overheid toegang tot innovatieve oplossingen voor belangrijke
problemen, het vormt de B2G markt om tot een attractieve markt voor innovatieve bedrijven,
draagt bij tot het bereiken van 3% O&O doelstelling en verhoogt de competitiviteit van de
Vlaamse bedrijven. Om dit te bereiken dient Innovatief Aanbesteden echter in een hogere
versnelling gebracht te worden.
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Vraag nr. 11
van 8 oktober 2009
van WIM WIENEN

VRT-opnames op locatie - Verzekering

Op zondag 30 augustus 2009 werd de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen getroffen door een brand.
Gelukkig werden de kunstwerken gered, maar de kerk zelf liep wel zware schade op. In de kranten
werd eerst gewezen naar de spots van de VRT die er geplaatst waren naar aanleiding van een opname
voor een Canvas-programma als oorzaak van de brand.

De branddeskundige van het parket liet weten dat het twee normale spots van de kerk zelf waren die
de brand hebben veroorzaakt. Die spots werden naar aanleiding van de opnames op de gaanderijen
gelegd. Bij het opruimen na de opnames werden deze spots aangestoken waardoor de gaanderijen zijn
beginnen smeulen en branden. De deskundige heeft het dan ook over een menselijke fout.

1. Is er nu definitief duidelijkheid over de eventuele verantwoordelijkheid van de VRT?

2. Is de VRT voor dergelijke risico’s voldoende verzekerd, aangezien het kostenplaatje voor een
restauratie hoog kan oplopen?

Zijn er aangepaste verzekeringen naargelang de aard van de locatie waar de VRT opnames maakt?
Zo ja, in welke zin?

3. Werd de VRT reeds aangesproken in het kader van schadevergoedingen voor opnames op locatie?
Zo ja, in welke omstandigheden?
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ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 8 oktober 2009
van WIM WIENEN

1. Aangezien er nog juridische procedures lopen, kunnen op dit moment geen uitspraken worden
gedaan over de eventuele aansprakelijkheid van de betrokken partijen

2. De VRT heeft een aan zijn activiteiten aangepaste verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uit-
bating. De dekking is voldoende hoog om ook ernstige schadegevallen het hoofd te kunnen
bieden. Het gaat hier om een verzekeringspolis die genomen is op basis van een globale markt-
raadpleging voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die daaronder ressorteren. Er is één
maximale dekking per schadegeval ongeacht de aard van de locatie (15 miljoen Euro).

3. Aangezien de VRT geregeld opnames doet op locatie en er daarbij al eens beperkte schade wordt
veroorzaakt door aangestelden van de VRT, werden er reeds een paar keer schadevergoedingen
aan de eigenaars van die locatie betaald. Het ging daarbij steeds om mineure schadegevallen.

Enkele voorbeelden:
 Live-uitzending “Middagpost” Radio 2 West-Vlaanderen, Jan Yperman Ziekenhuis Ieper:

scheur in een plastic projectiescherm in het auditorium;
 VRT-opnamen in het kader van de verkiezingen, Vlaams Parlement: schade vitrinekast;
 Opnamen “De Gouden Uil”: beschadigd gazon op oprit op domein Justitiepaleis Antwer-

pen;
 Opnamen FC De Kampioenen: brandschade aan betonverharding containerpark gemeente

Berlaar.
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Vraag nr. 12
van 8 oktober 2009
van BART TOMMELEIN

VRT-amusementsprogramma’s - Politieke satire

Op maandag 15 september haalde de quizmaster van het programma “De Canvascrack” twee
kotszakjes boven, naar aanleiding van een vragenreeks over federaal minister van Landsverdediging,
Pieter De Crem.

Terwijl het duidelijk lijkt dat het hier om satire binnen een amusementsprogramma gaat, heeft het
voorval toch voor een incident gezorgd. Zo werd onder meer de vraag gesteld of deze grap al dan niet
door de beugel kon en toepasselijk was binnen het kader van een quizprogramma.

Ondertussen heeft de minister naar verluidt reeds contact heeft gehad met de directie van de VRT om
het voorval te bespreken. Tevens zou de directie van de VRT minister De Crem hebben gecontacteerd
om zich voor het incident te excuseren.

1. Klopt het dat de minister contact heeft gehad met de VRT-directie? Zo ja, welk standpunt heeft de
minister ingenomen tijdens dit gesprek?

Vindt de minister dat de VRT-directie zich voor dergelijke incidenten moet excuseren?

2. Wat is de globale visie van de minister op (politieke) satire in amusementsprogramma’s zowel op
één als op Canvas?
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op vraag nr. 12 van 8 oktober 2009
van BART TOMMELEIN

1. In mijn antwoord op de vragen verwijs ik graag naar de opdracht van de VRT (art. 6 §2
Mediadecreet) waarin uiteengezet wordt dat de VRT moet zorgen voor een kwalitatief hoogstaand
aanbod, dat wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit van de programma's zowel naar inhoud,
naar vorm als naar taalgebruik. Daarbinnen beslist de VRT autonoom over zijn programma-
aanbod. Op de naleving van het mediadecreet wordt toezicht gehouden door de VRM.

De VRT stelt dat hij in zijn programma's - buiten de programma's van de nieuwsdienst die onder
een aparte deontologische code vallen - het principe huldigt van de gepaste onpartijdigheid.
Standpunten kunnen, satire en harde humor des te meer, weze het op een gepaste en faire manier
en steeds rekening houdend met de context van programma en presentator.

Wat de desbetreffende uitzending van de Canvascrack van maandag 14 september betreft, stelt de
VRT dat in de spelronde met vijf vragen gewijd aan de figuur van Pieter De Crem, de vragen en
antwoorden op een correcte, informerende en entertainende manier de activiteiten van de minister
en het leger belichtten. De VRT heeft evenwel geoordeeld dat hij er zich van bewust was dat de
inleidende passage op de spelronde - ondanks de context van het programma - ongepast kon
overkomen.
Ik ben dan ook tevreden dat de VRT het incident besproken heeft met minister De Crem en in de
juiste context heeft uitgepraat.

2. Satire en politieke satire horen tot de normale programmamix van de VRT. Wat deontologie
betreft, huldigt de VRT in deze ondermeer de principes van de gepaste onpartijdigheid en van fair
en eerlijk optreden.

Het principe van de gepaste onpartijdigheid wordt omschreven in interne documenten van de
VRT, zo ondermeer in de deontologische richtlijn voor non-fictieprogramma's. Het zal ook wor-
den opgenomen in het deontologisch charter van de VRT, dat de VRT directie binnenkort zal
goedkeuren.

Fair en eerlijk optreden houdt ondermeer verband met respect voor de persoonlijke levenssfeer,
steeds rekening houdend met het al dan niet publieke karakter van de betrokkenen.

Anderzijds is deontologie geen theorie of geen wiskunde, maar houdt ze steeds rekening met de
context, waaronder een hele reeks dingen vallen zoals het concept van het programma, het uit-
zendvenster, het net waarop het programma wordt uitgezonden, de figuur van de presentator, de
gevoeligheid van het publiek rond een bepaald thema, de actualiteit enzovoort. Tegelijk is de VRT
een creatieve organisatie die grenzen moet kunnen aftasten en verleggen.

Rekening houdend met bovenstaande principes hoort satire, en meer bepaald politieke satire,
zonder meer tot de normale programmamix van de VRT, ongeacht het net of medium waarop die
programma's worden uitgezonden.
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Vraag nr. 13
van 20 oktober 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

Participatiemaatschappij Vlaanderen - Waarborgregeling

De waarborgregeling, verstrekt door de PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) geeft een bank of
andere kredietverstrekker meer zekerheid wanneer een ondernemer (starter – KMO – vrij beroep)
krediet aanvraagt, doch zelf niet voldoende zekerheden kan voorleggen. Met andere woorden, de
Vlaamse overheid kan zich als borgsteller opstellen via PMV.

In mei 2009 werd de nv Gigarant opgericht als aparte dochteronderneming van de PMV. Dit om aan
de grote bedrijven een gelijkwaardige waarborgregeling (boven de 1,5 miljoen euro) te kunnen
verschaffen.

Beide waarborgenregelingen werden respectievelijk versoepeld en gecreëerd om het
investeringsvolume van het Vlaamse bedrijfsleven op peil te houden in tijden van crisis.

1. Inzake de gewone waarborgregeling voor KMO’s

a) Hoeveel aanvragen werden er de laatste tien kwartalen ingediend?

b) Hoeveel dossiers werden uiteindelijk goedgekeurd?

c) Hoeveel van die dossiers bevinden zich in Oost-Vlaanderen?

d) Over welk totaalbedrag inzake waarborgen en investeringen gaat het?

e) Hoeveel tewerkstelling wordt door deze dossiers gevrijwaard of gecreëerd, graag overzicht per
kwartaal?

2. Inzake de nv Gigarant

a) Hoeveel aanvragen werden er sinds mei 2009 ingediend?

b) Hoeveel van die dossiers bevinden zich in Oost-Vlaanderen?

c) Hoeveel dossiers werden uiteindelijk goedgekeurd?

d) Over welke bedragen gaat het (individuele dossiers)?

e) Over welke investeringen spreken we hier?
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f) Wat is de hiermee gepaard gaande tewerkstelling?
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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 20 oktober 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

1. Zie bijlage.

2. a) Bij het systeem van ad hoc crisiswaarborgen, moet een onderscheid gemaakt worden tussen
informele contacten tussen PMV/Gigarant, de onderneming en de mogelijk kredietver-
strekkende bank(en) en formele aanvragen die werden ingediend.

Sinds de aankondiging van de regeling in het voorjaar van 2009, vonden 26 informele contac-
ten plaats met het oog op het eventueel indienen van een waarborgaanvraag. Uit die informele
contacten vloeiden in totaal 9 formele aanvraagdossiers voort.

b) Er waren 4 informele contacten met ondernemingen uit Oost-Vlaanderen. Van de formele
aanvragen kwamen er 3 uit Oost-Vlaanderen.

c) Tot nog toe werd een waarborgovereenkomst ondertekend met 1 onderneming.

d) De ondertekende waarborgovereenkomst heeft betrekking op een waarborgbedrag van 50
miljoen euro.

e) De ondertekende waarborgovereenkomst heeft aanleiding gegeven tot een investering van 160
miljoen euro.

f) De onderneming waarmee een waarborgovereenkomst ondertekend werd, heeft zich ertoe
verbonden de werkgelegenheid op het Vlaamse grondgebied bij zichzelf en de met haar ver-
bonden vennootschappen gedurende elk kalenderjaar minimaal te behouden op het niveau
aangegeven in onderstaande tabel, en dit gedurende de ganse duur van de waarborg:

Kalenderjaar: 2009 2010 2011 2012 2013

Werkgelegenheid

(uitgedrukt in FTE’s)
3.607 3.474 3.400 3.300 3.200

BIJLAGE:

Antwoord op vraag 1.

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/LIETEN/13/antw.013.bijl.001.xls
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INGRID LIETEN

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

Vraag nr. 14
van 22 oktober 2009
van LODE VEREECK

Be-Mine-project Beringen - Opzet en impact

Be-Mine is het totaalconcept dat de mijnsite van Beringen moet herbestemmen.

Het project is een gedeelde investering van privé-partners, de Vlaamse overheid, de stad Beringen en
de provincie Limburg. Op de 31,5ha grote site worden op 10 jaar tijd 500 nieuwe woongelegenheden
en 630 jobs gecreëerd door de inplanting van winkels, horeca, een museum en een hotel. Met het
masterplan is een investeringsbedrag van 172,5 miljoen euro gemoeid.

De werken aan Be-Mine starten in de zomer van 2010. Gedurende die werken wordt de tewerkstelling
binnen het project op 160 personen geraamd. Het is duidelijk dat dit project een enorme impact zal
hebben op Beringen en de omliggende gemeenten.

1. Hoeveel investeren de stad Beringen en de provincie Limburg in dit totaalproject en hoeveel
neemt Vlaanderen voor zijn rekening?

2. Welke meerwaarde biedt dit project ten opzichte van de andere toeristisch ontwikkelde steden
zoals Hasselt, Maasmechelen, Tongeren, Genk?

3. Hoeveel bezoekers worden er jaarlijks verwacht? Hoeveel toegevoegde waarde zal het project per
jaar naar verwachting genereren?

4. Moeten er bij de bouw van dit project aanpassingen aan de infrastructuur gebeuren? Zo ja, welke
en zijn deze aanpassingen inbegrepen bij de kostenraming en bij de planning van de werken?

5. Werden er andere herbestemmingsplannen ingediend en waarom werd dit plan gekozen?

6. Wat is de impact van de werken op de omwonenden? Is er een impactanalyse uitgevoerd naar de
leefbaarheid van de buurt tijdens en na de werken? Welke voorzorgsmaatregelen worden er
genomen om de eventuele hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te reduceren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 14), Crevits (nr. 81) en Muyters (nr.
43).Op 30 oktober werd deze vraag eveneens gesteld aan minister Bourgeois (nr.54.
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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 22 oktober 209
van LODE VEREECK

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. 15
van 28 oktober 2009
van WIM WIENEN

VRT-duidingsprogramma’s - Politici

In verschillende landen is het gebruikelijk dat men gegevens bijhoudt inzake de aanwezigheid van
politici in TV-programma’s. Zeker wanneer het gaat over programma’s van een openbare omroep.

Vandaar mijn vraag aan de minister.

1. Worden er gegevens bijgehouden inzake de aanwezigheid van politici in nieuws- en
duidingprogramma’s op de openbare omroep VRT, zoals bv. Het journaal, De Zevende Dag, Villa
Politica, De keien van de Wetstraat, …? Zo neen, waarom niet?

Zo ja, 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 nieuws- en duidingprogramma’s
die op de openbare omroep werden uitgezonden? Graag uitgesplitst per politicus met vermelding
van de partij waartoe hij of zij behoort, het desbetreffend programma en de datum van uitzending
(Het kan immers dat een politicus meer dan een keer in een programma aanwezig is geweest.)?

2. Op basis van welke criteria worden politici door de openbare omroep VRT uitgenodigd en/of aan
het woord gelaten?
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INGRID LIETEN

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

ANTWOORD

op vraag nr. 15 van 28 oktober 2009
van WIM WIENEN

In het antwoord op uw vragen wenst de VRT te verwijzen naar:
- het antwoord van de minister van Media, de heer Geert Bourgeois, op de schriftelijke vraag van de

heer Bart Caron (nummer 68) van 8 maart 2006 met als titel “VRT-programma’s - Politici”.
- het antwoord van de minister van Media, de heer Kris Peeters, op de schriftelijke vraag van de

heer Joris Van Hautem (nummer 109) van 3 februari 2009 met als titel “VRT-duidings-program-
ma’s - Politici”.

Beide antwoorden waren (m.b.t. de duidingsprogramma’s) identiek.

De VRT laat hierbij weten dat het antwoord dat de beide ministers gaven, ook geldt voor de voor-
liggende soortgelijke schriftelijke vraag.

“ De programma’s van de nieuwsdienst genieten redactionele onafhankelijkheid (artikel 29 van het
Mediadecreet) onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteurs. De journalistieke medewerkers
zijn gebonden door de deontologische code met onder meer de onpartijdigheidsplicht en de non-
discriminatie plicht (cfr ook artkel 39 van het Mediadecreet).

De nieuwsdienst dient te berichten over alle relevante feiten en alle relevante standpunten dienen aan
bod te komen. De relevantie van de nieuwsfeiten en de desbetreffende standpunten wordt echter in alle
onafhankelijkheid bepaald door de redactie op basis van journalistieke en deontologisch
verantwoorde criteria.

De verplichting om alle relevante standpunten aan bod te laten komen, staat niet gelijk met het
brengen van de standpunten van alle groeperingen, verenigingen of partijen. Noch moeten alle rele-
vante standpunten binnen één uitzending aan bod komen.

Een oplijsting van alle politici die te gast waren in programma’s van de nieuwsdienst wenst de VRT
bijgevolg niet bekend te maken. Dit om de onafhankelijkheid van de VRT te benadrukken. Bovendien
lijkt een dergelijke oplijsting vatbaar voor verkeerde interpretaties: de aanwezigheid van politici in
programma’s van de nieuwsdiensten hangt af van de actualiteit van de dag en de week.”
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INGRID LIETEN

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

Vraag nr. 16
van 30 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

Actieplan Armoedebestrijding - Samenwerking

Vlaanderen beoogt een warme samenleving te zijn. Het is dan ook noodzakelijk, maar feitelijk niet
meer dan normaal, dat Vlaanderen de armoede intensief wenst te bestrijden. In het Vlaams
regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” (Stuk 31(2009) – Nr.
1) vinden we alvast enkele aanzetten.

Zo staat in het regeerakkoord dat de Vlaamse Regering een nieuw Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding zal uitwerken met elk betrokken beleidsdomein en de stakeholders. Vlaanderen
zal zijn armoedebestrijdingsbeleid uitwerken in nauwe samenwerking met het federale niveau (onder
meer via de interministeriële conferentie sociale integratie), de provincies en het lokaal beleid.

De opmaak van een nieuw Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en de samenwerking/afstemming
met het federaal, provinciaal en lokaal beleid zijn decretale verplichtingen (respectievelijk artikel 5 en
4 van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding) die we nu in het
regeerakkoord terugvinden.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt om structureel als partner
betrokken te worden bij het opmaken van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en alle Vlaamse
armoedeplannen.

Beide actiepunten, met name een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en de nauwe samenwerking
met andere beleidsniveaus, zijn onontbeerlijk voor een efficiënt en gedegen Vlaams
armoedebestrijdingsbeleid.

1. Op welke wijze zijn/worden de betrokken beleidsdomeinen en de stakeholders betrokken bij de
opmaak van een nieuw Vlaams Actieplan Armoedebestrijding?

2. Op welke wijze zijn/worden de federale overheid, de provincies en het lokale niveau betrokken bij
de opmaak van het nieuw Vlaams Actieplan Armoedebestrijding? Indien er geen betrokkenheid is,
hoe wordt het nieuw Vlaams Actieplan Armoedebestrijding afgestemd op de andere niveaus? Is er
ook afstemming met Europa?

3. Is de VVSG betrokken bij de opmaak van het nieuw Vlaams Actieplan Armoedebestrijding? Zo
ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
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INGRID LIETEN

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

ANTWOORD

op vraag nr. 16 van 30 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

1. De afgelopen maanden werkte het horizontaal permanent armoedeoverleg een strategisch kader uit
voor het nieuwe Vlaams actieplan armoedebestrijding. Dit zal het eerste deel vormen van het
nieuwe actieplan. Het bevat de algemene beleidsvisie, een beknopte omgevingsanalyse, de strate-
gische doelstellingen en daarbij horende indicatoren. Bij het bepalen van de strategische doels-
tellingen werd onder meer rekening gehouden met de doelstellingen inzake armoedebestrijding uit
het Pact 2020 en de Decenniumdoelen.

Deze strategische keuzes zullen de komende maanden verder worden aangevuld en vertaald in
operationele doelstellingen en concrete acties met bijhorende timing, middelen en indicatoren.
Hier is een taak weggelegd voor elke minister en elke betrokken entiteit van de Vlaamse overheid.
De participatie van de doelgroep in dit proces is essentieel. Voor de verschillende grondrechten
zullen verschillende thematische werkgroepen worden samengesteld waarin de betrokken admini-
straties, aandachtsambtenaren, kabinetten, het Vlaams Netwerk en andere relevante actoren
vertegenwoordigd zijn. Zoals vermeld in mijn beleidsnota hecht ik veel belang aan de samen-
werking met en tussen verenigingen waar armen het woord nemen, het ruime werkveld, lokale
besturen, sociale partners en academici. Zij zullen betrokken worden bij deze werkzaamheden.
Daarnaast zal ik het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité om advies vragen over het
ontwerp van Vlaams actieplan. De sociale partners zijn immers zeer belangrijke partners in het
bestrijden van armoede.

2. Ik zal bij de opmaak van het Vlaamse actieplan op geregelde tijdstippen overleg plegen met de
lokale besturen en de federale overheid. Ter voorbereiding van dit overleg gaf ik de administratie
de opdracht om de beleidsplannen en memoranda van deze partners te analyseren. Op die manier
wil ik maximaal inspelen op mogelijke synergieën inzake armoedebestrijding. Zoals vermeld in
mijn antwoord op uw eerste vraag, zullen deze partners ook worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de voor hen relevante thematische werkgroepen.

3. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is op dit ogenblik nog niet structureel betrok-
ken bij de opmaak van het Vlaams actieplan armoedebestrijding. Ik zal hier eerstdaags een
initiatief rond nemen.
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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. 29
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).



-98- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

AANVULLEND ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 10 september 2009
van PETER REEKMANS

Zoals ik in mijn eerste antwoord heb aangekondigd, heb ik de regeringscommissaris verzocht een
onderzoek in te stellen naar het mogelijk toekennen van voordelen onder de vorm van een gezins-
abonnement voor het openluchtmuseum Bokrijk aan politici door Infrax.

In 2008 blijken wat Infrax betreft 27 burgemeesters en 480 schepenen en gemeenteraadsleden op het
aanbod te zijn ingegaan, in 2009 respectievelijk 36 burgemeesters en 621 schepenen en gemeente-
raadsleden. De individuele kostprijs bedraagt 18,59 euro, wat in 2008 tot een uitgave heeft geleid van
18,59 x 507 = 9.425,13 euro en in 2009 van 18,59 x 657 = 12.213,63 euro.

De kostprijs komt voor 79,95% terecht in de elektriciteits- en gastarieven, het overige deel wordt ver-
sleuteld naar de activiteiten kabeltelevisie en riolering.
Met betrekking tot de tarieven voor elektriciteit en gas wijs ik op de bevoegdheid ter zake van de
CREG, federale regulator, die bepaalde uitgaven al dan niet kan aanvaarden bij de vaststelling van de
tarieven.

Infrax is geen intercommunale, maar een op grond van artikel 78 van het decreet intergemeentelijke
samenwerking opgerichte vennootschap waarin Interelectra, WVEM en IVEG participeren met het
oog op de exploitatie van hun netten. In die zin is het de tegenhanger van Eandis in de gemengde
sector.

Voor de toetredingsbeslissingen geldt enkel het algemeen toezicht. Na de oprichting is er geen admini-
stratief toezicht op hun werking. Het initiatief van Infrax valt onder haar autonome bevoegdheid.
Het kan echter niet de bedoeling zijn dat het optreden van de (bestuurders van de) intercommunales
binnen die vennootschap volledig aan het toezicht zou ontsnappen.
Daarom ben ik ook van plan om andere beleidsinstrumenten in te zetten zoals bijvoorbeeld omzend-
brieven of richtlijnen voor een goede praktijk.
De gemeenteraadsleden zouden ook systematisch op de hoogte moeten worden gebracht van de door
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden genomen beslissingen.

Met de vraagsteller ben ik het eens dat zeker in deze moeilijke budgettaire tijden de (bestuurders van)
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de nodige terughoudendheid aan de dag moeten leggen
wat het toekennen van materiële voordelen aan bestuurders en personeelsleden betreft.

Het toekennen van een Bokrijk-abonnement is een gebruik bij Interelectra nadat de oorspronkelijke
beslissing daartoe genomen zou zijn in de jaren '80.

Ten slotte wil ik nog aanstippen dat dergelijke uitgaven effectief niet nieuw zijn en ook gebruikelijk
zijn in aanverwante sectoren zoals bij de gemengde intercommunales zoals Eandis.
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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. 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 VLAAMSE RAND

AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 28 september 2009

van CINDY FRANSSEN

Minister Hilde Crevits

Tijdens de vorige legislatuur werden alle bestaande provinciewegen ingedeeld bij ofwel de gemeente-
wegen ofwel de gewestwegen. De huidige regering zal deze beslissingen verder opvolgen, ondermeer
wat betreft de overdracht van een aantal gewestwegen (ex- provinciewegen) naar de gemeentes. Op
die manier werd het wegbeheer ondergebracht op twee niveaus in plaats van de vroegere drie.

De Lijn realiseert een aantal projecten in samenwerking met de NMBS, hier is het federale overheids-
niveau betrokken. Het gaat hier om o.a. stationsomgevingen, uitrusting knooppunten, spoorgebonden
projecten. Het spreekt voor zich dat in de meeste van deze dossiers ook het lokale niveau betrokken
partij is.

Het onderstaande schema geeft een overzicht van beleidsthema’s waarbij meer dan twee bestuurs-
niveaus betrokken zijn. :

Thema Onderwerp Fed. Vl. Prov. Gem.

Algemeen mobiliteitsbeleid opmaak plannen X X X

reglementering X X X

programma, planning, ontwerp X (X) X

aanleg (incl. onteigeningen en
vergunningen) X X X

Fietsinfrastructuur X X X

Parkeerbeleid X X

Gemeenschappelijk vervoer geregeld vervoer X X

(collectieve) taxidiensten X X X

verhuren voertuigen met bestuurder X X

aangepast vervoer X X

Thema Onderwerp Fed. Vl. Prov. Gem.

Fiets- en voetgangersbeleid kader X X X

maatregelen - acties X X X

sensibilisatie X X X

Verkeersveiligheid kader X X

maatregelen - acties X X X X

handhaving X X X X

educatie X X X

Vervoersmanagement kader X X

instrumentarium X X
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Voor de bijdrage van minister Muyters wordt een tweede aanvullend antwoord gegeven.
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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. 22
van 7 oktober 2009
van PETER GYSBRECHTS

Gemeenteraads- en collegebesluiten - Schorsingstermijn

Artikel 255 §1 van het Gemeentedecreet stelt dat de gouverneur over dertig dagen beschikt om de
uitvoering van de besluiten van een gemeentelijke overheid te schorsen en om de gemeente daarvan in
kennis te stellen.

Die dertig dagen beginnen overeenkomstig artikel 255, § 2, te lopen vanaf de derde dag die volgt op
de verzending van de lijst van de aangelegenheden of na het verzenden van het betrokken besluit, al
dan niet ten gevolge van een wettelijke verplichting of na het opvragen daarvan door de
toezichthoudende overheid ten gevolge van een klacht.

De schorsingstermijn voor een collegebeslissing loopt anders. Daar heeft de toezichthoudende
overheid nog de mogelijkheid om schorsend of vernietigend op te treden na een klacht tot op het
moment van het goedkeuren van de rekening. Dit gaat niet alleen over besluiten met betrekking tot
het college, het kan ook gaan om besluiten van de secretaris indien hij of zij bepaalde bevoegdheden
uitoefent.

In de praktijk betekent dit een groot verschil in rechtszekerheid tussen de beslissingen van
gemeenteraad en college. Beslissingen van het college blijven langer in een periode van
rechtsonzekerheid steken.

1. Waarom kunnen besluiten die niet via een lijst aan de toezichthoudende overheid moeten worden
overgemaakt langer in rechtsonzekerheid blijven?

2. Zijn er plannen om beide procedures op elkaar af te stemmen? Zo ja, welke oplossing stelt de
minister voor om de rechtszekerheid van collegebeslissingen in de toekomst sneller te
garanderen?

Zou het een oplossing zijn om ook alle collegebesluiten verplicht aan de toezichthoudende
overheid over te maken en dezelfde procedure te gebruiken zoals bij gemeenteraadsbesluiten?



-104- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

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. 22 van 7 oktober 2009
van PETER GYSBRECHTS

1. De keuze om inzake de toepassing van het bestuurlijk toezicht een onderscheid te maken tussen
besluiten van de gemeenteraad en deze het college van burgemeester en schepenen dateert reeds
sinds lang. Het decreet van 28 juni 1985 tot organisatie van de procedure en de uitoefening van het
toezicht voorzag al in dit onderscheid. Bij dat decreet was geregeld dat collegebesluiten zonder
enige termijn nog opgevraagd, geschorst of vernietigd konden worden, eventueel zelfs na verloop
van jaren.

Om dat te verhelpen, stelde het decreet van 13 april 1999 tot wijziging van de toezichtregeling,
een uiterste limiet vast voor de uitoefening van het algemeen toezicht in op de collegebesluiten.
Deze limiet is vandaag opgenomen in artikel 260 van het Gemeentedecreet. Dat artikel bepaalt dat
de definitieve vaststelling van de rekeningen met zich meebrengt dat de beslissingen, genomen in
de loop van het jaar van de rekeningen, niet langer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging,
voor zover ze niet zijn opgevraagd.

Het ligt niet in mijn bedoeling om die regel aan te passen. Er rijzen geen onoverkomelijke
problemen bij de toepassing.

2. Uw suggestie om de procedure voor collegebesluiten gelijk te schakelen met de procedure die
geldt voor gemeenteraadsbesluiten lijkt mij niet wenselijk. Zij zou de lokale besturen verplichten
om ook de lijsten met de beslissingen van de colleges van burgemeester en schepenen aan de
gouverneur te bezorgen. Daarbij merk ik nog op dat de colleges van burgemeester en schepenen
veel frequenter vergaderen dan de gemeenteraden. Uw voorstel zou leiden tot een aanzienlijke
verzwaring van de administratieve lasten, terwijl het regeerakkoord juist een vermindering van
deze lasten beoogt.
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BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 24
van 7 oktober 2009
van HELGA STEVENS

Gemeenteraden - Vergaderfrequentie

Ingevolge het nieuwe Gemeentedecreet zijn de gemeenteraadsagenda’s van de meeste lokale
overheden de afgelopen jaren sterk ingekort.

Vooral collega’s van kleinere, vaak landelijke gemeenten maakten mij attent op dit fenomeen.

In een aantal kleinere gemeenten werd zelfs al voorafgaand aan het nieuwe Gemeentedecreet een
aantal zittingen van de gemeenteraad georganiseerd gewoon om het vereiste minimumaantal
vergaderingen te halen of leefde men de bepaling omtrent het minimumaantal vergaderingen niet na
(zie schriftelijke vraag nr. 23 van 22-10-04 van Jan Peumans aan voormalig minister Keulen). Volgens
artikel 19 van het Gemeentedecreet is het minimum vastgelegd op tien per jaar. De meeste steden en
gemeenten vertalen dit in een maandelijkse vergadering (behalve in de maanden juli en augustus), ook
al is de agenda soms pover.

De financiële kostprijs van overbodige vergaderingen mag niet onderschat worden. Er zijn de
zitpenningen, het versturen of ronddragen van de agenda’s door het personeel, de werklast en -
organisatie voor het gemeentepersoneel dat de zittingen voorbereidt, enzovoort.

Met het nieuwe Gemeentedecreet doet zich dit in die gemeenten nog scherper voor. Het college van
burgemeester en schepenen heeft namelijk de bevoegdheid om heel wat meer beslissingen te nemen
dan voorheen zonder deze (nogmaals) voor te leggen aan de gemeenteraad.

In heel wat gemeenten zou het perfect haalbaar en ook verantwoord zijn (financieel, democratisch) om
minder dan tien zittingen per jaar te houden. Vergaderen om te vergaderen, kan niet de bedoeling zijn.
Maar als de situatie zich voordoet dat een (meestal maandelijks) geplande zitting in feite overbodig is,
lijkt het opportuun dat het college kan beslissen om de vergadering niet te laten plaatsvinden of de
zittingen meer te spreiden.

Sowieso kan het aantal zittingen niet onder een bepaald minimum zakken, aangezien er in elk geval
zittingen moeten zijn voor het budget, budgetwijzigingen, de jaarrekening, aanduiding van
vertegenwoordigers in het kader van de intergemeentelijke samenwerking, allerlei sectorale plannen,
enzovoort. Het is met andere woorden niet mogelijk om amper zittingen te organiseren, omdat een
gemeente dan in feite zichzelf stillegt.

Een dergelijke verlaging van het minimumaantal gemeenteraden ondermijnt dus allicht de lokale
democratie niet. Het aantal zittingen zal, zoals net gezegd, niet ver onder het huidige minimum van
tien zittingen zakken en het Gemeentedecreet voorziet in verschillende mogelijkheden om de
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gemeenteraadsleden toe te laten hun democratisch controlerecht uit te oefenen. Dit kan onder meer via
de schriftelijke vragen en de procedure om een gemeenteraad bijeen te roepen.

1. Waren er in 2007 of 2008 gemeenten die niet aan het minimumaantal gemeenteraden voldeden?

Is er een evolutie merkbaar ten opzichte van het jaar voor de inwerkingtreding van het gros van de
bepalingen van het nieuwe Gemeentedecreet?

Zo er een negatieve verschuiving is, hoe evalueert de minister deze evolutie?

2. In welke Vlaamse gemeenten worden commissiezittingen georganiseerd (graag gemeenten en
aantal zittingen in 2008)?

3. Overweegt de minister een decretale wijziging om het minimumaantal gemeenteraden aan te
passen? Waarom wel of waarom niet?
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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. 24 van 7 oktober 2009
van HELGA STEVENS

1. Op basis van de overzichtslijsten met de genomen raadsbeslissingen, die aan de provincie-
gouverneurs doorgestuurd worden in uitvoering van het gemeentedecreet, waren er in 2007 44
gemeenten en in 2008 63 gemeenten die niet voldeden aan het bij decreet bepaalde minimum
aantal gemeenteraadszittingen. Dit komt voor 2007 neer op een percentage van 14% en voor 2008
op een percentage van 20%. De uitgebreide tabel met alle cijfergegevens vindt u in bijlage.

Het grootste gedeelte van de bepalingen van het Gemeentedecreet trad in werking in 2006 en
2007. In bijlage vindt u een overzicht van het aantal gemeenteraden per gemeente tijdens de jaren
2004 tot en met 2008. Het percentage van gemeenten die niet voldeden aan het vereiste minimum
aantal vergaderingen, schommelt op en neer tussen 12% en 25%. Van een negatieve evolutie sinds
2004 is dus geen sprake.

Ik wil hierbij wel opmerken dat de bepaling met betrekking het vereiste minimum aantal zittingen
geen nieuwe bepaling in het Gemeentedecreet is. Het stond al in artikel 85 van de Nieuwe
Gemeentewet. Deze bepaling werd in de Nieuwe Gemeentewet ingevoegd door de wet van 11 juli
1994 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet met het oog op de versterking van de gemeen-
telijke democratie. Het vaststellen van een minimaal aantal gemeenteraadszittingen per jaar beoog-
de het nodige kader te scheppen waardoor de gemeenteraadsleden voldoende nauw bij het lokaal
beleid betrokken zouden worden.

2. Deze gegevens heb ik niet in mijn bezit. Mijn administratie heeft de gouverneurs van de vijf
provincies om inlichtingen verzocht. Er werd meer bepaald gevraagd een overzicht te maken van
het aantal commissiezittingen per gemeente in 2008. Van zodra ik hierover resultaat ontvang, zal
ik u op de hoogte brengen.

3. Om u een volledig en correct antwoord op deze vraag te kunnen verschaffen, is het van belang te
weten waarom de gemeenten niet aan het vereiste minimum voldeden. Daarom lijkt het me ook
hier nuttig dat mijn administratie de nodige inlichtingen inwint bij de gouverneurs van de vijf
provincies. Van zodra ik hierover resultaat ontvang, zal ik een antwoord op uw vraag verschaffen.

BIJLAGE

Overzicht aantal gemeenteraden per gemeente.

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/24/antw.024.bijl.001.xls
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 25
van 8 oktober 2009
van JOS DE MEYER

Doel - Beschermde monumenten

In Doel zijn het Hooghuis, het kerkorgel in de Onze-Lieve-Vrouwkerk en de stenen windmolen
beschermde monumenten. Deze drie historische gebouwen verdienen het om behouden te worden als
onroerend erfgoed.

De kerk is uit het midden van de negentiende eeuw en is opgetrokken in neoclassicistische stijl. Het
orgel in de kerk is beschermd als onroerend erfgoed sinds 19 augustus 1980. Alhoewel de orgelbouwer
niet met zekerheid bekend is, wordt het instrument toch toegeschreven aan een lid van het geslacht
Loret. Het dateert van het midden van de 19de eeuw. Het front heeft houten sierpijpen en het prospect
is nog origineel.

Het Hooghuis, vlak naast de parochiekerk, is een typisch zeventiende-eeuwse landhuis in Vlaamse
renaissancestijl, gelinkt aan Rubens. De bouw in 1613 werd uitgevoerd door dezelfde ambachtslui als
het Rubenshuis in Antwerpen en werd betaald door de vader van Rubens' eerste vrouw Isabelle. Het is
een beschermd monument sinds 16 juni 1978.

De windmolen op de Scheldedijk dateert van 1614. Het was oorspronkelijk een korenmolen van type
“stenen grondzeiler” en is beschermd sinds 5 november 1946.

Uit het antwoord op eerdere parlementaire vragen vernamen we reeds dat de toekomstmogelijkheden
van het beschermde erfgoed van Doel verbonden zijn met de goedkeuring van de plan-MER en de
opmaak van het gekoppelde GRUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) met betrekking tot de
afbakening van de haven van Antwerpen. We kregen ook de verzekering dat in het kader van de
opmaak van de plan-MER de effecten naar landbouw, bouwkundig erfgoed en archeologie mee in
kaart werden gebracht en dat bekeken zou worden hoe met het bouwkundig erfgoed kan worden
omgegaan.

De eigenaar van een beschermd monument is gehouden het als een goed huisvader te beheren en alle
noodzakelijke onderhouds- en instandhoudingswerken uit te voeren.

1. Wat is de huidige toestand van de vermelde monumenten?

2. Worden de noodzakelijke onderhouds- en instandhoudingswerken inderdaad verricht?

3. Worden de nodige maatregelen genomen om vandalisme of vernielingen te voorkomen?

4. Tegen wanneer verwacht de minister dat er duidelijkheid zal komen over de toekomst van deze
monumenten?
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5. Gaat de minister ervan uit dat alle inspanningen moeten worden geleverd om deze beschermde
monumenten te bewaren?
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
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ANTWOORD

op vraag nr. 25 van 8 oktober 2009
van JOS DE MEYER

1. Naar aanleiding van de vraag werd op 23 oktober 2009 een inspectie uitgevoerd door het agent-
schap Inspectie RWO. Het agentschap formuleert volgende bevindingen:

- Het orgel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk ondervond schade ten gevolge van een verzakking
van de kerktoren in de jaren ‘1990 en de daarop volgende herstelwerkzaamheden aan het
kerkgebouw. Het instrument is ook sterk onderhevig aan temperatuurswisselingen, aange-
zien de kerk enkel nog wordt verwarmd tijdens sporadische misvieringen.

- Het Hooghuis is toe aan een “grondige” restauratie. De kruismonelen in de voorgevel zijn
aan vervanging toe, wanden en zolderingen op het gelijkvloers moeten worden ontpleisterd,
…

- De stenen windmolen, die nog steeds wordt uitgebaat als taverne, wordt vrij goed onder-
houden.

2-3. De molen van Doel wordt gebruikt en als dusdanig in stand gehouden, onderhouden en bevei-
ligd. De andere monumenten verkeren, aldus mijn administratie, in een naar omstandigheden
aanvaardbare staat, mede dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers, die waar het kan instand-
houdingswerken uitvoeren en een oogje in het zeil houden. Het orgel is overigens nog hersteld
in 2002, en ingevolge de herstelwerkzaamheden aan de kerk beschermd tegen regen, wind,
diefstal en vandalisme. Aan het Hooghuis werden vorig jaar dringende instandhoudingswerken
uitgevoerd, op kosten van de vzw “Hooghuis”.

4. De toekomst van de monumenten in Doel hangt af van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings-
plan (GRUP) met betrekking tot de afbakening van de haven van Antwerpen (in opmaak).

5. Beschermd erfgoed moet inderdaad zoveel mogelijk behouden blijven. Voor de Doelse monu-
menten zal de toekomst van het dorp bepalend zal zijn voor de manier waarop dat zal kunnen of
moeten gebeuren.
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Vraag nr. 27
van 8 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Inventaris bouwkundig erfgoed - Modaliteiten

Recent stelde het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) de inventaris van het bouwkundig
erfgoed in Vlaanderen vast. Meteen betekent dit ook dat het waardevolle, niet-beschermde erfgoed een
eigen statuut krijgt en daardoor minder makkelijk kan worden afgebroken.

Toch zijn er wat dat betreft nog een aantal uitdagingen en vragen.

1. Op welke manier zal de vaststelling van de inventaris geactualiseerd worden? Op welke termijn
zal dat telkens gebeuren ?

2. Naast het bouwkundig erfgoed zijn er ook inventarissen voor landschappelijk of archeologisch
erfgoed.

Wanneer en op welke manier zullen die vastgesteld worden?

3. Hoe zal het juridisch probleem opgelost worden dat zich voordoet voor gemeenten die tot nu toe
nog niet werden geïnventariseerd?

4. Verschillende gemeenten of erfgoedverenigingen nemen het initiatief om een eigen inventaris op
te maken.

Op welke manier zal deze informatie geïntegreerd worden in de vastgestelde inventaris?

5. Voor vele eigenaars komt de opname van hun pand in de inventaris als een verrassing. Temeer
omdat er toch een aantal juridische consequenties aan verbonden zijn.

Op welke manier en binnen welke termijnen zullen de betrokken eigenaars op de hoogte worden
gebracht van de opname van hun pand in de vastgestelde inventaris?

6. Op welke manier zullen de lokale besturen op de hoogte worden gebracht van de vaststelling van
de inventaris en de consequenties ervan? Zal er voorzien worden in specifieke begeleiding? Zo ja,
welke? Zo neen, waarom niet?

7. Door de juridische vaststelling van de inventaris zal de betrokken administratie veel meer
adviezen moeten uitreiken.

Hoeveel extra adviezen verwacht de administratie te moeten uitreiken?
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Op welke manier is de betrokken administratie hierop voorbereid?
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ANTWOORD

op vraag nr. 27 van 8 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

1. Voor het antwoord op deze vraag, alsook op vragen 4 tot en met 6, verwijs ik naar mijn
uiteenzetting in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend
Erfgoed van 28 oktober 2009, in antwoord op de vragen om uitleg nummer 132 van de heer
Wilfried Vandaele, nummer 147 van de heer Bart Caron, nummer 158 van mevrouw Mercedes
Van Volcem en nummer 218 van Michèle Hostekint.

2. Het vaststellen van de inventaris voor het bouwkundig erfgoed heeft een decretale basis is
artikel 12/1 van het decreet van 3 maart 1976, tot bescherming van monumenten, stads- en
dorpsgezichten: “De Vlaamse Regering stelt een inventaris van het bouwkundig erfgoed vast
onder de vorm van een systematische oplijsting per gemeente, waarbij per opgenomen
constructie of gezicht een beknopte wetenschappelijke beschrijving wordt gevoegd”.

Dergelijke decretale basis bestaat ook in de landschapsregelgeving, conform artikel 38 van het
decreet van 16 april 1996, betreffende de landschapszorg: “Met het oog op het beleid inzake
algemene landschapszorg, kan de Vlaamse regering een landschapsatlas en een landschaps-
kenmerkenkaart voor het Vlaamse Gewest vaststellen”. Bij het opleveren van de landschapsatlas
en de landschapskenmerkenkaart in respectievelijk 2001 en 2002, hebben de toenmalige
beleidsmakers geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De juridische consequenties van de
vaststelling van de landschapsinventarissen is overigens ook niet zo geëxpliciteerd als bij de
bouwkundige inventaris. Alvorens de vaststelling van de landschapsinventarissen te kunnen
overwegen, moeten ze echter eerst worden geactualiseerd. De actualisatie wordt momenteel
uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

De bestaande archeologische regelgeving bevat momenteel geen aanknopingspunten voor de
vaststelling van de archeologische inventaris. De mogelijkheid daartoe wordt onderzocht in het
kader van de opmaak van het nieuwe onroerend erfgoeddecreet.

3. In 2010 zal de inventaris bouwkundig erfgoed gebiedsdekkend zijn. Momenteel is de inventa-
risatie van volgende gemeentes nog lopende: Dendermonde, Laarne, Wetteren, Ardooie, Ichte-
gem, Koekelare, Pittem, Waregem en Zedelgem. Voor de niet-geïnventariseerde gemeentes is er
juridisch geen probleem: zij omvatten geen vastgestelde erfgoedobjecten. In volgende besluiten
tot vaststelling zullen zij echter wel opgenomen worden op het moment dat de inventaris-
gegevens voorhanden zijn en beschikbaar in de wetenschappelijke databank zijn.

4- 6. Zie hoger.

7. De impact van de vaststelling van de inventaris op de werking van mijn administratie is, net als
het aantal te verwachten extra dossiers, zeer moeilijk in te schatten en zal pas na een ruime
periode van proefdraaien kunnen worden bepaald.
De regelgeving van ruimtelijke ordening en huisvesting voorziet immers al langer in uit-
zonderingsregels voor gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
Deze regels hadden weliswaar geen “kracht van wet” zo lang de inventaris niet was vastgesteld,
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maar resulteerden wel in een officieuze tendens om voor geïnventariseerde items veiligheids-
halve het advies in te winnen van mijn administratie.
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Vraag nr. 28
van 8 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Industrieel erfgoed Erembodegem - Bescherming

Erembodegem is onlosmakelijk verbonden met Louis-Paul Boon. In zijn roman “De Kapellekensbaan”
beschrijft Boon onder meer het leven in de lokale gemeenschap.

Sommige plaatsen die een voorname rol spelen in de romans van Boon, bestaan nu nog. Dat is onder
meer het geval met de lokale fabriek, de voormalige leerlooierij.

Momenteel worden plannen gemaakt voor de sanering van de fabrieksterreinen in functie van
nieuwbouwprojecten. Op basis van de huidige plannen zullen slechts een beperkt aantal onderdelen
bewaard blijven. Het hoeft geen betoog dat de intrinsieke erfgoedwaarde van deze gebouwen, door de
directe link met het oeuvre van Louis-Paul Boon, aanzienlijk is.

Ook vanuit de lokale gemeenschap bestaat er nog steeds belangstelling. Iedereen is het er over eens dat
deze plaats gerevaloriseerd moet worden, maar of dat meteen moet betekenen dat heel wat elementen
onherroepelijk zullen verdwijnen, is een andere vraag.

1. Welke onderdelen van de betrokken fabrieksgebouwen zijn beschermd en sinds wanneer?

2. Zijn er nog andere materiële getuigen met een beschermd statuut in de streek van Aalst die
verwijzen naar het oeuvre van Louis-Paul Boon?

3. Hoe staat de minister tegenover de dreigende afbraak van gebouwen die onlosmakelijk verbonden
zijn met het oeuvre en de figuur van Boon?

4. Zal er een intiatief worden genomen om nog bijkomende delen te beschermen ?

5. Steeds meer plaatsen die een belangrijke plaats hebben gehad in de kunst- of
literatuurgeschiedenis komen onder druk te staan. Plaatsen die inspiratie boden aan een
schilderschool (de Latemse school als bekendste, maar evengoed die van onder meer Genk,
Tervuren, Dendermonde) of plaatsen kenmerkend als decor in een bekend literair werk
(Timmermans in Lier, Gezelle in Brugge en Kortrijk, Claes in Zichem, …).

Welke van deze plaatsen zijn beschermd, sinds wanneer en onder welk statuut? Worden er
initiatieven genomen of voorbereid om een globaal beschermingsdossier hiervoor op te maken? Zo
ja, binnen welke termijn ? Zo niet, waarom niet?
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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 8 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

1. De fabriek in kwestie, de in 1997 failliet verklaarde leerlooierij Schotte, is niet beschermd.

2. Er zijn in de streek van Aalst geen beschermde materiële getuigen, die verwijzen naar het oeuvre
van L. P. Boon.

3-4. Het lijkt me evident dat bij het nemen van beslissingen aangaande dergelijke relicten, hun
erfgoedwaarde mee in rekening wordt genomen.
Tegelijkertijd moet de nodige realiteitszin aan de dag worden gelegd. Bovenvermelde leerlooie-
rij werd bijvoorbeeld in 2003 geëvalueerd door mijn administratie. Die concludeerde dat een
deel van de gebouwen (muur, kantoorgebouw, aanleunend bedrijfsgebouw, portierswoning, aan-
palende loods, schoorsteen) eventueel beschermingswaardig is. De definitieve beslissing werd
echter expliciet afhankelijk gesteld van een grondige bouwfysische evaluatie. De staat van de
gebouwen werd immers zeer bedenkelijk geacht. Het zwaar vervuilde fabrieksterrein is onder-
tussen voorwerp van een brownfieldconvenant en wordt uiterlijk in 2010 gesaneerd. Binnen de
krijtlijnen van een nieuwe ruimtelijke bestemming (“randstedelijk groengebied met dagrecreatie
en natuureducatieve infrastructuur”) werd een ruimtelijke ontwikkelingsvisie uitgetekend.
Daarbij werden de beschermingswaardig geachte fabrieksonderdelen (bouwfysisch) onderzocht.
Een deel van dit patrimonium bleek zwaar beschadigd door jarenlange verwaarlozing,
vandalisme en brandstichting. Andere delen, met name de (overigens in ‘De Kapellekensbaan’
vermelde) fabrieksmuur, de voorgebouwen en de schouwen, zullen hoe dan ook worden behou-
den. Uit de huidige plannen blijkt dus enige aandacht voor de symboolwaarde van het terrein. Ik
heb mijn administratie de opdracht gegeven om, mocht dit relevant blijken, een beschermings-
dossier op te stellen.

5. Er zijn heel wat Vlaamse kustenaarswoningen en -ateliers beschermd als monument of als
landschap, zoals het geboortehuis van Ernest Claes in Scherpenheuvel-Zichem, de Felix De
Boeck-site in Drogenbos, de kunstenaarswoningen in Sint-Martens-Latem en de eigen woningen
van 20ste-eeuwse architecten. Deze huizen en hun omgeving, spelen vanzelfsprekend vaak een
rol in het oeuvre van de kunstenaars die ze bewoonden.
Er is nooit een doorgedreven en systematisch onderzoek verricht naar het oeuvre van de
Vlaamse kunstenaars, en de plaats van (bestaand) onroerend erfgoed daar in, met het oog op een
gerichte inventarisatie- en beschermingscampagne. Dit is een interessante invalshoek, die mijn
administratie in overweging kan nemen bij de hangende opmaak van de inventarisatie- en
beschermingskalender.
Het lijkt me in dit licht vermeldenswaardig dat het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
bij de lopende inventarisatieprocessen meer een beroep wenst te doen op de hulp van lokale
besturen en verenigingen. Er wordt een handleiding opgesteld, en volgend jaar gaat een concreet
proefproject van start. Vele lokale besturen en verenigingen gebruiken kunstenaars, hun woon-
en verblijfplaatsen, hun inspiratiebronnen en hun oeuvre als basis voor het ontplooien van
allerhande toeristische en culturele initiatieven. Daaraan zouden lokale inventarisatie- en
beschermingscampagnes kunnen worden gekoppeld.
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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. 30
van 14 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Beschermd Schepenhuis Harelbeke - Heropbouw

Veertig jaar geleden werd het beschermde Schepenhuis van Harelbeke gedemonteerd. De demontage
kaderde in een globaal akkoord over de aanleg van de Markt. Bedoeling was dat het Schepenhuis op
een andere plaats in de stad zou worden heropgebouwd. Nu, veertig jaar later, zou er blijkbaar in
overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed gezocht worden naar een nieuwe geschikte locatie
voor de heropbouw van het schepenhuis. Dixit de betrokken verantwoordelijke ambtenaar “om op die
manier een historische vergissing ongedaan te maken.”

1. Hoeveel en welke beschermde monumenten zijn of werden, zoals het Schepenhuis in Harelbeke,
“tijdelijk” gedemonteerd in functie van heropbouw?

2. Welke van deze monumenten zijn ondertussen daadwerkelijk heropgebouwd en binnen welke
termijn gebeurde dit?

3. Welke voorschriften werden gehanteerd met betrekking tot de opslag en bewaring van de
gedemonteerde delen en op welke manier werd nagegaan dat deze regels ook daadwerkelijk
werden opgevolgd?

4. In hoeveel gevallen werd in deze gevallen een proces-verbaal opgemaakt voor verwaarlozing of
het aanbrengen van andere schade aan een beschermd monument?

5. Tijdens het tijdelijk demonteren van monumenten ging ongetwijfeld een deel van het authentieke
materiaal verloren of werd het onbruikbaar voor de heropbouw.

Kan de minister zeggen of dit in veel van dergelijke situaties het geval is en wat de procentuele
verhouding is tussen bruikbaar en onbruikbaar materiaal bij de heropbouw van voornamelijk
langdurig gestockeerde monumenten?

6. Blijkbaar wordt gezocht naar een nieuwe locatie in Harelbeke. Nochtans draagt de contextwaarde
sterk bij tot de intrinsieke erfgoedwaarde van een gebouw.

Op welke manier beoordeelt men dit gegeven bij de heropbouw? Gebeurt dit op basis van een
globaal afwegingskader of louter ad hoc?

7. Op welke manier verschilt het concrete dossier van het Schepenhuis van Harelbeke bijvoorbeeld
van de discussie rond het paviljoen van Toyo Ito in Brugge, waar de administratie pleitte voor
behoud op de oorspronkelijke plaats?
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8. Wat is de visie van de minister op de globale problematiek van demonteren, stockeren en
heropbouw en op welke manier wil hij hier in de toekomst mee omgaan?
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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. 30 van 14 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

1. Mijn administratie heeft geen systematisch overzicht van gedemonteerde monumenten.

Naast het schepenhuis van Harelbeke zijn bij mijn administratie nog 6 andere gedemonteerde be-
schermde panden bekend, naast 1 gedemonteerd beschermd altaar en 1 gedemonteerde bescherm-
de beeldentuin. Het gaat om volgende gevallen:

- provincie Antwerpen:
o het Pannenhuis in Balen, beschermd op 22/11/1985
o het kasteel Solhof in Aartselaar, beschermd op 11/04/1984
o houten achtergevel van huis De Witte Engel, Zwartzustersstraat 12, Antwerpen, beschermd op

13/04/1953

- provincie Oost-Vlaanderen:
o de beeldentuin van de Sint-Lucasschool in Gent, beschermd op 16/4/2004

- provincie Vlaams-Brabant:
o het Huis Sint-Niklaas, Leuven, beschermd op 14/04/1944
o het Eerste Gebod, Leuven, beschermd op 20/9/1958

- provincie West-Vlaanderen:
o het Spaans Huisje in Oostende, beschermd op 22/9/1981
o het barokaltaar van Ten Walle Torhout, beschermd op 1/12/2000

De houten achtergevel van het beschermde huis De Witte Engel uit Antwerpen werd in 1981 naar
het openluchtmuseum Bokrijk overgebracht, er opnieuw opgebouwd en op deze locatie opnieuw
beschermd. Bokrijk biedt tevens plaats aan enkele niet-beschermde panden die in de jaren 1960 en
1970 gesloopt werden.

Een bijzondere categorie zijn uiteraard de houten windmolens, die in de loop van de geschiedenis
soms verplaatst werden omwille van de windvang of om economische redenen. Zo zijn er 13
gevallen bekend van houten molens die na de bescherming verplaatst werden. Molens zijn in feite
ook operationele machines waar in de loop der jaren stelselmatig onderdelen aan vervangen
worden - men zou kunnen zeggen dat het 'authenticiteitsprincipe' uit de onroerend erfgoedzorg
hier minder speelt. Toch tellen we drie molens die geheel of gedeeltelijk werden gedemonteerd,
zonder dat ze tot op heden werden heropgebouwd:

- de Grote Molen of Poldermolen van Zuienkerke, een stenen grondzeiler, de enige nog bestaan-
de intacte poldermolen met scheprad, beschermd op 23/12/1942

- de Delmerensmolen in Tielt, een stenen bergmolen, vroeger in gebruik als koren- en olie-
molen, beschermd op 14/4/1944

- de Schaliënmolen in Tessenderlo, een achtkantige houten bovenkruier, korenmolen, be-
schermd op 23/10/1981
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2. De tijd tussen demontage en heropbouw varieert van geval tot geval.

Bij het Pannenhuis in Balen en het kasteel Solhof in Aartselaar lagen voornamelijk bouwfysische
problemen aan de basis van de demontage. Beide monumenten werden aansluitend bij de
demontage terug opgebouwd op dezelfde plaats. De bescherming werd niet opgeheven.
De demontage van de beeldentuin van de Sint-Lucasschool in Gent verloopt over twee fasen: in
2004 werd een eerste deel verwijderd met het oog op een nieuwbouwproject, in 2010 zal een
tweede groep worden gedemonteerd met het oog op de heraanleg van de tuin. De restauratie en het
herplaatsen van de beelden is voorzien voor 2011. De bescherming werd niet opgeheven.
De gevel van het huis Sint-Niklaas in Leuven, beschermd in 1944 en oorspronkelijk gelegen aan
de Parijsstraat nr. 70 werd op vraag van de Boerenbond en met machtiging bij Koninklijk Besluit
van 5 maart 1973 gedemonteerd om na restauratie terug heropgebouwd te worden in het Leuvense
Begijnhof. Dit werd ook zo uitgevoerd en het pand is nog steeds beschermd als monument.
Het huis 'Het Eerste Gebod', Mechelsestraat 128 in Leuven werd beschermd in 1958 en
afgebroken na brand in 1967. Dit huis werd niet heropgebouwd.
Het Spaans Huisje, Christinastraat 67 in Oostende, werd in 1984 gesloopt met toestemming van de
toenmalige bevoegde minister, met strikte voorwaarde dat het later nauwkeurig zou worden herop-
gebouwd. Toch zou het tot 2000 duren eer het huisje weer op dezelfde plaats werd opgebouwd. De
bescherming werd niet opgeheven.
Het beschermde barokaltaar uit het complex Ten Walle in Torhout zal verplaatst worden naar de
kapel van Onze-Lieve-Vrouw Van Troost in Vilvoorde. Dit dossier is momenteel nog in behan-
deling. Vermeldenswaardig is wel dat het altaar oorspronkelijk afkomstig was uit een Brugse
kapel (Nieuwe Gentweg) en in gedemonteerde toestand in Ten Walle werd bewaard. De bescher-
ming wordt overgezet naar Vilvoorde.

3. Er zijn geen specifieke voorschriften voor de opslag en bewaring van de gedemonteerde delen.
Uiteraard blijft het monument ook na demontage beschermd, en is de eigenaar verplicht het door
de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken in goede staat te behouden. De opslag zal dus
steeds onder gecontroleerde omstandigheden moeten gebeuren, zowel klimatologisch als op het
vlak van veiligheid. Voor de demontage is documentatie door middel van foto's en opmetingen -
bij voorkeur fotogrammetrisch- een basisvereiste, net als een inventarisatie van de stukken.

4. De drie onder deelvraag 1 vermelde molendossiers zijn de enige dossiers waarbij de demontage
van een gedeelte van het gebouw de essentie was en/of is om over te gaan tot de opmaak van een
proces-verbaal. Deze processen-verbaal werden ondertussen opgemaakt of de intentie om tot
opmaak over te gaan bestaat.

 de Grote molen te Zuienkerke, West-Vlaanderen:
Molenkap, wieken en molenwerk werden gedemonteerd en liggen opgeslagen op het terrein
van de eigenaar.
o opmaak processen-verbaal op 12 november 2008 en 26 augustus 2009
o opmaak herstelvordering op 24 november 2008

 de Delmerensmolen te Tielt / Aarsele, West-Vlaanderen:
Molenkap en wieken werden om veiligheidsredenen gedemonteerd (molenwerk nog aanwezig
in zeer slechte toestand) en opgeslagen op een terrein van de gemeente Tielt.
o opmaak proces-verbaal op 04 december 2008

 de Schaliënmolen te Tessenderlo, Limburg:
Deze houten achtkantige bovenkruier is volledig gedemonteerd.
o verzoek tot opmaak proces-verbaal, nog niet uitgevoerd
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5. Eerst en vooral wil ik duidelijk stellen dat ook bij 'klassieke' restauraties oorspronkelijk materiaal
verloren gaat en vervangen wordt. In het geval van demontage geldt dat hoe langer de heropbouw
wordt uitgesteld, hoe groter de kans is dat oorspronkelijk materiaal verdwijnt.
Bij de demontages die ik opgesomd heb, werden er geen procentuele vergelijkingen gemaakt
tussen bruikbaar en onbruikbaar materiaal bij de heropbouw. Net als bij klassieke restauraties zou
dit erg moeilijk in te schatten zijn geweest en een diepgaande analyse vergen van de aanvankelijke
restauratiebestekken tegenover de vorderingsstaten van de uitvoerders.

6. Context is met betrekking tot een gebouw inderdaad zeer belangrijk. De discussie over de moge-
lijke heropbouw van het Schepenhuis van Harelbeke moet gekaderd worden binnen het voor-
nemen om een beeldkwaliteitsplan te ontwikkelen voor de zone rond de Grote Markt. Dit project
wordt begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester, in het kader van de procedure ‘Open Op-
roep’. In de projectfiche bij deze Open Oproep wordt van de ontwerpers ook “een visie gevraagd
over het verdwenen Schepenhuis, een beschermd monument”.

Het heropgebouwde Schepenhuis zou door de oorspronkelijke inplanting aan het eind van een
zichtas, en door de typologie en schaal van het gebouw een belangrijke rol kunnen spelen in de
heraanleg van het centrum. Maar als gevolg van de gewijzigde verkeerssituatie en de oprichting
van een ander gebouw op een hoek van het vroegere Schepenhuis zou het gebouw niet meer op de
oorspronkelijke locatie opgericht kunnen worden. Toch is een enigszins achteruit geschoven
inplanting nog steeds een valabele optie, vermits hierdoor de afsluitende functie aan een zijde van
de Markt gerecreëerd kan worden. Het herstel van deze beslotenheid zou dan bovendien gebeuren
met een gebouw dat qua schaal en typologie aansluit bij de bestaande bebouwing van Markt.

Bij de afweging over het al dan niet heropbouwen van het vroegere Schepenhuis zal onmiskenbaar
rekening worden gehouden met deze elementen. Ze maken immers mee de specifieke context uit
waarbinnen een eventuele reconstructie dient te worden beschouwd. Uiteraard moeten deze
criteria dan getoetst worden aan zaken als authenticiteit en de intrinsieke erfgoedwaarde van het
verdwenen pand. Het gaat m.a.w. om het toepassen van algemene principes op een zeer specifiek
situatie. Deze afweging wordt zoals aangegeven ook in het kader van de lopende Open Oproep
van de geselecteerde ontwerpers verwacht.

Tot hier toe werd elk geval van sloop van een beschermd monument in feite ad hoc benaderd, een
algemeen kader ontbrak. Met betrekking tot de problematiek van het slopen of demonteren van
beschermde monumenten wordt nu een ambtelijke werkgroep samengesteld, die op basis van een
praktijkanalyse een richtlijnenkader zal ontwikkelen met het oog op consequent beheer. Dit kader
zal meer bepaald een antwoord moeten bieden op de vraag in welke gevallen, op welke manier en
onder welke voorwaarden sloop of demontage van (delen van) monumenten acceptabel kunnen
zijn, en hoe er desgevallend kan worden opgetreden in situaties, waarbij behoud (of reconstructie)
op een bepaalde plaats op termijn problemen veroorzaken. De werkgroep zal ook een inschatting
maken van de juridische dimensie van dergelijke beslissingen en van eventuele hiaten of incon-
sequenties die de bestaande regelgeving ter zake vertoont. Afhankelijk van de omvang van de
problematiek, kunnen de bevindingen worden meegenomen bij de opmaak van het nieuwe
onroerend erfgoeddecreet.

7. Strikt genomen is de aanleiding tot demonteren van het schepenhuis van Harelbeke een weder-
rechterlijke sloop. Het gebouw werd door het Ministerie van Openbare Werken gesloopt in 1972-
73 naar aanleiding van de verbreding van de Rijksweg Gent-Kortrijk, zij het zonder formele
machtiging tot afbraak voor dit beschermde monument. Het was dus vanuit het standpunt van de
toenmalige onroerend-erfgoedzorg nooit de bedoeling dat dit gebouw van zijn oorspronkelijke
plaats zou verdwijnen. De KCML kon zich indertijd wel akkoord verklaren met de gedocumen-
teerde afbraak, met het oog op een toekomstige integrale heropbouw van het gebouw. Op
28/2/1974 bracht de KCML vervolgens gunstig advies uit over de verplaatsing, noodzakelijk voor
de wegverbreding. De aanwezige burgemeester van Harelbeke verbond er zich toe om ten laatste
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in december 1974 een bundel voor heropbouw in te dienen. Dit is nooit gebeurd. Met het oog op
de “verplaatsing” werd wel een fotogrammetrische opname van het gebouw gemaakt door het
Ministerie van Openbare Werken; het afbraakmateriaal werd geïnventariseerd en beveiligd gesta-
peld.
R-O Vlaanderen heeft de KCML ter zake op 2/2/2006 opnieuw om haar standpunt gevraagd: de
Commissie adviseerde om terug te gaan naar de oude rooilijn en in functie hiervan de herop-
richting van het beschermde voormalige Schepenhuis in overweging te nemen. Verder herinnerde
de vergadering eraan dat de afbraak de bescherming niet van ambtswege heeft opgeheven.

Het paviljoen van Toyo Ito is een bij uitstek contextueel gebouw aangezien het ontworpen werd
voor de Burg en op de plaats van de Sint-Donaaskerk die afgebroken werd tijdens de Franse
revolutie. Niet alleen de inplanting maar ook de vormgeving van het paviljoen refereert aan deze
kerk doordat de diameter van de omgevende vijver precies overeenkomt met de doorsnede van de
centraalbouw. Om beide redenen is verplaatsing van het paviljoen geen optie.

8. Door de zeer diverse typologieën van beschermde gebouwen dient genuanceerd omgegaan met de
begrippen demonteren, stockeren en heropbouw.
Voor molens wordt het demonteren en heropbouwen frequent toegepast gelet op de aard van de
constructie (staakmolens zijn per definitie verplaatsbaar). Meestal gebeurt de verplaatsing naar een
gunstiger omgeving voor het functioneren van het mechanisme (betere windvang).
Ook andere types van monumenten houden de facto verplaatsingsmogelijkheden in, zoals nood-
woningen en barakken uit WOI en II die per definitie demonteerbare constructies zijn die op
diverse plaatsen werden neergezet waar er nood aan was. Maar ook gedenktekens bijvoorbeeld
kunnen naar een meer voordelige omgeving worden verplaatst wanneer de huidige omgeving
afbreuk doet aan de belevingswaarde.

Voor alle monumenten dient demonteren, stockeren en heropbouwen een uitzonderingsmaatregel
te blijven.
De Conventie van Granada, de Overeenkomst inzake het behoud van het architectonische erfgoed
van Europa die in België in werking trad op 8 november 1993 zegt hierover in artikel 5 het
volgende:
Iedere Partij verplicht zich ertoe de verplaatsing van een beschermd monument of van een deel
daarvan te verbieden, behalve indien zulks dringend is vereist voor het behoud van dit monument.
In dat geval neemt de bevoegde autoriteit de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het
demonteren, het overbrengen en het herbouwen van het monument op een geschikte plaats.

Demonteren, stockeren en heropbouwen op een andere locatie kan dus voor onroerende monu-
menten alleen indien er voor het behoud van het monument geen andere optie is. In het geval van
Harelbeke was het, vanuit het standpunt van de erfgoedzorg, nooit de bedoeling dat het monument
van zijn oorspronkelijke locatie zou verdwijnen.

Internationaal is een sterke tendens naar reconstructie waar te nemen. Het principe wordt dan ook
ondersteund door een internationaal charter , het 'Riga Charter on authenticity and historical re-
construction in relationship to cultural heritage – ICCROM 2006'
Voorwaarde voor het welslagen van dergelijke operatie van heropbouw of reconstructie is een
gedegen voorbereidende studie die het gebouw vanuit zijn context benadert en een professionele
aanpak bij de realisatie.
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BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 31
van 14 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

“Verdronken weiden” Ieper - Archeologisch bodemarchief

Op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos werden onlangs beheerswerken uitgevoerd in het
gebied van de zogenaamde “Verdronken weiden” in Ieper. Enkele jaren geleden vond hier een
grootschalig onderzoek plaats. De archeologische sporen werden afgedekt met een kleilaag om zo het
optimaal behoud te garanderen.

De hierboven vermelde beheerswerken blijken volgens recente informatie nefast te zijn geweest voor
het nog aanwezige archeologisch bodemarchief in verschillende zones waar nog geen opgravingen
plaatsvonden.

Het archeologische bodemarchief zou er onherroepelijk vernield zijn.

1. Werd er proces-verbaal opgemaakt voor de gepleegde inbreuken? Zo ja, wanneer en voor welke
inbreuken? Zo neen, waarom niet?

2. Aan welke herstelmaatregelen wordt gedacht en binnen welke termijn zullen die worden
gerealiseerd?

3. De beheerswerken werden uitgevoerd in opdracht van twee Vlaamse overheidsinstellingen /
administraties.

Op welke manier zal in de toekomst worden vermeden dat vanuit de Vlaamse overheid dergelijke
onoordeelkundige ingrepen worden uitgevoerd?

Welke initiatieven zal de minister hieromtrent nemen en binnen welke termijn?

4. Wordt gedacht aan een bescherming als archeologische zone van dit gebied? Zo ja, binnen welke
termijn? Zo niet, waarom niet?

N.B. Een vraag over dit onderwerp werd eveneens gesteld aan minister Schauvliege (vraag nr. 32).
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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. 31 van 14 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

1. In het geval van de "Verdronken Weiden" dient men in rekening te brengen dat het archeologisch
bodemarchief zich op een uitzonderlijk geringe diepte bevindt (10-15 cm onder maaiveld).
Door het afgraven van de bovenste 10 cm bodem (inclusief de vegetatie die het oppervlak
versterkt) is de volgende schade opgetreden dan wel het risico op volgende schade gecreëerd:
- Bij het afgraven is het terrein met zware machines betreden. Door het gewicht hiervan treedt

een compactering van de ondergrond op, wat gevolgen heeft voor de vondsten die zich erin
bevinden (beschadiging, fragmentatie) en voor de wetenschappelijke leesbaarheid van het
bodemarchief. Bovendien verstoren de banden en rupsen van de machines het bovenste deel
van het bodemarchief.

- Bij deze afgraving werd lokaal een oppervlakkig deel van het bodemarchief weggegraven.
- Na het afgraven van de bovenste laag komt spontaan nieuwe vegetatie tot ontwikkeling. De

wortels van deze nieuwe vegetatie verstoren de bovenste 10 cm van het bodemarchief.
- Een aantal archeologische sporen werden -zonder direct beschadigd te zijn- blootgelegd. Deze

bevonden zich nu aan de oppervlakte, in plaats van beschermd te worden door de verwijderde
plag. Het blootliggen ervan brengt enerzijds een groot risico met zich mee naar illegale
schattengraverij, en anderzijds kan erosie en afspoeling ontstaan, bv. door betreding. Gezien
het om een erg laag gelegen gebied gaat, wordt het terrein bij de minste regenbui herschapen
tot een modderpoel. Het risico op de vernoemde schade is dan ook extra groot.

- Indien het bodemarchief een tijd aan de oppervlakte bloot ligt, ontstaat er een infiltratie van
verstorende elementen (bv. pollen, stuifmeel, koolstof,...). Dit brengt de mogelijkheden voor
latere wetenschappelijke analyses (paleobotanica, C14, ...) in het gedrang.

Gezien de aard van de werken was geen stedenbouwkundige vergunning vereist. Er werd dan ook
geen inbreuk vastgesteld op de wetgeving m.b.t. ruimtelijke ordening er geen proces-verbaal
opgesteld.

Op basis van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeo-
logisch patrimonium, zoals gewijzigd, dient eenieder die (anders dan bij het uitvoeren van een
vergunde archeologische opgraving) een goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat het een archeologisch monument betreft, hiervan binnen de drie dagen aangifte te
doen bij het agentschap R-O Vlaanderen. Indien men hier niet aan voldoet kan een proces-verbaal
opgesteld worden. In voormeld geval werd de aangifte gedaan door een derde en is het zeer
moeilijk aan te tonen dat de eigenaar en aannemer reeds langer dan drie dagen op de hoogte waren
van het archeologisch monument of dat zij geen aangifte zouden doen van de vondst.
Bovendien blijkt uit de verdere werken dat aannemer en eigenaar hun volledige medewerking
verlenen bij het nemen van de nodige bewakings- en beschermingsmaatregelen zoals deze zijn
opgelegd door hetzelfde artikel 8.

Het agentschap Inspectie RWO zal opvolgen of deze maatregelen effectief uitgevoerd worden en
aldus voldaan wordt aan de instandhoudings- en zorgplicht die bij de eigenaar en de gebruiker
rust.
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2. In een evaluatie door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) werden een aantal
archeologisch gevoelige zones afgebakend. Deze zones zullen in de komende weken door de
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) met geotextiel afgedekt worden om te vermijden dat de
wortelgroei van de nieuwe vegetatie de archeologische sporen zou beschadigen. In een volgende
fase (2010) zal op dit geotextiel een nieuwe laag aarde aangevoerd worden, om een duurzaam
behoud in situ van het bodemarchief te garanderen. Bovendien zal deze laag geotextiel bij
eventuele toekomstige graafwerkzaamheden een duidelijk signaal vormen dat het archeologische
vlak bereikt is. Het agentschap Inspectie RWO zal de uitvoering van deze maatregelen nagaan.
Indien deze niet of onvoldoende tijdig uitgevoerd worden, zal een proces-verbaal opgesteld
worden en kunnen de nodige juridische stappen ondernomen worden. Tot slot wordt nieuw leven
geblazen in de beheerscommissie voor de “Verdronken Weiden” waarin ook een archeoloog zetelt.

3. De terreinen zijn eigendom van de VMM en worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB), dat hier een beheersplan voor opstelde. De recente werken - het verwijderen van de
bovenste laag aarde met vegetatie (plag) - werden uitgevoerd in opdracht van de VMM. Voor deze
werkzaamheden is geen stedenbouwkundige vergunning vereist, waardoor de werken ook niet
onderworpen zijn aan het voorafgaande advies van het agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend
Erfgoed. Iedere grondeigenaar en -gebruiker, en dus ook een Vlaamse overheidsinstelling, is
gebonden aan de archeologische zorgplicht zoals geformuleerd in artikel 4 §2 van het archeologie-
decreet: “De eigenaar en de gebruiker zijn ertoe gehouden de archeologische monumenten die
zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling
te behoeden”. Het is in deze dan ook de taak van de agentschappen in kwestie om te evalueren of
het bodemarchief bij hun werkzaamheden beschadigd zou kunnen worden. Een bureaustudie en
een verkennend booronderzoek, uitgevoerd door een archeoloog, kunnen hiertoe al volstaan. Ik
verwijs hierbij ten titel van voorbeeld naar de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die een aantal
archeologen in dienst heeft om dit soort evaluaties te maken en de impact van de werkzaamheden
op het bodemarchief te beperken.
Al in maart 2009 werden stappen ondernomen door het agentschap R-O Vlaanderen om een
overleg op te starten met het ANB, teneinde tot een betere samenwerking te komen rond Onroe-
rend Erfgoed. Een eerste overleg vond plaats op 16 maart 2009 op managementniveau, waarbij
onder meer de regeling rond toevalsvondsten conform artikel 8 werd uitgelegd en de noodzaak van
een integratie van bos- en natuurbeheersplannen met landschapsbeheerplannen werd aangekaart.
Dit overlegproces zal, gelet op het voorval in Ieper, in de nabije toekomst verder gezet worden.
Het VIOE heeft globale kaderovereenkomsten met Waterwegen en Zeekanaal en met Wegen en
Verkeer. Voor projecten wordt een deelovereenkomst opgesteld. Een derde kaderovereenkomst
met Natuur en Bos is momenteel in voorbereiding.

4. De zone van de “Verdronken Weiden” te Ieper komt voor een bescherming als archeologische
zone in aanmerking. In de jaren 1990 werd reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd op een deel
van de terreinen. In 1992 werd een eerste archeologisch onderzoek uitgevoerd door de
archeologische dienst van de stad Ieper. In 1993 nam het toenmalige Instituut voor het Archeolo-
gisch Patrimonium (IAP) dit onderzoek over, dat in verschillende campagnes verder gezet werd tot
2000. Doorheen deze verschillende onderzoekscampagnes werd ca. 1,5 hectare van het terrein
onderzocht. Hierbij werden de resten blootgelegd van de 13de- en 14de-eeuwse ontwikkeling van de
Ieperse Sint-Michielswijk. Naast infrastructuur als wegen, bruggen, steigers en waterlopen werden
ook resten van huizen en ateliers gevonden. Hiermee gerelateerd konden heel wat
gebruiksvoorwerpen, artefacten en consumptieafval gerecupereerd worden, die een goed inzicht
geven in het dagelijkse leven. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in vakliteratuur
als Archaeologia Mediaevalis en Archeologie in Vlaanderen.

Na het afronden van het archeologisch onderzoek werd door het toenmalige IAP nagegaan of de
site beschermd diende te worden teneinde het behoud van de archeologische waarden te verzeke-
ren. Gezien de “Verdronken Weide” na afloop van de werken (aanleg drinkwaterbekken en
wachtbekken) een ontoegankelijk natuurgebied werd en het aspect archeologie in een uitvoerig
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hoofdstuk opgenomen was in het beheersplan van ANB, achtte men het toen niet noodzakelijk om
een beschermingsprocedure op te starten. Uit de recente gebeurtenissen blijken deze garanties
echter niet te volstaan. Het VIOE is - vanuit haar decretale taakstelling en als rechtsopvolger van
de instantie die het archeologisch onderzoek destijds uitvoerde - het best geplaatst om deze site af
te toetsen aan de gehanteerde beschermingscriteria. Op basis hiervan kan een goed onderbouwd
beschermingsvoorstel aan mijn administratie overgemaakt worden. Ik heb het VIOE daartoe dan
ook de opdracht gegeven.
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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. 32
van 15 oktober 2009
van PATRICIA CEYSENS

Overlegcomités gemeente-OCMW - Presentiegeld

Artikel 17 van het besluit van 19 januari 2007 legt de OCMW-raden de verplichting op om
presentiegeld uit te betalen aan de OCMW-raadsleden voor het bijwonen van de vergaderingen van het
overlegcomité tussen gemeente en OCMW. Het bedrag van dat presentiegeld moet - met toepassing
van artikel 38 van de OCMW-wet - gelijk zijn aan het bedrag toegekend aan het gemeenteraadslid.

Daarentegen hebben de gemeenteraden niet de verplichting om presentiegeld toe te kennen aan hun
gemeenteraadsleden voor het bijwonen van een vergadering van het overlegcomité.

Met andere woorden, in die gemeenten waar de gemeenteraad heeft beslist om geen presentiegeld toe
te kennen aan de gemeenteraadsleden voor het bijwonen van het overlegcomité, heeft de OCMW-raad
geen referentiepunt om het verplichte presentiegeld voor OCMW-raadsleden op af te stemmen.

In het verslag van de Vlaamse Regering bij het besluit van 19 januari 2007 wordt evenwel niet
vermeld welk bedrag het OCMW-bestuur in dat geval moet toekennen.

Worden er initiatieven genomen om ter zake duidelijkheid, gelijkheid en rechtszekerheid te creëren?
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ANTWOORD

op vraag nr. 32 van 15 oktober 2009
van PATRICIA CEYSENS

Het is niet artikel 17 van het besluit van 19 januari 2007, maar artikel 10, §4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale
mandataris dat voorziet in de mogelijkheid om presentiegeld uit te betalen aan de OCMW-raadsleden
voor het bijwonen van de vergaderingen van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW. De
openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn, net zoals de gemeenten, vrij te bepalen of zij al dan
niet presentiegelden verlenen voor de op de lijst voorkomende vergaderingen.

Zoals ook in het verslag aan de regering bij dit besluit wordt verduidelijkt moeten de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn zich wel, bij het vaststellen van het presentiegeld, houden aan de
bepalingen van artikel 27, §2, eerste en tweede lid, van het OCMW-decreet. Dit betekent dat leden van
de raad voor maatschappelijk welzijn, voor hun aanwezigheid op de raad voor maatschappelijk
welzijn, steeds evenveel krijgen als de leden van de gemeenteraad, voor hun aanwezigheid op de
gemeenteraad. Het OCMW-bestuur heeft aldus op dit punt geen appreciatiebevoegdheid. Voor het
bijwonen van de vergaderingen van het vast bureau, een bijzonder comité of een vergadering uit de
door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst, bedraagt het presentiegeld maximaal evenveel als het
presentiegeld van de gemeenteraadsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn wordt bediend. Dit betekent dat de raad voor maatschappelijk welzijn kan
afwijken van wat er voor de gemeenteraadsleden is voorzien, zij het beperkt tot maximaal evenveel als
het presentiegeld van de gemeenteraadsleden. Als de raad geen afwijking vaststelt dan is de regeling
van de gemeente in ieder geval van toepassing.

Dit betekent ook dat indien de gemeente heeft beslist om geen presentiegeld toe te kennen aan de
gemeenteraadsleden voor het bijwonen van het overlegcomité, het OCMW ertoe gehouden is de
regeling van de gemeente te volgen. Er is aldus geen sprake van ongelijkheid of rechtsonzekerheid.
Integendeel, want hiermee geeft het OCMW-bestuur uitvoering aan wat er zowel door het OCMW-
decreet als in het betrokken uitvoeringsbesluit is voorgeschreven.

Overigens, wat het overlegcomité betreft, is het evident dat na de overgangsperiode vermeld in artikel
312 van het Gemeentedecreet, er geen presentiegeld voor die vergadering meer zal zijn. Door de
toevoeging van de OCMW-voorzitter aan het college, is het overlegcomité niet langer noodzakelijk en
zal die instelling verdwijnen. De verplichting van artikel 26 en 26bis van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn tot voorafgaande voorlegging aan
het overlegcomité werd immers vervangen door een voorafgaand advies van de raad voor
maatschappelijk welzijn (cfr. artikel 270 van het Gemeentedecreet en OCMW-decreet). Om die reden
is er een overgangsregeling uitgewerkt in artikel 38 van het besluit van de Vlaamse Regering voor de
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die van rechtswege schepen is in
overeenstemming met artikel 312 van het Gemeentedecreet.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 33
van 15 oktober 2009
van FILIP DEWINTER

Inburgeraars - Stand van zaken

Kan de minister het volgende meedelen in het kader van het inburgeringsbeleid.

1. Het aantal personen dat op 1 oktober 2009 conform artikel 3,§1 van het Inburgeringsdecreet
behoort tot de doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid? Kan de minister hierbij uitsplitsen
tussen 1) vreemdelingen en 2) Belgen en tussen Vlaanderen en Brussel?

2. Het aantal verplichte inburgeraars, vermeld in artikel 3, §1, dat op de lijsten stond die in 2008 en
in 2009 (tot op heden) door de gemeenten conform artikel 11 van het Inburgeringsdecreet werden
bezorgd aan de onthaalbureaus, omdat zij voor het eerst met een verblijfstitel van meer dan drie
maanden waren ingeschreven in het Rijksregister?

3. Het aantal verplichte inburgeraars, vermeld in artikel 5, §7 en 8, dat op de lijsten stond die in 2008
en in 2009 (tot op heden) door de gemeenten conform artikel 11 van het Inburgeringsdecreet
werden bezorgd aan de onthaalbureaus?

4. Het aantal minderjarige anderstalige nieuwkomers dat op de lijsten stond die in 2008 en in 2009
(tot op heden) door de gemeenten conform artikel 11 van hetIinburgeringsdecreet werden bezorgd
aan de onthaalbureaus?

5. Het aantal verplichte inburgeraars, zoals vermeld in artikel 5, §1,2° van het Inburgeringsdecreet,
dat op de lijst stond die in 2008 en in 2009 (tot op heden) door de door de Vlaamse Regering
aangewezen instantie conform artikel 11bis van het decreet werd bezorgd aan de onthaalbureaus?

6. Het aantal inburgeraars, vermeld in artikel 5, §1,4° van het Inburgeringsdecreet, dat op de lijsten
stond die in 2008 en in 2009 (tot op heden) door de OCMW’s conform artikel 11bis van het
Inburgeringsdecreet werden bezorgd aan de onthaalbureaus,?

7. Het aantal verplichte inburgeraars dat zich conform artikel 12 van het Inburgeringsdecreet niet
heeft aangemeld op het onthaalbureau binnen een termijn van maximaal drie maanden na de
inschrijving, nadat de plicht tot inburgering is ontstaan of nadat hij 18 jaar is geworden?
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op vraag nr. 33 van 15 oktober 2009
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1. Er bestaat geen lijst van alle personen in het Vlaamse en Brusselse Gewest die, conform artikel 3,
§1, van het inburgeringsdecreet tot de doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid behoren. De
omvang van de totale potentiële doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid kan dus ook niet
becijferd worden.

2. In 2008 stonden er 5.407 verplichte inburgeraars op de lijsten. In 2009 (tot 25/9) bedroeg dit
aantal 6.024 personen. Deze cijfers slaan enkel op de personen waarvan op basis van de gegevens
uit het rijksregister kan vastgesteld worden dat het om verplichte inburgeraars gaat. Daarnaast
staan er heel wat personen op de lijsten waarvan op basis van hun verblijfsgegevens niet kan
bepaald worden of zij verplichte dan wel rechthebbende inburgeraar zijn. Bij aanmelding op het
onthaalbureau wordt op basis van een verdere doelgroepbepaling nagegaan of de persoon verplicht
inburgeraar is of niet.

3. In 2008 stonden er 2.685 verplichte inburgeraars, vermeld in artikel 5, §7 (asielzoekers), op de
lijsten. In 2009 (tot 25/9) bedroeg dit aantal 2.637 personen. Alle 17-jarige nieuwkomers die op de
lijsten verschijnen, verschijnen opnieuw op de lijsten zodra zij 18 jaar geworden zijn (verplichte
inburgeraars vermeld in artikel 5, §8). Op de lijsten van 2008 en 2009 (tot 25/9) verschenen er in
totaal 94 verplichte inburgeraars, vermeld in artikel 5 ,§8.

4. In 2008 stonden er 16.347 minderjarigen op de lijsten, waarvan 7.004 personen tussen 5 en 17
jaar. Enkel deze 7.004 minderjarigen zijn doelgroep van inburgering. In 2009 (tot 25/9) ging het
om 11.855 minderjarigen, waarvan 4.892 personen tussen 5 en 17 jaar.

5. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur staat in voor de doorverwijzing naar het onthaalbureau
van verplichte inburgeraars vermeld in artikel 5, §1, 2° (bedienaars erkende erediensten). Tot op
heden werden er, in uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten, nog geen bedienaars aangesteld door de federale overheid.
Bijgevolg werden er nog geen verplichte inburgeraars - bedienaars doorverwezen naar het onthaal-
bureau.

6. In 2008 werden er 535 personen doorverwezen door het OCWM naar het onthaalbureau. In 2009
(tot 25/9) waren dit 339 personen.

7. De gegevens in het Rijksregister laten niet toe de meerderjarige doelgroep van inburgering
sluitend en exclusief te detecteren en te selecteren. Op basis van een extractie uit het Rijksregister
worden volgende categorieën geselecteerd: a) nieuwkomers-inburgeraars die verplicht zijn een
inburgeringstraject te volgen en asielzoekers (aanvraag meer dan 4 maand eerder) die verplicht
zijn maatschappelijke oriëntatie te volgen; b) nieuwkomers-inburgeraars die prioritair recht
hebben op een inburgeringstraject; c) andere nieuwkomers-inburgeraars die recht hebben op een
inburgeringstraject; d) nieuwkomers-inburgeraars waarvan niet met zekerheid kan gesteld worden
of ze al dan niet een inburgeringsplicht hebben; e) personen met een Bewijs van Inschrijving in het
Rijksregister. Wegens categorie d) is het niet mogelijk om een sluitend overzicht te geven van het
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aantal verplichte inburgeraars dat zich niet heeft aangemeld. Het is mijn ambitie om dit op korte
termijn bij de betrokken federale dienst aan te kaarten.
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Vraag nr. 34
van 15 oktober 2009
van FILIP DEWINTER

Inburgeraars - Administratieve sancties

Op 12 september 2008 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat personen die niet voldoen
aan hun inburgeringsverplichtingen administratieve sancties oplegt. Deze administratieve sancties
vervingen de eerdere penale boetes die niet effectief bleken. Artikel 2 van het besluit somt de
inbreuken op die gesanctioneerd worden met een boete: zich niet aanmelden bij het onthaalbureau,
onvoldoende aanwezigheid op de cursussen,… De boetes moeten worden betaald binnen een termijn
van dertig dagen.

Graag had ik van de minister een stand van zaken gekregen met betrekking tot de sanctionering van
verplichte inburgeraars die niet aan hun verplichtingen voldoen.

1. Kan de minister meedelen hoeveel verplichte inburgeraars inmiddels al werden gesanctioneerd
door middel van een administratieve boete? Kan de minister dit uitsplitsen per maand waarin de
boete werd opgelegd?

2. Kan de minister tevens voormelde cijfers uitsplitsen per soort inbreuk, zoals die worden vermeld
in artikel 2 van het besluit van 12 september 2008 (artikel 2,§1, 1°, artikel 2,§1,2°, artikel 2,§1, 3°,
artikel 2,§1,4°, artikel 2,§2, artikel2,§3)?

3. Kan de minister tevens het bedrag meedelen van de boetes die conform artikel 6 van het besluit
werden opgelegd? Hoeveel boetes van welk bedrag werden opgelegd?

4. Kan de minister meedelen hoeveel boetes er conform artikel 8 van het besluit werden betaald
binnen 30 dagen nadat de beslissing definitief is geworden en hoeveel er niet tijdig werden
betaald?

5. Kan de minister meedelen hoeveel eerste, tweede, derde,… nieuwe inbreuken er reeds hebben
plaatsgevonden, zoals vermeld in artikel 10 van het besluit en op welke inbreuken deze betrekking
hebben?

6. Kan de minister meedelen hoeveel procedures reeds werden ingesteld teneinde niet-betaalde
boetes gedwongen te innen van verplichte inburgeraars, voor welke bedragen deze procedures
werden ingesteld en welke bedragen hiermee werden gerecupereerd?

7. Kan de minister meedelen hoeveel meldingen aan het parket er in 2008 gebeurden betreffende
verplichte inburgeraars die niet aan hun verplichtingen voldeden, hoeveel vervolgingen er in 2008
in dat kader plaatsvonden, hoeveel verplichte inburgeraars dat jaar werden veroordeeld voor het
niet voldoen aan hun verplichtingen en tot welke straffen zij werden veroordeeld?
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ANTWOORD

op vraag nr. 34 van 15 oktober 2009
van FILIP DEWINTER

1. Er werden in totaal 15 verplichte inburgeraars beboet door middel van een administratieve boete.
Opgesplitst per maand betekent dit 6 boetes in september en 9 in oktober (2009).

2. Er werden 13 boetes opgelegd voor de inbreuk ‘niet tijdige aanmelding’ zoals vermeld in artikel
2,§1,1°, van het besluit van 12 september 2008. Er werden 2 boetes opgelegd voor de inbreuk
‘weigering inburgeringscontract te tekenen’ zoals vermeld in artikel 2,§1,2°, van het besluit.

3. Er werd 1 boete opgelegd van 60 euro, 1 boete van 100 euro en 1 boete van 150 euro. Verder
werden er 12 boetes opgelegd van 75 euro.

4. Er werd 1 boete betaald binnen 30 dagen nadat de beslissing definitief was geworden. Er zijn
momenteel 5 boetes die niet tijdig werden betaald. De overige dossiers hebben de betalingstermijn
van 30 dagen nog niet overschreden.

5. Er werden nog geen eerste, tweede, derde,…, nieuwe inbreuken geregistreerd, zoals vermeld in
artikel 10 van het besluit.

6. Er werden nog geen procedures ingesteld teneinde niet-betaalde boetes gedwongen te innen. In
geval van niet tijdige betaling en vooraleer de procedure van gedwongen invordering op te starten,
stuurt de handhavingsambtenaar eerst nog twee herinneringsbrieven naar de inburgeraar. De 5
bovenvermelde dossiers waarin er niet tijdig betaald werd, bevinden zich momenteel in deze fase.

7. In 2008 werden 578 verplichte inburgeraars aan de parketten gemeld. Ik heb geen weet van de
verdere afhandeling van de gemelde inbreuken. De parketten hebben het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur niet op de hoogte gebracht van de vervolgingen en de eventueel opgelegde
boetes.
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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. 35
van 15 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Gewestelijke ontvanger Voeren - Taalkennis

Gewestelijke ontvangers in de faciliteitengemeenten moeten een kennis bewijzen van de tweede taal.

In artikel 15 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken staat §2: “In de
taalgrensgemeenten worden tot de ambten van gemeentesecretaris, gemeenteontvanger,
politiecommissaris, secretaris en ontvanger van de commissie van openbare onderstand alleen
toegelaten de kandidaten, die vooraf geslaagd zijn voor een examen over de voldoende kennis van de
tweede taal, het Nederlands of het Frans naar gelang van het geval.”

Is aan de voorwaarde van taalkennis voldaan door de gewestelijke ontvanger van de gemeente
Voeren? Zo ja, wanneer behaalde de gewestelijke ontvanger zijn diploma van kennis van de tweede
landstaal?
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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 15 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Artikel 15, §2, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli
1966, bepaalt inderdaad dat in de taalgrensgemeenten zoals Voeren enkel kandidaten die vooraf
geslaagd zijn voor een examen over de voldoende kennis van de tweede taal tot de ambten van
gemeentesecretaris, OCMW-secretaris, politiecommissaris en financieel beheerder van zowel de
gemeente als het OCMW worden toegelaten.

De gewestelijke ontvanger die momenteel de ontvangerij van de gemeente Voeren bedient, valt echter
niet onder dat artikel 15, §2, maar wel onder de bepalingen van artikel 34, §1, van dezelfde Bestuurs-
taalwet. Dat artikel regelt het gebruik van de talen in de gewestelijke diensten (diensten waarvan de
werkkring meer dan één gemeente, maar niet het ganse land bestrijkt) en meer bepaald gewestelijke
diensten waarvan de werkkring gemeenten met een speciale taalregeling of met verschillende
regelingen uit het Nederlandse of het Franse taalgebied bestrijkt en waarvan de zetel gevestigd is in
datzelfde gebied.

Bovengenoemd artikel 34, §1, bepaalt dat in zijn betrekkingen met een particulier die gewestelijke
dienst de taal gebruikt die opgelegd is aan de plaatselijke diensten van de woonplaats van de betrokken
particulier. Artikel 38, §1, van de Bestuurstaalwet bepaalt dat de diensten bedoeld in de artikelen 34,
§1, of 36, §1, zo georganiseerd worden dat het publiek, zonder enige moeite, te woord kan gestaan
worden in de talen die deze wet voor de gemeenten uit het ambtsgebied erkent.

De ontvangerij van Voeren moet bijgevolg zo georganiseerd worden dat het publiek zonder enige
moeite te woord kan worden gestaan in de talen die de wet voor de gemeenten uit het ambtsgebied
erkent.

Gewestelijke ontvangers zijn ambtenaren van de Vlaamse overheid, niet van het lokaal bestuur. Zij
worden bovendien niet aangeworven voor één specifiek bestuur, maar wel voor een provincie. Het
bezit van een bewijs van voldoende kennis van de tweede taal is geen aanwervingsvereiste voor ge-
westelijke ontvangers. Sinds een recente wijziging van hun rechtspositieregeling kunnen gewestelijke
ontvangers bovendien ingezet worden in een andere provincie dan die waarvoor ze aangeworven zijn.
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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. 36
van 20 oktober 2009
van VELI YÜKSEL

Inburgering - Nieuwkomers

Volgens het Inburgeringsdecreet (19 februari 2003) worden nieuwkomers in Vlaanderen onderworpen
aan een inburgeringscursus.

1. Hoeveel nieuwkomers hebben sinds de inwerkingtreding van het Inbugeringsdecreet zich
ingeschreven voor een inburgeringscursus? En wat is hun nationaliteit?

2. Hoeveel cursisten hebben vroegtijdig afgehaakt en kregen een geldboete?

3. Welke redenen geven de deelnemers vooral op?

4. Zal de minister de uitval grondig laten onderzoeken?

5. Hoeveel nieuwkomers hebben sinds 2003 een inburgeringsattest ontvangen?
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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 20 oktober 2009
van VELI YÜKSEL

1. Sinds de inwerkingtreding van het inburgeringsdecreet op 1 april 2004 hebben 46.890 nieuw-
komers een inburgeringscontract ondertekend.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwkomers, opgesplitst per nationaliteit,
die sinds 1 april 2004 een inburgeringscontract ondertekend hebben.

Aantal nieuwkomers met ondertekend inburgeringscontract sinds 1 april 2004 -
opgesplitst per nationaliteit

Nationaliteit Nieuwkomers
Marokko 5.752

Turkije 3.737

Rusland (Federatie van) 2.730

België 1.371

Irak 1.365

Polen 1.197

Congo (Kinshasa, ex-Zaïre) 1.178

China 1.102

Thailand 944

Ghana 896

Armenië (Rep.) 811

Iran 807

Afghanistan 778

Roemenië 708

Kameroen 700

Nigeria 675

Guinea 660

Bulgarije 657

Indië 647

Filippijnen 639

Nepal 594

Rwanda 547

Brazilië 512

Tunesië 479

Pakistan 466

Servië 458

Nederland 418

Algerije 402

Oekraïne (Rep.) 377

Togo 368

Spanje 364
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Syrië 364

Portugal 351

Frankrijk 307

Ivoorkust 305

Egypte 290

Albanië 282

VSA 262

Wit-Rusland (Belarus) 236

Angola 227

Ecuador 220

Senegal 216

Duitsland 211

Italië 203

Sri Lanka 198

Peru 197

Kosovo 194

Servië-Montenegro 186

Verenigd Koninkrijk 183

Burundi 182

Oezbekistan (Rep.) 181

Ethiopië 178

Georgie (Rep.) 176

Somalië 173

Cuba 172

Macedonië 171

Indonesië 168

Kazachstan (Rep.) 161

Colombia 157

Kenia 156

Dominikaanse Republiek 153

Mexico 151

Bosnië-Herzegovina (Rep.) 144

Niger 133

Libanon 127

Soedan 127

Bangladesh 121

Mauretanië 119

Vluchteling onbepaald 119

Israël 117

Slovaakse Republiek 111

Gambia 107

Sierra Leone 103

Zuid-Afrika 101

Congo (Brazzaville) 99

Kirgizstan (Rep.) 97

Azerbeidzjan (Rep.) 95

Chili 82

Mongolië (Volksrepubliek) 82

Liberia 81
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Venezuela 80

Hongarije 77

Japan 76

Tsjechische Republiek 71

Palestina 70

Vietnam 63

Oeganda 62

Argentinië 53

Eritrea 53

vluchteling van Russische herkomst 51

Burkina Faso 50

Kroatië (Rep.) 49

Moldavië (Rep.) 49

Litouwen 47

Australië 46

Tanzania 45

Jordanië 44

Suriname 40

Canada 38

Montenegrijnse 37

Griekenland 35

Letland 34

Benin (Rep) 33

Cambodja 33

Bolivië 32

Jamaica 31

Maleisië 31

Mali 31

Taiwan 31

Libië 30

Djibouti 28

Madagascar 26

Finland 25

Jemen 25

Bhutan 23

Guinee-Bissau 23

Mauritius (Eiland) 23

Paraguay 22

Myanmar (Unie) 21

Zuid-Korea (Republiek) 21

Guatemala 19

Singapore 19

Zimbabwe 18

Kaapverdië 17

Nicaragua 17

Zwitserland 17

Ierland 16

vluchteling van Joegoslavische herkomst 16

Costa Rica 15
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Zweden 15

Centraal-Afrikaanse Republiek 14

Gabon 14

Nieuw-Zeeland 14

Noorwegen 14

Denemarken 13

El Salvador 13

Tsjaad 13

vluchteling van Iranese herkomst 13

Oostenrijk 12

Vaderlandsloos/Staatloos 12

Zambia 12

Estland 11

Haïti 10

Honduras 10

Panama 10

Slovenië (Rep.) 10

Tadzjikistan (Rep.) 10

Dominica (Eiland) 9

Turkmenistan (Rep.) 9

vluchteling van Congolese herkomst 9

vluchteling van Irakese herkomst 9

vluchteling van Congolese herkomst 9

Laos 8

OVN-vluchteling 7

Politiek vluchteling 7

Uruguay 7

Hongkong 6

vluchteling van Kameroenische herkomst 6

Cyprus 5

Mozambique 5

Vluchteling van Witrussische herkomst 5

Malta 4

Noord-Korea 4

OVN-onbepaald 4

vluchteling afkomstig uit Ivoorkust 4

vluchteling afkomstig uit Nepal 4

vluchteling van Angolese herkomst 4

vluchteling van Armeense herkomst 4

vluchteling van Chinese herkomst 4

vluchteling van Guinese herkomst 4

Amerikaans-Samoa 3

Koeweit 3

Onbekend 3

Trinidad en Tobago 3

vluchteling van Roemeense herkomst 3

vluchteling van Syrische herkomst 3

Barbados 2

Guyana 2
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IJsland 2

Maldiven 2

Namibië 2

Oman 2

Seychellen 2

Shape 2

Verenigde Arabische Emiraten 2

vluchteling van Afghaanse herkomst 2

vluchteling van Burundische herkomst 2

vluchteling van Eritrese herkomst 2

vluchteling van Mauritaanse herkomst 2

vluchteling van Tibetaanse herkomst 2

vluchteling van Togose herkomst 2

vluchteling van Turkse herkomst 2

Ander 1

Antigua 1

Bahama's 1

Belize 1

Comoren 1

Equatoriaal Guinea 1

Frans Guyana 1

Grenada 1

Malawi 1

Nederlandse Antillen 1

Sao Tome en Principe 1

Saoedi-Arabië 1

Tonga 1

vluchteling afkomstig uit Sierra Leone 1

vluchteling van Azerbeidjaanse herkomst 1

Vluchteling van Djiboutiaanse herkomst 1

vluchteling van Ethiopische herkomst 1

vluchteling van Nigeraanse herkomst 1

vluchteling van Nigeriaanse herkomst 1

vluchteling van Oezbekistaanse herkomst 1

vluchteling van Pakistaanse herkomst 1

vluchteling van Rwandese herkomst 1

vluchteling van Soedanese herkomst 1

vluchteling van Somalische herkomst 1

vluchteling van Tsjechische herkomst 1

vluchteling van Zaïrese herkomst 1

Geen info over nationaliteit 3.729

Totaal 46.890

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat het Vlaamse inburgeringsbeleid zich niet alleen
naar nieuwkomers richt maar ook naar inburgeraars die al langer in ons land verblijven en er baat
bij hebben om een inburgeringstraject te volgen (de zogenaamde oudkomers). Deze oudkomers
zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een
administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars is op 1 maart 2009 in
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werking getreden. Sindsdien kregen in totaal 15 verplichte inburgeraars een administratieve boete.
Slechts twee van die verplichte inburgeraars werden beboet voor de inbreuk “weigering inbur-
geringscontract te tekenen” wat betekent dat zij het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig
hebben beëindigd (artikel 2, §1, 2°, van het besluit). De overige 13 boetes zijn opgelegd voor de
inbreuk ‘niet tijdige aanmelding’. Naast de 15 verplichte inburgeraars werden er twee rechtheb-
bende inburgeraars beboet voor de inbreuk “onrechtmatig vroegtijdig gestopt” (artikel 2, §2, van
het besluit).

3. Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 2 werden tot op heden slechts vier inburgeraars beboet we-
gens een inbreuk ‘onrechtmatig vroegtijdig beëindigen’. Dit aantal is te gering om op een vol-
doende geaggregeerd niveau uitspraken te doen over de redenen van uitval.

4. Via een samenspel van maatregelen en acties worden er heel wat inspanningen gedaan om de
uitval tijdens het primaire inburgeringstraject tegen te gaan. De onthaalbureaus hebben de op-
dracht om - als regisseur van het primaire inburgeringstraject -de nodige inspanningen te doen om
inburgeraars er toe aan te zetten om een inburgeringstraject te volgen, om de regelmatige deel-
name van elke inburgeraar aan het vormingsprogramma nauwgezet op te volgen en om de betrok-
kene indien nodig opnieuw te contacteren als hij of zij dreigt af te haken.

De onthaalbureaus worden in deze taken ondersteund door de Kruispuntbank Inburgering d.m.v.
een cliëntvolgsysteem dat de trajectbegeleider toelaat om de doorloop van het primaire inbur-
geringstraject en de uitval nauwgezet en continu op te volgen.

Om de regisseursrol van de onthaalbureaus verder uit te werken en te professionaliseren is er ook
een geïntegreerd doelenkader ontwikkeld. Dit doelenkader formuleert doelstellingen voor het ge-
heel van het inburgeringtraject, over de grenzen van de verschillende organisaties die bij dit traject
betrokken zijn. De samenwerking tussen Onthaalbureau, VDAB, de aanbodverstrekkers NT2 en
andere betrokken instanties wordt hiermee aangemoedigd en ondersteund. Een doelge-richte
trajectbepaling en geïntegreerde trajectbenadering zullen er ongetwijfeld toe bijdragen dat uitval
zo veel mogelijk vermeden wordt.

Een kwaliteitsvolle inhoudelijke en pedagogische inspectie draagt bij tot een systematische
opvolging van de resultaten van de onthaalbureaus en legt knelpunten bloot. Die opdracht is begin
2009 uitbesteed aan de Onderwijsinspectie. Ik zal het nodige doen om de samenwerking met de
Onderwijsinspectie te continueren en te formaliseren. Deze samenwerking zal niet alleen een posi-
tief effect hebben op het voorkomen van uitval maar zal ook bijdragen tot een beter inzicht in de
redenen van uitval.

Ik wil op al deze sporen verder gaan en deze verder versterken. Daarnaast wil ik - zoals ik ook stel
in mijn beleidsnota - onderzoeken hoe we het inburgeringsaanbod, nog meer dan nu het geval is,
kunnen afstemmen op de noden en behoeften van specifieke doelgroepen. Ook een verhoogd
civiel effect van inburgering moet bijdragen tot een hogere instroom en een lagere uitval. Immers,
hoe meer inburgeraars ondervinden dat hun inburgeringcertificaat een maatschappelijk effect
creëert, hoe lager de uitval zou moeten zijn.

5. In de periode van 1 april 2004 (datum inwerkingtreding inburgeringsdecreet) tot en met 29 oktober
2009 hebben 24.733 nieuwkomers een inburgeringsattest ontvangen. Het totaal aantal afgeleverde
attesten (zogenaamde oudkomers inbegrepen) bedraagt 27.335.
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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 20 oktober 2009
van WIM WIENEN

Antwerpse districten - Vaststelling wapen en vlag

Op 18 april 2007 werd het decreet houdende de vaststelling van het wapen en de vlag van de
provincies, gemeenten en districten aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams
Parlement. Het decreet trad conform artikel 6 in werking op 1 januari 2007.

Artikel 3 van bovenvermeld decreet stipuleert dat binnen een jaar na de inwerkingtreding van het
decreet de districtsraad zijn besluit tot vastlegging van een wapen en een vlag ter goedkeuring voorlegt
aan de Vlaamse Regering. Artikel 4 stelt dan weer dat de Vlaamse Regering ambtshalve een vlag en
wapen kan vastleggen indien er geen besluit van de districtsraad werd voorgelegd of indien de
Vlaamse Regering het besluit niet goedkeurt.

Naar verluidt zijn er wat problemen met de vaststelling van de wapens en de vlaggen van de districten.

1. Hoeveel besluiten tot vaststelling van een vlag en een wapen werden er door de diverse
districtsraden ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd en over welke districten gaat
het?

2. Hoeveel wapens en vlaggen van de districten werden er door de Vlaamse Regering goedgekeurd
en welke?

3. Welke districten hebben nog niet aan artikel 3 van voornoemd decreet voldaan?

4. Wat zijn de problemen die zich ter zake voordoen?

5. Zal de minister eventueel gebruikmaken van artikel 4 van bovenvermeld decreet? Zo neen,
waarom niet?

6. Is de minister van mening, gelet op de lange traditie van gemeentelijke autonomie van de
verschillende Antwerpse districten, dat de mogelijkheid geboden moet worden dat de districten
hun oorspronkelijke vlag en wapen behouden?
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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. 37 van 20 oktober 2009
van WIM WIENEN

1. Zeven van de negen Antwerpse districten troffen een districtsraadsbesluit ter zake.
Enkel district Berchem bleef achterwege. District Hoboken trof een besluit, maar deed geen
voorstel tot vaststelling van wapen en vlag.

2. De toenmalige bevoegde minister heeft op 1 juli 2009 de besluiten ondertekend waarbij wapen en
vlag van drie districten (Berendrecht-Lillo-Zandvliet, Borgerhout en Ekeren) werden goedge-
keurd. Het besluit ter goedkeuring van wapen en vlag van het district Merksem kan binnenkort
ondertekend worden.

3. Alleen de districten Berchem en Hoboken hebben niet aan artikel 3 van het decreet voldaan.

4. De in artikel 3 vermeldde termijn verstreek op 8 oktober ll. Ik zal de districten in kwestie nog-
maals aanschrijven om hen er van te overtuigen een nieuw voorstel in te dienen of het voorstel van
de Vlaamse Heraldische Raad te aanvaarden.
Problemen die zich ter zake voordoen:

- Drie districten kregen afgelopen zomer een gemotiveerd advies om hun besluit te herzien.
Deze drie districten bleven echter op hun eerder ingenomen standpunt. Er werd dus nog geen
overeenstemming bereikt over het wapen van het district Antwerpen, het wapen van het
district Deurne en de vlag van het district Wilrijk.

- Twee andere districten (Berchem en Hoboken) hebben geen voorstellen ingediend.

5. Vooraleer van ambtswege een wapen of vlag op te leggen wil ik de districten in kwestie aan-
schrijven, ook deze die zelf geen voorstel hebben ingediend.

6. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen wapens en vlaggen.

De gemeenten die aan de huidige districten ten grondslag lagen hadden elk een wapen. Het is aan-
gewezen om dat historische wapen zoveel mogelijk te behouden (of in ere te herstellen). Uit-
zondering hierop is het district Berendrecht-Lillo-Zandvliet waar een combinatie van de drie
historische wapens te overladen was en ondertussen voor een historisch en heraldisch verant-
woorde vereenvoudiging gekozen is. De procedure in Deurne duurt lang omdat het district het
historische wapen wil veranderen.
Het beleid streeft er naar om de wapens weer in voeren, zij het met een toevoegsel op het niveau
van de uitwendige versierselen. Dat laatste is bedoeld om het verschil tussen het gemeente- en het
districtswapen duidelijk te maken, zoals dat overigens ook door het decreet bepaald wordt. Het
voorstel is om boven het schild van elk districtswapen een rechterhand van zilver te plaatsen als
verwijzing naar de Stad Antwerpen waar de districten deel van uitmaken.

Vlaggen zijn een andere zaak. Alleen Berchem had een officiële vlag. Er bestonden wel officieuze
vlaggen in bijvoorbeeld Antwerpen en Deurne. Hier is dus een grotere vrijheid mogelijk, al
spreekt het voor zich dat een officiële vlag historisch en vlaggenkundig verantwoord moet zijn.
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Vraag nr. 38
van 21 oktober 2009
van WILFRIED VANDAELE

Toeristische communicatie - “Vlaamse Kust”

Deze zomer stelde ik de minister een schriftelijke vraag over het gebruik van de term “Belgische kust”
in een campagne (zomer 2009) die gericht was op de Nederlandse markt (vraag nr. 23 van 8 september
2009). Dat was niet volgens de afspraken die destijds werden gemaakt in de raad van bestuur van
Toerisme Vlaanderen.

De minister antwoordde dat het hier om een eenmalige actie ging. Ik vertaal dat als:”Toerisme
Vlaanderen heeft zich één keer vergist, maar zal zeker voor de Nederlandse en de Vlaamse markt de
term “Belgische kust” niet meer gebruiken”.

Ik vrees echter dat Toerisme Vlaanderen de minister niet correct heeft voorgelicht. Er zijn immers wel
meer voorbeelden waar Toerisme Vlaanderen – ook voor de Vlaamse markt – de term “Belgische
kust” gebruikt en niet “Vlaamse kust”.

Ik vermeld als illustratie de actie op 21 augustus 2009 onder de titel “Win een weekend aan de
Belgische kust”. Ik vermeld de informatie over Beaufort 03 op de webstek van Toerisme Vlaanderen.
Ook daar wordt de term “Belgische kust” gebruikt.

In een antwoord op een schriftelijke vraag van 15 oktober 2004 van gewezen collega Loones (vraag
nr. 4, Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 5 – 16 december 2004, blz. 355), en een vraag om uitleg
van 10 januari 2006 van collega Sintobin (Handelingen C97 – BUI 5 – 10 januari 2006, blz. 10 e.v.)
stelde de minister dat in Vlaanderen en Brussel de naam “Vlaamse kust” wordt gebruikt, in Wallonië
“le littoral (de Flandre)”, voor de Nederlandse markt “Vlaanderen aan zee”. Voor de Franse markt
opteerde de minister voor “le littoral belge”, maar aangevuld met “Flandre en Belgique”. Hij zei dat op
de Britse markt “The Belgian Coast” wordt gebruikt, maar dat ook daar steeds meer “Flanders” en
“The Flemish Coast” ingang vond. In Duitsland deed de term “Die Flämische Kuste” het goed.

In haar besluit van 7 mei 2005 (Hoofdstuk III, art.4, § 4), dat handelt over het Kustactieplan (KAP)
2005-2009, stelt de toenmalige Vlaamse Regering eensgezind dat in de KAP-projecten consequent de
terminologie “Vlaamse kust” gehanteerd dient te worden. Ook hier merken we op het terrein dat dit
niet het geval is.

1. Is de minister van plan de subsidies in het kader van KAP III te bekorten als blijkt dat projecten de
afspraken m.b.t. de terminologie niet hebben gevolgd?

2. Kan de minister nog eens duidelijk omschrijven welke terminologie in toeristische communicatie
best wordt gebruikt voor doelgroepen in binnen- en buitenland?
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
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ANTWOORD

op vraag nr. 38 van 21 oktober 2009
van WILFRIED VANDAELE

Het antwoord op deze vraag kwam reeds uitgebreid aan bod tijdens de commissie Toerisme op 10
november 2009 naar aanleiding van de vraag van de heer Sintobin. Ik verwijs enerzijds graag naar
mijn uitgebreide uiteenzetting tijdens de commissie en anderzijds geef ik hieronder een beknopte
weergave van mijn standpunt, dat overigens niet gewijzigd is sinds de vorige regeerperiode.

1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 houdende vaststelling van de nadere regels
betreffende de subsidieverlening voor projecten in het kader van het Kustactieplan 2005-2009,
afgekort KAP III vermeldt geen budgettaire sanctie in het geval de verplichting uit art. 4 §4 niet
wordt nageleefd..

2. De doelstelling van de internationale bestemmingspromotie is het aantrekken van meer toeristen
naar de Vlaamse kust. Om die reden wordt zoveel mogelijk gewerkt met de benaming ‘Vlaamse
kust’, ook in het buitenland. Op de Nederlandstalige binnenlandse markt hanteert Toerisme Vlaan-
deren consequent de term ‘Vlaamse kust’. Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar ‘the Flemish
Coast’ gemakkelijk ingang vindt, en in Duitsland (‘Die Flämische Kuste’), worden geen proble-
men gesignaleerd.
Indien echter de mogelijkheid bestaat dat bij het doelpubliek verwarring zou ontstaan bij gebruik
van het begrip ‘Vlaams’, is het marketingtechnisch aangewezen een ander begrip te hanteren. Zo
ligt het in Frankrijk moeilijker om de Vlaamse kust als dusdanig te positioneren aangezien
Frankrijk een eigen Côte de Flandre heeft in Frans-Vlaanderen (in Frankrijk o.a. aangeduid met de
namen ‘La Flandre - Côte d’Opale’ en ‘Le littoral des Dunes de Flandre). Er zal altijd een ver-
wijzing aan toegevoegd dienen te worden.
Tot op heden wordt in de toeristische communicatie voor Wallonië gebruik gemaakt van het
begrip ‘le littoral’. Naar aanleiding van het nieuwe Strategisch Beleidsplan Kust, een samen-
werking van Toerisme Vlaanderen met Westtoer, zal het kustlogo wel een restyling ondergaan om
het krachtiger te maken (korter en levendiger). In het Franstalig logo zou het ‘la côte’ of “le
littoral” worden.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 39
van 21 oktober 2009
van WIM WIENEN

Antwerpse districten - Bevlagging openbare gebouwen

Op 22 oktober 1999 werd de omzendbrief VR/99/37 uitgevaardigd betreffende de bevlagging van
openbare gebouwen, uitvoering van het Vlaamse volkslied, richtlijnen voor de Vlaamse Regering en
haar diensten, de Vlaamse instellingen, de provincies en de gemeenten.

De richtlijnen in de omzendbrief gelden dus voor de Vlaamse Regering, de Vlaamse instellingen en
gemeenten. Uiteraard hadden in 1999 de Antwerpse districten nog geen eigen bevoegdheden en
ressorteerden volledig onder de stad Antwerpen. Intussen is dat anders. Wellicht is deze omzendbrief
ook van toepassing op de districten, maar dat blijkt nergens uit.

1. Is de omzendbrief in zijn huidige vorm van toepassing op de districten en zo ja, waaruit moet dat
dan blijken?

Zo neen, waarom werd deze omzendbrief in de afgelopen tien jaar niet aangepast aan de specifieke
situatie van de Antwerpse districten?

2. Is men in de districten ook gehouden aan het spelen van het Vlaamse volkslied bij plechtigheden
zoals vervat in voornoemde omzendbrief?
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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. 39 van 21 oktober 2009

van WIM WIENEN

1. Vooreerst wil ik er u op wijzen dat de omzendbrief waarnaar u verwijst intussen vervangen is door
de omzendbrief VR 2009/37 van 13 maart 2009. Naar zijn toepassingsgebied bevat deze
omzendbrief richtlijnen inzake o.m. de bevlagging, voor de Vlaamse Regering, de diensten en
instellingen van de Vlaamse overheid en de provincies en gemeenten.

Deze omzendbrief is dus, naar de letter gesteld, niet gericht aan de districten. Dit volgt uit het feit
dat het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied
en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, dat een laatste maal gewijzigd is op 18 mei 1999
(volkslied), niet uitdrukkelijk van toepassing is op de districten.

In de feiten moet de omzendbrief, naar analogie met de gemeenten, echter ook geacht worden van
toepassing te zijn op de districten. Zij beschikken ingevolge het decreet van 27 april 2007
houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie immers ook over een eigen vlag.

De materie van de bevlagging en de voorbereiding van omzendbrieven daarover behoort tot de
bevoegdheden van de minister-president van de Vlaamse regering. Naar aanleiding van uw vraag
zal ik met hem contact opnemen.

2. Het antwoord op deze vraag loopt parallel met het antwoord op de eerste vraag.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 40
van 21 oktober 2009
van GWENNY DE VROE

Vlaamse Regering - Bevoegdheidsverdeling Brussel en de Vlaamse Rand

Voorafgaand aan de samenstelling van de Vlaamse Regering na de verkiezingen van juni jongstleden,
publiceerde het weekblad Knack een artikel waarin werd gepleit voor één minister die bevoegd zou
zijn voor Brussel en de Vlaamse Rand. In het artikel werden onder meer een specialist van de vzw De
Vlaamse Rand en toenmalig minister voor Brusselse Aangelegenheden Bert Anciaux geciteerd.

De woordvoerder van vzw De Rand meende dat de samenvoeging van beide beleidsterreinen in
handen van één minister de samenhang van het beleid ten goede zou komen. De Rand en Brussel zijn
sociaal-economisch immers nauw met elkaar verbonden, een siamese tweeling noemde Knack het.

In de vorige regering bleven de bevoegdheden nog binnen één kartelpartij, met Bert Anciaux voor
Brussel en Frank Vandenbroucke voor de Vlaamse Rand als bevoegde ministers. Ondanks de
verbondenheid via een kartel tussen beide ministers, bestond er tussen beiden over de Rand of Brussel
nauwelijks overleg, constateerde de woordvoerder van vzw De Rand: “In de beleidsbrief voor Brussel
stond nauwelijks een verwijzing naar de Rand. In de beleidsbrief voor de Rand was Brussel dan weer
een blinde vlek. Een visie op de ontwikkeling van Brussel en zijn hinterland heeft Vlaanderen niet.
Vlaanderen laat Brussel niet los, hoor je vaak, maar beslissingen worden genomen met de rug naar
Brussel. Terwijl Brussel en de Vlaamse Rand als een siamese tweeling met elkaar vergroeid zijn op
het vlak van mobiliteit, rumtelijke ordening, werkgelegenheid en dies meer”, stelt hij. Hij ziet ook
grote voordelen in het feit dat een Vlaams minister bevoegd voor Brussel en de Vlaamse Rand,
tegenover de Brusselse Regering het aanspreekpunt zou vormen voor heel het gebied.

Anciaux was zo’n minister tussen 1999 en 2002 en hij erkende dat de combinatie boeiend en zinvol
was. Hij waarschuwde er enkel voor dat door een samenvoeging een van de twee bevoegdheden
uitgehold zou worden.

1. Is er in de onderhandelingen over de vorming van de Vlaamse Regering aan gedacht om de
bevoegdheden voor Brussel en de Vlaamse Rand in handen van één minister te concentreren?
Welke voordelen respectievelijk nadelen werden daarbij onderkend?

2. Op grond van welke redenen werd finaal bij de verdeling van de bevoegdheden onder de ministers
beslist de bevoegdheden toch maar niet te concentreren?

3. Overlegt de minister bij de redactie van zijn beleidsnota met zijn collega voor de Vlaamse Rand,
respectievelijk Brussel?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 40), Smet (nr. 48) en Peeters (nr.
28).
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
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ANTWOORD

op vraag nr. 40 van 21 oktober 2009
van GWENNY DE VROE

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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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 41
van 21 oktober 2009
van MICHÈLE HOSTEKINT

Verzoek tot volksraadpleging - Behandelingstermijn

Het Gemeentedecreet voorziet dat de gemeenteraad kan beslissen om de inwoners te raadplegen rond
in het decreet duidelijk omschreven aangelegenheden. De gemeenteraad kan op eigen initiatief
besluiten tot een dergelijke volksraadpleging, maar zij kan dit ook op initiatief van inwoners.

Nemen de inwoners het initiatief, dan moet er voldoende steun voor zijn. Dit moet blijken uit het
aantal verzamelde handtekeningen. In gemeenten met minder dan 15.000 inwoners moet 20 procent
van de inwoners getekend hebben. Als de gemeente 15.000 tot 30.000 inwoners telt, zijn er 3.000
handtekeningen nodig. In gemeenten met minstens 30.000 inwoners moet 10 procent een
handtekening hebben gezet.

Het verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de gemeente wordt
met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het verzoek
worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Na ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek
gesteund is door een voldoende aantal handtekeningen en onderzoekt ze de geldigheid van die
handtekeningen. Als er genoeg handtekeningen zijn, organiseert de gemeenteraad een
volksraadpleging.

Wat het Gemeentedecreet evenwel niet bepaalt, is de termijn waarbinnen een vraag van inwoners tot
het organiseren van een referendum moet worden onderzocht.

Zo is mij het geval bekend van een vraag tot volksraadpleging in een gemeente, waar effectief het
vereiste aantal handtekeningen werd ingezameld, waarna het college van burgemeester en schepenen
heeft laten weten dat ze de geldigheid van de handtekeningen zal onderzoeken. Die controle is
inmiddels wel al enkele maanden bezig en uit een vraag naar de voortgang van die controle blijkt dat
deze pas halfweg is en dus nog wel even kan duren.

Het lijkt nochtans logisch dat, gelet op het actuele karakter dat zo’n verzoek tot volksraadpleging toch
meestal zal hebben, dit verzoek een onmiddellijke behandeling zou krijgen, of toch minstens dat de
verzoeker het recht heeft op de afhandeling binnen een redelijke termijn.

1. Is er een formele termijn bepaald waarbinnen een vraag van inwoners tot volksraadpleging moet
worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen? Zo neen, waarom niet?

2. Gaat de minister ervan uit dat van de lokale besturen mag worden verwacht dat een verzoek tot
volksraadpleging binnen een redelijke termijn dient te worden behandeld?
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3. Welke middelen staan er voor de inwoners die een initiatief tot volksraadpleging indienen ter
beschikking indien blijkt dat een lokaal bestuur de redelijke termijn kennelijk niet respecteert?
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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. 41 van 21 oktober 2009
van MICHÈLE HOSTEKINT

1. In het Gemeentedecreet is niet expliciet in een termijn voorzien waarbinnen het college van burge-
meester en schepenen een verzoek van inwoners moet behandelen. Het vaststellen van een termijn
zou overigens niet vanzelfsprekend zijn, rekening houdend met het groot verschil in het aantal te
onderzoeken handtekeningen op basis van het inwoneraantal van de gemeente en het aantal hand-
tekeningen dat initiatiefnemers kunnen verzamelen.

Nu staat er geen dergelijke bepaling meer vermeld in artikel 208 van het Gemeentedecreet. De
memorie van toelichting bij dit artikel biedt hier geen verduidelijking.

2. Het spreekt voor zich dat een bestuur bij het voeren van het onderzoek een redelijke termijn in
acht moet nemen. Lokale besturen moeten immers de beginselen van behoorlijk bestuur respec-
teren. Of een redelijke termijn al dan niet overschreden wordt, moet uiteraard telkens in concreto
beoordeeld worden.

3. Inwoners die menen dat de redelijke termijn bij het onderzoek overschreden wordt, kunnen steeds
klacht indienen bij de gouverneur of bij mijzelf. Bij een gebeurlijke overschrijding van de rede-
lijke termijn, zal de toezichthoudende overheid in eerste instantie het bestuur aanmanen en wijzen
op de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur. In het uiterste geval kan de toezicht-
houdende overheid ook optreden in het kader van dwangtoezicht, zoals bepaald in artikel 261 van
het Gemeentedecreet.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
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Vraag nr. 42
van 21 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Mobiliteitsenquête Tervuren - Taalgebruik

Naar aanleiding van het gemeentelijk mobiliteitsplan heeft het gemeentebestuur van Tervuren de
opdracht gegeven aan een studiebureau om een enquête uit te voeren naar het woon- en werkverkeer
rond de tramhalte op de Leuvensesteenweg.

Deze enquête vindt voor een deel plaats op het grondgebied van de gemeente Wezembeek-Oppem.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tervuren besliste echter dat deze
enquête enkel in het Nederlands mag worden uitgevoerd en er werd gevraagd om statistieken op te
stellen van de anderstaligen die de vragen niet begrijpen.

Werd in dit dossier de taalwetgeving gerespecteerd? Zo niet, wat wordt er gedaan om dit alsnog te
remediëren?
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ANTWOORD

op vraag nr. 42 van 21 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Deze zaak is mij niet bekend. Ik vraag de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant dit te onder-
zoeken en kom daarna op uw vraag terug.
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Vraag nr. 43
van 21 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Decreet begraafplaatsen en lijkbezorging - Ereloon wetsdokter

Op basis van het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en
meer bepaald op basis van artikel 21waarin wordt gestipuleerd dat “het ereloon en alle daaraan
verbonden kosten van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer vallen
ten laste van het gemeentebestuur van de gemeente van het Vlaamse gewest waar de overledene in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven”, kan een gemeentelijk
ontvanger van een gemeente in het Vlaamse gewest de erelonen van de wetsdokter niet terugbetalen
indien de persoon is overleden in een ander gewest.

Dit stelt problemen voor alle drie de gewesten. Brusselse gemeenten waar grote ziekenhuizen
aanwezig zijn, zoals Jette, Anderlecht, Ukkel, hebben dagelijks te maken met sterfgevallen van
personen die gedomicilieerd zijn in het Vlaamse gewest. Deze gemeenten kunnen de betaling van de
wetsdokters wettelijk niet verhalen op de gemeenten waar die personen gedomicilieerd zijn.

Het omgekeerde geval is evengoed een feit. Voor personen die in het Waalse of het Brusselse gewest
overlijden en die gedomicilieerd zijn in het Vlaamse gewest is de terugbetaling door de gemeente ook
niet mogelijk.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gewesten zou hier een oplossing kunnen bieden.

Zijn er plannen voor een samenwerkingsovereenkomst ter zake tussen de drie gewesten?

Zo ja, zijn er reeds gesprekken geweest tussen de bevoegde ministers en wat was hiervan het resultaat?
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ANTWOORD

op vraag nr. 43 van 21 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYCKEN

De gewesten zijn bevoegd voor de materie van de begraafplaatsen en de lijkbezorging als gevolg van
artikel 6, § 1, VIII, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001.

De bijzondere wet van 8 augustus 1980 voorziet er niet in dat over de problematiek van het betalen
van het ereloon van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer, indien een
persoon overlijdt in een ander gewest dan het gewest waar hij woonachtig is, een samenwerkings-
akkoord moet worden gesloten.

Artikel 92bis, §2, e), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt enkel dat de gewesten een
samenwerkingsakkoord sluiten betreffende de begraafplaatsen die de grenzen van een gewest over-
schrijden of die gelegen zijn in een ander gewest dan de gemeente waartoe ze behoren.

Niettemin kunnen de gewesten, als zij dat wensen, over andere aangelegenheden die betrekking
hebben op de materie van de begraafplaatsen en de lijkbezorging, een samenwerkingsakkoord sluiten.

Ik heb van de andere gewesten nog geen verzoek ontvangen inzake een eventuele samenwerkings-
overeenkomst over het betalen van het ereloon van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand
aangestelde geneesheer indien een persoon overlijdt in een ander gewest dan het gewest waar hij
woonachtig is. Er zijn hierover dan ook nog geen gesprekken geweest.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
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Vraag nr. 44
van 21 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Gemeenteraadszitting Linkebeek - Rechtsgeldigheid

De gemeenteraadszitting van 28 september 2009 is in Linkebeek nogal tumultueus verlopen. Een
aantal leden van het TaalAktieKomitee had zich opgesteld in het gemeentehuis met kaarsen en
nuttigden hierbij alcohol. De burgemeester achtte het noodzakelijk om uit veiligheidsoverwegingen de
vergadering achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

De leden van de oppositiepartij LK2000 gingen hiermee niet akkoord en hebben klacht ingediend om
de gemeenteraad te laten annuleren.

Artikel 28 §1, 2° van het Gemeentedecreet bepaalt dat twee derde van de aanwezige leden kan
beslissen tot behandeling in gesloten vergadering.

Werd deze klacht al onderzocht? Zo ja, kan de minister bevestigen dat op basis van artikel 28 §1, 2° de
betrokken gemeenteraad op wettelijke grond achter gesloten deuren werd gehouden?
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op vraag nr. 44 van 21 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Via het verslag van de vertegenwoordiger van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de
pers vernam ik inderdaad dat er zich problemen hebben voorgedaan bij het verloop van de gemeente-
raadszitting van 28 september 2009 in Linkebeek.
De gouverneur informeerde mij ook over de klacht van de oppositiepartij LK2000.

Ik kan u meedelen dat de gouverneur op basis van die klacht alle beslissingen die de gemeenteraad van
Linkebeek op de zitting van 28 september 2009 nam, in hun uitvoering heeft geschorst.

De gemeenteraad van Linkebeek kan de geschorste besluiten nu intrekken, aanpassen of gemotiveerd
handhaven. Ik wacht bijgevolg op het initiatief van de gemeenteraad van Linkebeek alvorens een
standpunt in te nemen in dit dossier.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 45
van 21 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Sociale woningen 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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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. 45 van 21 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Deze beslissing van de gemeente Vilvoorde is mij niet bekend. Ik vraag de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant deze zaak te onderzoeken en kom daarna op uw vraag terug.
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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 22 oktober 2009
van LODE VEREECK

Inburgeringsprocedure - Efficiëntie

Sinds 15 september 2009 is er de mogelijkheid voor sans-papiers om regularisatie te verkrijgen. De
schattingen over het aantal aanvragen dat zal gebeuren varieert volgens de VVSG (Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten) tussen 25.000 en 125.000. De regularisatie is federale materie, maar
de inburgering maakt deel uit van de Vlaamse materie.

De minister zei hierover op 12 september 2009 het volgende: “Als Vlaams minister van Inburgering
zal ik geconfronteerd worden met 10.000 of 20.000 nieuwkomers die een inburgeringscursus moeten
volgen. Dat kost 1.500 euro per nieuwkomer. Niet evident in deze budgettaire moeilijke tijden.”

Aansluitend bij de interpellatie hieromtrent op 6 oktober 2009 (Commissievergadering nr. C4 – BIN 1
(2009-2010) – 6 oktober 2009) heb ik nog een aantal vragen omtrent de aanpak die de minister zal
volgen.

1. Zijn er plannen om de inburgeringsprocedure efficiënter te maken? Er zijn namelijk grote
beheerskosten langs de zijde van het Onthaalbureau, het Huis van het Nederlands en de VDAB.
Die kunnen worden geschat op ongeveer 20 miljoen euro per jaar (BRON: T. Kyrkos en R. Pieri,
masterthesis UHasselt 2009).

2. De administratieve procedure kan efficiënter georganiseerd worden. Om één voorbeeld te geven:
het M@TRIX platform is een bestaande basis. Bij mijn weten heeft de VDAB geen volledige
toegang tot dit platform en heeft ze een eigen platform. Klopt dit?

Heeft de minister plannen hierin efficiëntiewinst te boeken? Zo ja, welke maatregelen stelt hij
voor?
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ANTWOORD

op vraag nr. 46 van 22 oktober 2009
van LODE VEREECK

1. Zoals aangegeven in mijn Beleidsnota Inburgering & Integratie 2009-2014 is het mijn uitdruk-
kelijke bedoeling om middelen en doelen beter op elkaar af te stemmen. Ik zal mij daarvoor
trouwens niet alleen beperken tot de Onthaalbureaus, maar zal deze oefening maken voor het
volledige Inburgering- en Integratielandschap.

Voor de onthaalbureaus houdt deze oefening onder andere in dat ik een nieuw en transparant
financieringssysteem zal uitwerken. Dit nieuwe systeem moet outputgericht, kwaliteitsbevorde-
rend en kostendekkend zijn en moet rekening houden met schaal- en omgevingsfactoren. Tege-
lijkertijd moet het de onthaalbureaus in staat stellen en stimuleren om hun kerntaken ten volle te
realiseren. Vanaf 2011 zal dit financieringssysteem gebruikt worden om de Onthaalbureaus te
betoelagen.

Ik verwijs ook naar het lopende evaluatieonderzoek ‘procesanalyse inburgering’, uitgevoerd door
het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA). In dit onderzoek staat het samenspel van de verschil-
lende actoren en de functies en disfuncties van deze samenwerking centraal. De onderzoekers
zullen aanbevelingen formuleren voor het versterken van de goede elementen en het verbeteren
van zwakke elementen in de huidige inburgeringsprocedure en dit over de grenzen van Onthaal-
bureaus, Huizen van het Nederlands en VDAB heen. Het onderzoeksrapport wordt eind 2009
opgeleverd. Ik zal de bevindingen van dit rapport meenemen bij de ontwikkeling van een nieuw
financieringssysteem.

Voor de Huizen van het Nederlands zal ik eenzelfde oefening maken als voor de onthaalbureaus.
Ook de Huizen krijgen een nieuw financieringssysteem dat er op gericht is om op een transparante
manier en rekening houdend met output, kwaliteit en reële kostenstructuren, de werking van de
huizen te betoelagen. Het is -net als voor de Onthaalbureaus de bedoeling om vanaf werkjaar 2011
met het nieuwe financieringssysteem aan de slag te gaan.

Verder wil ik de cijfers uit de masterthesis van UHasselt, waar men de beheerskosten voor de
onthaalbureaus, Huizen van het Nederlands en de VDAB op 20 miljoen euro per jaar raamt toch
wat nuanceren. Zo is de berekening voor de onthaalbureaus (15,5 miljoen euro) ruim overschat.
Enerzijds rekent men in de beheerskosten ook de eigenlijke kerntaken van de onthaalbureaus. Om
één voorbeeld te geven: men rekent dat de trajectbegeleider 3 uur per inburgeraar besteedt aan het
versterken van kennis en vaardigheden van de inburgeraar. Deze kosten kunnen bezwaarlijk onder
de noemer beheerskosten gerekend worden. Anderzijds hanteert men voor de berekening van elke
kernactiviteit een instroomcijfer van 29.541. Dat is niet terecht: van de 29.541 nieuwkomers die
instromen, zal slechts een kleiner deel effectief een volledig inburgeringstraject volgen. Elk proces
met de factor 29.541 vermenigvuldigen leidt dus tot een overschatting van de kosten.

2. M@trix is de naam voor de huidige softwaretoepassing die de onthaalbureaus gebruiken als cliënt-
volgsysteem. Door zijn communicatie met andere partners (Centra voor Basiseducatie, Centra
voor Volwassenenonderwijs, VDAB, VMSW, … ) spreken we nu van de Kruispuntbank Inbur-
gering (KBI) die als uitwisselingsplatform functioneert.
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Zoals aangegeven in mijn Beleidsnota Inburgering & Integratie 2009-2014 is het mijn uitdruk-
kelijke bedoeling om de KBI verder uit te bouwen én de huidige software te vernieuwen. Het is
evident dat er in de vernieuwde KBI geen volledige osmose komt tussen de databank van VDAB
en de KBI, net zoals dat vandaag in de KBI niet het geval is en ook niet gewenst is. Immers, de
toegang van de verschillende partners tot de centrale KBI wordt duidelijk afgebakend door deze te
koppelen aan en te beperken tot de respectievelijke opdrachten van elke partner. De onthaal-
bureaus hebben geen behoeften aan toegang tot het volledige VDAB-platform en omgekeerd.

De huidige uitwisseling tussen de VDAB en de onthaalbureaus voor inburgeraars met een profes-
sioneel perspectief en voor inwerkingsklanten wordt, in afwachting van deze nieuwbouw, wel
voortdurend aangepast aan de bestaande regelgeving om maximale efficiëntiewinst te realiseren.
De laatste aanpassing van de uitwisseling tussen de onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands
en de VDAB is op 1 september 2009 in de KBI doorgevoerd. Deze aanpassing gaf uitvoering aan
het nieuw Afsprakenkader NT2 van 15 mei 2009 wat betreft de opvolging door de aanbod-
verstrekkers NT2 van de regelmatige deelname aan het basisniveau NT2 voor anderstalige werk-
zoekenden in een door de VDAB erkend traject naar werk.
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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 26 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Studie “Een sterke stadsregio” - Initiatieven

“Een sterke stad en een sterke stadsregio” is een verslag en aanbevelingenbundel op basis van
stadsregionale gesprekken, daterend van eind mei 2009 en als onderzoek uitgevoerd in opdracht van
de vorige Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering met het oog
op "het bevorderen van de samenwerking tussen stad en rand".

Wat is de stand van zaken i.v.m. dit rapport en de suggesties erin vervat ?

Hoe evalueert de minister het rapport en de aanbevelingen, welke stappen wenst hij op basis ervan te
zetten en welke verdere initiatieven plant hij?
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ANTWOORD

op vraag nr. 47 van 26 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Ik heb met veel interesse kennis genomen van het rapport “Een sterke stad en een sterke stadsregio” en
van de suggesties die hierin zijn vervat. Vertegenwoordigers van de Vlaamse centrumsteden, samen
met universitaire deskundigen, de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), het Kennis-
centrum Vlaamse Steden en vertegenwoordigers van enkele stadsregio’s pleiten in dit rapport voor het
creëren van mogelijkheden om te komen tot stadsregio’s. Deze modellen, aldus het rapport, mogen
echter geen aanleiding geven tot een nog complexere bestuurlijke organisatie. De aanbevelingen gaan
uit van maximaal drie politiek-bestuurlijke niveaus in Vlaanderen. De opbouw van een stadsregionale
schaal vereist een koppeling aan de nodige democratische waarborgen om meer transparantie van en
rekenschap voor beleid en beheer mogelijk te maken.

Dit rapport werd inmiddels voor advies overgezonden aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurzaken.
Deze Adviesraad zal hierover nog voor het jaareinde zijn advies uitbrengen. Samen met mijn collega
bevoegd voor het stedenbeleid zal ik dit advies van dichtbij opvolgen.

Verdere maatregelen die hiermee verband houden zullen passen in de uitvoering van het regeer-
akkoord en mijn beleidsnota o.a. inzake het intermediair niveau. Ik verwijs in dit verband ook naar de
bestaande regelgeving, zoals het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening
voor specifieke taken. Het decreet van 6 juli 2001 biedt daartoe meer mogelijkheden dan voorheen het
geval was. Een aanpassing van dit decreet moet van intergemeentelijke samenwerking een soepeler
instrument maken.
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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 26 oktober 2009
van WIM WIENEN

Opvoeders bij lokale besturen - Rechtspositieregeling

In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
hetprovinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en
de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, staan een aantal diplomavereisten
voor een aantal niveaus. Zo is voor het niveau B een bachelordiploma, ofwel een diploma van het
hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs vereist. Dit is trouwens in
overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling
van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

Het is dan ook merkwaardig dat voor bepaalde functies binnen de lokale besturen, onder meer voor
opvoeder er wel een bachelordiploma gevraagd wordt maar dat men niet wordt ingeschaald in niveau
B maar in niveau C. Wanneer we bij de lokale besturen naar de motivatie hieromtrent vragen,
antwoordt men steevast dat er een uitzondering bestaat en dat een welbepaalde doelgroep wordt
ingeschaald in de schaal die het nauwst aansluit met de subsidiering van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH). Dit wordt ook vermeld in artikel 1 van het besluit van 7
december 2007: “Op het personeel van erkende gemeentelijke en provinciale voorzieningen voor
opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap zijn, in afwijking van het eerste
lid, 1°, de soorten functies van toepassing zoals bepaald in de reglementering van de Vlaamse
overheid betreffende de erkenning en de subsidiëring van de voorzieningen voor personen met een
handicap. Voor dat personeel worden de salarisschalen van dit besluit gekozen die verenigbaar zijn
met de vermelde erkennings- en subsidiëringsnormen”. Nochtans stellen we vast dat dit ook wordt
toegepast in lokale instellingen/voorzieningen waar jongeren (12-21 jaar) worden opgevangen met
gedrags- en/of emotionele moeilijkheden. Deze jongeren worden toch niet beschouwd als
gehandicapten?

We stellen aldus vast dat opvoeders met bachelordiploma die werken in instellingen afhankelijk van
lokale besturen verschillend worden verloond ten opzichte van opvoeders met bachelordiploma in de
Vlaamse gemeenschapsinstellingen van Ruislede, Mol of Evergem. Beide opvoeders voeren ongeveer
dezelfde taken uit en aan beide worden dezelfde diplomavereisten gesteld. Toch worden de enen
verloond in niveau C en de anderen in niveau B.

1. Waarom werd deze uitzondering voor opvoeders werkende in instellingen afhankelijk van lokale
besturen ingevoerd?

2. Waarom worden opvoeders in Vlaamse gemeenschapsinstellingen verschillend verloond ten
opzichte van opvoeders die werken in instellingen afhankelijk van lokale besturen?
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We moeten een onderscheid maken tussen enerzijds de Vlaamse Gemeenschapsinstellingen en ander-
zijds de gesubsidieerde instellingen.

De Vlaamse Gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg zoals Mol en Ruiselede zijn pure
gemeenschapsinstellingen die rechtstreeks afhangen van de Vlaamse overheid en waarvan het perso-
neel integraal onderworpen is aan het Vlaams Personeelsstatuut. Ook het personeel van de gesloten
instelling van Everberg valt onder het Vlaams Personeelsstatuut.

Daarnaast zijn er de gesubsidieerde instellingen. Het gaat zowel om de vijf OCMW’s die een erkende
instelling voor bijzonder jeugdbijstand beheren als over private instellingen. Het Vlaams Agentschap
Jongerenwelzijn subsidieert en erkent die instellingen in de bijzondere jeugdzorg op basis van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994.

De gesubsidieerde personeelsomkadering hangt af van de aard van de instelling, van het doelpubliek
en van het aantal plaatsen. Het minimale en het maximale personeelskader wordt door de subsidië-
rende overheid per instelling bepaald. Tot dat kader behoren in eerste instanties de functies van bege-
leidend personeel (de opvoeders). Voor het begeleidend personeel wordt een onderscheid gemaakt
naargelang van het diploma:

- begeleider klasse 3: ten minste lager secundair onderwijs;
- begeleider klasse 2B: ten minste hoger secundair onderwijs of hoger secundair beroeps-onder-

wijs met specialisatie in menswetenschappelijke richting;
- begeleider klasse 2A: ten minste hoger secundair technisch onderwijs in specifieke richtingen of

een brevet van kinderverzorging maar dat laatste voor tewerkstelling in de jongste leeftijds-
categorie;

- begeleider klasse 1: ten minste bachelor met sociale, pedagogische, paramedische of artistieke
oriëntatie;

- hoofdbegeleider: twee jaar dienst als begeleider klasse 1, dus met bachelordiploma;
- eerste begeleider: hetzij een jaar dienst als hoofdbegeleider, hetzij drie jaar dienst als begeleider

klasse I, als maatschappelijk assistent of als paramedicus. Dat houdt in dat ook de eerste begelei-
der over een bachelordiploma moet beschikken.

Vertaald naar de rechtspositieregeling van het lokale personeel kan de functie van begeleider-
opvoeder zich zowel op het B-niveau als op het C-niveau situeren. Daarnaast is het zo dat de erken-
nings- en subsidiëringsnormen, in tegenstelling tot het reglementaire loopbaanstelsel in de lokale
sector, drie rangen in niveau B vaststellen (begeleider klasse I, hoofdbegeleider en eerste begeleider).

In eerste instantie hangt de concrete aanstelling van de begeleiders- opvoeders op het B- niveau of het
C- niveau af van het aantal functies voor begeleidend- opvoedend personeel dat is opgenomen in het
erkende en gesubsidieerde personeelskader en de met die functies verbonden diplomavereiste.
De instellingen zijn dus gebonden aan de subsidieregels en hebben slechts een beperkte speelruimte
voor de vaststelling van de verhouding tussen het aantal personeelsleden in niveau B en niveau C.
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De samenstelling van het (gesubsidieerde) personeelskader kan dus inderdaad tot gevolg hebben dat
begeleiders- opvoeders worden aangesteld in een functie die niet overeenstemt met het diploma dat ze
behaald hebben.

Bovendien zijn er de specifieke barema’s zoals die zijn vastgesteld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voor-
zieningen in de welzijnssector.
Die gesubsidieerde barema’s stemmen niet overeen met het stelsel van de salarisschalen van de lokale
sector, noch wat betreft niveau-indeling, noch wat betreft hun structuur, noch wat betreft de minima en
maxima. Willen de besturen echter aanspraak maken op subsidies, dan moeten ze met die barema’s
van de subsidiërende overheid rekening houden. De vaststelling van die erkennings- en subsidiërings-
normen gebeurt door mijn collega bevoegd voor welzijn.

De problematiek van het begeleidend personeel in instellingen voor bijzondere jeugdbijstand die door
een lokale overheid beheerd worden, is volledig analoog aan die van het begeleidend personeel in de
gesubsidieerde gehandicapteninstellingen.
Voor het begeleidend personeel in gemeentelijke of provinciale instellingen voor gehandicapten is de
geschetste problematiek opgevangen in artikel 1, derde lid, van het besluit van 7 december 2007 be-
treffende de rechtspositieregeling van het gemeente- en provinciepersoneel.
Aangezien de problematiek geheel analoog is, wordt hetzelfde uitgangspunt gehanteerd in de instel-
lingen voor bijzondere jeugdzorg van de OCMW’s. Dat gebeurt al sinds de plaatselijke uitvoering van
het sectoraal akkoord van 18 juli 1993 houdende algemene weddeschaalherziening en gemeenschap-
pelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen.

Als de lokale instellingen de gesubsidieerde personeelsnorm substantieel zouden overschrijden, of
voor hogere salarisschalen zouden opteren, dan komt de meerkost daarvan voor rekening van de bestu-
ren zelf, in casu van de OCMW’s.
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Vraag nr. 49
van 27 oktober 2009
van LODE VEREECK

Provinciegouverneurs - Aanstellingsprocedure

Op 2 oktober 2009 besliste de Vlaamse Regering om de heer Herman Reynders met ingang van 5
oktober 2009 te benoemen tot gouverneur van de provincie Limburg.

Omtrent deze benoeming zei minister-president Kris Peeters in de plenaire vergadering van 7 oktober
2009: “De eerste vraag in verband met de heer Reynders is uiteraard of hij geschikt is voor het
gouverneurschap. Zijn curriculum vitae is bekend. Sinds 1998 is hij lokaal mandataris en
burgemeester van Hasselt, een belangrijke stad. Ik ga er bijgevolg van uit dat hij alle troeven in handen
heeft om deze voor de provincie belangrijke functie in te vullen. (…) De gouverneur van Limburg is
met de nodige deskundigheid en onafhankelijkheid gekozen en aangesteld. (…) De huidige wetgeving
schrijft voor dat de Vlaamse Regering de gouverneurs aanduidt na een eensluidend advies van de
federale regering. Dat laatste is dus gebeurd.” (Handelingen plenaire vergadering 7 oktober 2009)

Op de opmerking dat de benoeming van gouverneurs een politieke benoeming is, antwoordde de
minister-president: “Maar waar haalt u het toch?”

1. Kan de minister een overzicht geven van de procedure die van toepassing is bij de benoeming van
een gouverneur in Vlaanderen (van de totstandkoming van de kandidaturen t.e.m. de finale
benoeming)? Wie en/of welke instanties worden hier allemaal bij betrokken? Welke
wettelijke/decretale bepalingen liggen hier aan de basis?

2. Minister-president Kris Peeters stelde: “De gouverneur van Limburg is met de nodige
deskundigheid en onafhankelijkheid gekozen en aangesteld.”

Welke criteria werden gehanteerd om de deskundigheid van de keuze te waarborgen? Op basis van
welke elementen is men tot deze set van criteria gekomen?

3. Welke stappen zijn in de procedure ingebouwd om te zorgen voor de vermelde onafhankelijkheid
van de keuze? Zijn er vergelijkende proeven afgenomen? Zo ja, wat waren de resultaten van deze
proeven?

4. Door wie of welke instantie of welk selectiebureau wordt de gouverneur uiteindelijk gekozen uit
de verschillende kandidaten?

5. Hoeveel kandidaten waren er voor het Limburgs gouverneurschap? Op basis van welke elementen
werd de heer Herman Reynders uiteindelijk gekozen?
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op vraag nr. 49 van 27 oktober 2009
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1. De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (BWHI) bepaalt dat de
gouverneur wordt benoemd en afgezet door de Vlaamse Regering, op eensluidend advies van de
federale ministerraad.
In het provinciedecreet van 9 december 2005 (artikel 59) wordt bepaald: “De provinciegouverneur
is commissaris van de Vlaamse Regering in de provincie, onverminderd zijn functie als commis-
saris van de federale Regering. Hij wordt in overeenstemming met artikel 6, §1, VIII, eerste lid,
1°, derde lid, BWHI benoemd en afgezet door de Vlaamse Regering, op eensluidend advies van de
ministerraad.”
Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de gouverneur de volgende eed af voor de Vlaamse
Regering: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.

De Vlaamse Regering is in overeenstemming met artikel 59 van het provinciedecreet bevoegd om
het statuut van de gouverneur vast te stellen. Er is geen selectieprocedure opgenomen in het besluit
van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provincie-
gouverneur en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

2. Het ambt van gouverneur is een precair ambt. De benoeming van een gouverneur berust op een
bijzondere vertrouwensband met de Vlaamse Regering die, behoudens een kennelijke beoor-
delingsfout of machtsafwending, als dusdanig de keuze verantwoordt die door de benoemende
overheid is gemaakt.
Criteria die daarnaast worden gehanteerd zijn o.m. ervaring op het vlak van de Vlaamse, provin-
ciale en lokale overheid en voldoende antecedenten kunnen voorleggen op het gebied van leider-
schap.

Gouverneurs hebben niet de vastheid van betrekking die voor ambtenaren is bepaald. Zo kunnen
zij uit hun ambt verwijderd worden wanneer zij ernstig in hun ambtsverplichtingen te kort schieten
of wanneer zij in een zodanige toestand komen of geplaatst worden dat zij de hun opgedragen
bevoegdheden niet langer met gezag en op een doeltreffende wijze kunnen uitoefenen (R.v.St. nr.
13.939 van 5 februari 1970).

3. Rekening houdend met de benoemingswijze die van toepassing is, worden geen vergelijkende
proeven afgenomen.

De Raad van State merkte het volgende op in het arrest nr. 107.561 van 10 juni 2002: “De benoe-
ming van een provinciegouverneur is gebaseerd op een bijzondere band van vertrouwen die, onder
voorbehoud van de kennelijke onredelijkheid of machtsafwending, als zodanig de keuze van de
benoemende overheid rechtvaardigt; de niet-gekozen kandidaat, die zich “proprio motu” kandi-
daat heeft gesteld, kan niet beweren zich te bevinden in dezelfde situatie als degene die gekozen is
“intuitu personae”; de motivering moet niet laten blijken dat een vergelijking van titels en ver-
diensten is gebeurd; het volstaat dat de vermelde motieven om de benoemde persoon te kiezen
juist zijn en dat zij regelmatig zijn beoordeeld.”
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Een verzoeker - die het vereiste belang nog zou moeten aantonen- kan slechts een verzoekschrift
tot vernietiging van een benoemingsbeslissing indienen als er niet voldaan is aan de voorwaarden
die bepaald worden voor de uitoefening van de functie van gouverneur, zoals de verplichting van
verblijfplaats (artikel 59 provinciedecreet) en de onverenigbaarheden (artikel 60 provinciedecreet).

4. Het komt de Vlaamse Regering toe de gouverneur te benoemen, na eensluidend advies van de
federale ministerraad.

5. Zoals al vermeld gaat de procedure tot benoeming van de gouverneur niet uit van een kandidaat-
stelling.

De heer Reynders werd o.m. gekozen op basis van zijn ervaring op het vlak van de Vlaamse en
lokale overheid en zijn antecedenten op het gebied van leiderschap. De heer Reynders heeft een
rijke ervaring zowel op het vlak van de Vlaamse als de lokale overheid. Dat blijkt uit het feit dat
hij volgende functies opgenomen heeft: gemeenteraadslid in Hasselt, schepen bevoegd voor
financiën, ruimtelijke ordening en leefmilieu, verkeer, kerkfabrieken en toezicht OCMW, waarne-
mend burgemeester en burgemeester van Hasselt en Vlaams volksvertegenwoordiger.

Zoals uit het arrest van de Raad van State van 10 juni 2002 blijkt is voor een dergelijke vertrou-
wensfunctie geen vergelijking van titels en verdiensten nodig.
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BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 50
van 27 oktober 2009
van WILFRIED VANDAELE

Kustactieplan III - Ruimtelijke uitvoeringsplannen kampeerterreinen

De “verstening” van kampeerterreinen aan de kust, waarbij verplaatsbare constructies gaandeweg
worden vervangen door vaste (de “witte vissershuisjes”), met gevolgen voor de ruimtelijke ordening
en het toeristische product, heeft sommige kustgemeenten en de provincie West-Vlaanderen jarenlang
hoofdbrekens bezorgd. De provincie nam zich enkele jaren geleden voor een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan op te stellen (PRUP), maar kreeg de gemeenten niet op één lijn. Een gemeente als De
Haan probeerde op eigen kracht bij te sturen door een specifieke verordening te maken. Uiteindelijk
werd tijdens de vorige regeerperiode een project goedgekeurd in het kader van het Kustactieplan (KAP
III), waarbij de kustgemeenten en Westtoer zouden worden ondersteund bij het maken van RUP’s
voor duurzame en leefbare kampeerbedrijven aan de kust.

In een eerste fase werd op 1 december 2006 de financiering van 14 RUPS goedgekeurd (De Panne,
Koksijde, Blankenberge en Knokke-Heist elk 1 RUP; Bredene 1 groot RUP, maar door de omvang
gelijkgesteld met 3; Middelkerke 2, De Haan 5).

In een tweede fase (goedkeuring van 16 november 2007) kwamen er nog twee RUP’s bij voor
Middelkerke en 1 voor Knokke-Heist. Knokke-Heist haakte inmiddels af.

Omdat gaandeweg bleek dat de materie bijzonder complex was, werd op 17 januari 2008 uitstel
verleend: de projecten moesten pas klaar zijn voor 31 december 2009.

Intussen kwam er echter door nieuwe regelgeving de verplichting bij om een plan-MER op te maken
voor de RUP’s, waardoor de gemeenten gemiddeld vier maanden verloren. De praktijk wijst uit dat de
einddatum van 31december 2009 niet gehaald zal worden. De RUP’s zijn nog niet eens voorlopig
aanvaard door de gemeenteraden, waarna nog de fase van het openbaar onderzoek volgt en uiteindelijk
de definitieve aanvaarding.

De gemeenten en Westtoer vroegen opnieuw uitstel, maar dat wordt door de stuurgroep en door
Toerisme Vlaanderen ongunstig geadviseerd.

Blijkbaar kan alleen uitstel worden verleend als het besluit wordt veranderd. Neemt de minister
daartoe initiatieven?

Zo ja, wanneer dienen de RUP’s dan ten laatste afgewerkt te zijn en dienen de
verantwoordingsstukken binnengebracht te worden?
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ANTWOORD

op vraag nr. 50 van 27 oktober 2009
van WILFRIED VANDAELE

Met middelen van het derde Kustactieplan (KAP III) werden twee projecten betoelaagd die tot doel
hadden de kustgemeenten en Westtoer te ondersteunen bij het opmaken van Ruimtelijke Uitvoerings-
plannen (RUP’s) voor duurzame en leefbare kampeerbedrijven aan de Kust:

- “Een ruimtelijk instrumentarium voor leefbare en duurzame kampeerbedrijven aan de Kust”,
Westtoer, goedgekeurd in 2006 voor de periode van 1 december 2006 tot en met 31 december
2008 en verlengd tot en met 31 december 2009 bij ministerieel besluit van 17 januari 2008.

- “Een ruimtelijk instrumentarium voor leefbare en duurzame kampeerbedrijven aan de Kust”,
Westtoer, goedgekeurd in 2007 voor de periode van 16 november 2007 tot en met 31 december
2008.

-
Voor beide projecten dienden de gemeenten en Westtoer inderdaad een verzoek tot uitstel in tot en met
31 december 2011 omwille van de nieuwe Milieueffectenrapportageplicht (MER) bij de opmaak van
een RUP.

Echter, in overeenstemming met artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005
houdende KAP III wordt de einddatum van een project bepaald op maximaal vier jaar, te rekenen
vanaf de startdatum. De minister kan, in uitzonderlijke gevallen, op gemotiveerde aanvraag en na ad-
vies van de Stuurgroep, de einddatum van het project met maximaal één jaar verlengen.

Aangezien het eerste project al met één jaar werd verlengd door het ministerieel besluit van 17 januari
2008, laat artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 niet toe het desbetref-
fende project alsnog te verlengen en werd het verzoek tot verlenging van het project negatief geadvi-
seerd door Toerisme Vlaanderen. Op basis van datzelfde artikel is het evenmin mogelijk het tweede
project met meer dan één jaar te verlengen; het verzoek tot verlenging tot en met 31 december 2009
werd wel positief geadviseerd door Toerisme Vlaanderen.

Zowel Toerisme Vlaanderen als de Stuurgroep van KAP III zijn van oordeel dat beide projecten heel
waardevol zijn voor de ontwikkeling van het kusttoerisme in het algemeen en de kampeerbedrijven in
het bijzonder. Rekening houdend met de nieuwe MER-plicht, waardoor de projecten worden ver-
traagd, adviseren beiden een bijkomend uitstel voor de realisatie van de projecten. Ik heb aan het
agentschap Toerisme Vlaanderen gevraagd om in overleg met de afdeling beleid van het Departement
internationaal Vlaanderen een voorstel desbetreffende uit te werken.
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Vraag nr. 51
van 27 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Sint-Kamillus Bierbeek - Bescherming

De onverwachte en ongevraagde bescherming van het Sint-Kamillusterrein en -gebouw in Bierbeek,
dat dienst doet als psychiatrisch centrum, veroorzaakt groot gevaar voor de werking en de toekomst
van het Instituut. Vreemd is dat er de voorbije jaren geregeld rondetafelgesprekken geweest zijn tussen
het gemeentebestuur, de directie van Sint-Kamillus en de mensen van de Vlaamse Dienst Onroerend
Erfgoed.

Gedurende die drie jaar is er naar verluidt nooit over het beschermen van Sint-Kamillus gesproken,
maar nu er plannen zijn voor het renoveren van het gebouw, wordt men plots geconfronteerd met de
bescherming. Zo komt de geplande vernieuwing van één van de paviljoenen op de helling te staan. De
geplande afbraak en vervanging door een nieuwbouw is niet mogelijk nu het gebouw beschermd is.

De plotse bescherming doet denken aan wat eind september in Leuven gebeurde: ook daar kwam
Onroerend Erfgoed met het plan de Sint-Alfonsus-redemptoristenkerk in de Brabançonnestraat te
beschermen, net op het ogenblik dat de stad plannen had met de site.

De woorden van de gedelegeerd bestuurder van het Instituut op de lokale tv-zender zijn veelzeggend:
“De volledige site klasseren legt een te grote hypotheek op de toekomstige werking. Wij wensen geen
nieuw museum te realiseren voor psychiatrie, maar wel een goed functionerend psychiatrisch
ziekenhuis.”

1. Het plots - en zonder ernstig overleg met eigenaar of lokaal bestuur - als monument beschermen
van het terrein en gebouw brengt naar verluidt de werking en toekomst van Sint-Kamillus in
Bierbeek in gevaar.

Gaat de minister ervan uit dat de bescherming inderdaad de werking en toekomst van Sint-
Kamillus in het gedrang brengt? Zo ja, neemt hij initiatieven om de bescherming ongedaan te
maken of ten minste te herleiden tot een mildere en beperktere vorm?

2. Als bescherming een dergelijk zware impact heeft, moeten de procedure en het beslissingstraject
in het algemeen dan niet fundamenteel herbekeken worden?
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1. Al in 2003 bestond de intentie om op termijn een beschermingsdossier op te starten voor Sint-
Kamillus, een quasi intact bewaard ensemble met een uitzonderlijke erfgoedwaarde. Dit werd
meteen aan de directie gecommuniceerd tijdens de besprekingen die voorafgingen aan de opmaak
van een masterplan voor de ganse site.

Daarna volgden diverse contacten en besprekingen, telkens met als doel een oplossing te vinden
waarbij de erfgoedwaarden en werking van de instelling met elkaar konden worden verzoend. Dat
dit geen gemakkelijke oefening is, valt zeker niet te ontkennen.

Intussen kon een verdere verdieping in de toch wel zeer specifieke materie van ziekenhuisbouw in
het algemeen en van psychiatrische instellingen in het bijzonder alsook aanvullend vergelijkend
onderzoek - intussen was het M&L Cahier over de “Architectuur van Belgische hospitalen”
verschenen - de uniciteit en de opmerkelijke gaafheid van deze instelling uit het interbellum alleen
maar bevestigen.

Het thema “Zorg” van de Open Monumentendag in 2009 bood dan ook de gepaste context om de
unaniem erkende erfgoedwaarde van dit markante ensemble officieel te bevestigen. Het complex
is met M.B. van 18 september 2009 voorlopig beschermd op grond van zijn historische, architec-
tuurhistorische en tuinkunsthistorische waarde. Het besluit is op 5 oktober 2009 gepubliceerd in
het Belgische Staatsblad en aangetekend verstuurd naar de eigenaars op 8 oktober 2009. Het
openbaar onderzoek over de voorlopige bescherming, georganiseerd door de gemeente Bierbeek,
loopt van 28 oktober 2009 tot 27 november 2009.

De bescherming van Sint-Kamillus kwam dus niet onverwacht, de beschermingsintentie bestond
immers al in 2003. Evenmin beoogt de bescherming een “museale” bevriezing van de huidige
toestand, wel dat de specifieke erfgoedwaarden worden gerespecteerd. Dit betekent concreet dat
een renovatie en herinrichting van de bestaande paviljoenen mogelijk blijft. Sloping van één van
de paviljoenen en vervanging door nieuwbouw wordt evenwel uitgesloten aangezien hierdoor één
van de basiskenmerken van het initiële concept - namelijk de streng hiërarchisch-symmetrische
aanleg en vormgeving - fundamenteel wordt verstoord.

Ik ben er van overtuigd dat de toekomst en de verdere werking van Sint-Kamillus niet in gedrang
worden gebracht door de bescherming en dat er alternatieven open blijven die beide visies en
bekommernissen met elkaar kunnen verzoenen.

Tot slot wens ik eveneens te verwijzen naar het “onverwachte” opstarten van de bescherming van
de Redemptoristenkerk in Leuven, dat u ter vergelijking aanhaalt.
In het voorjaar van 2008 is het Agentschap R-O Vlaanderen, afdeling Vlaams-Brabant, door de
promotor van het project gecontacteerd op vraag van de stad die de kerk node zag verdwijnen. Bij
het daaropvolgende overleg ter plaatse bleek dat de promotor niet van plan was om de kerk te
slopen en dat een herbestemming binnen een nieuwbouwproject werd overwogen. Kort nadien
werd een beschermingsprocedure opgestart in het kader van het thema “20ste eeuw” van de Open
Monumentendag in 2008. Intussen werd in samenspraak met de stedelijke dienst Ruimtelijke
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Ordening, de projectontwikkelaar en de diensten Onroerend Erfgoed en Ruimtelijke Ordening van
de Vlaamse overheid afgesproken dat er voor de kloostersite een RUP wordt opgemaakt dat
voorziet in een herbestemming van de kerk voor gemeenschapsvoorzieningen en culturele
activiteiten met daarnaast een ontwikkeling van wooneenheden in een groen kader.

2. Zoals aangegeven onder punt 1 beoogt de bescherming geen bevriezing van de bestaande toestand,
maar wel een respectvolle omgang met de aanwezige erfgoedwaarden. Renovatie en herinrichting
van de bestaande paviljoenen van Sint-Kamillus blijven mogelijk. Het principe dat aanpassingen
en ingrepen mogelijk zijn met respect voor de erfgoedwaarden geldt trouwens voor alle
beschermde monumenten.

Binnen de huidige beschermingsprocedure zijn er daarenboven verschillende officiële stappen
ingebouwd tijdens die betrokken partijen de kans geven te reageren op het beschermingsinitiatief.
Het ontwerp van lijst met de voorlopige bescherming wordt aangetekend verstuurd naar de eige-
naar van het gebouw, die dertig dagen de tijd krijgt om bezwaar in te dienen. Er wordt eveneens
een openbaar onderzoek georganiseerd. Het beschermingsdossier, de tijdens de procedure inge-
diende bezwaren en het verslag van het openbaar onderzoek worden geëvalueerd door de Konink-
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, die mij een advies aflevert over het bescher-
mingsvoorstel. Om dit alles te kunnen voorbereiden en verwerken is ruim de tijd voorzien, de
volledige procedure tot de definitieve bescherming kan 12 maanden in beslag nemen (éénmaal
verlengbaar met 6 maanden). Zoals aangegeven bij de vorige vraag, bevindt het beschermings-
dossier voor Sint-Kamillus zich momenteel in de fase 'openbaar onderzoek'.

Deze procedure heeft het voordeel dat ze duidelijkheid verschaft: de eigenaar weet dat de Vlaamse
overheid zijn eigendom erfgoedwaarde(n) toedicht. De bevoegde minister krijgt anderzijds
formeel zicht op de positie die de eigenaar tegenover dit voorstel inneemt en kan op basis van de
ingediende bezwaren zijn oorspronkelijke beslissing aanpassen of zelfs helemaal herzien. Mij lijkt
deze tweestapsprocedure redelijk en zinvol. De termijn van één jaar is in deze aanvaardbaar.

Het herbekijken van de beschermingsprocedure en het beslissingstraject zijn voorlopig dan ook
niet meteen aan de orde. Wel kan naar aanleiding van de opmaak van het nieuwe onroerend
erfgoeddecreet worden bekeken of deze verder kunnen worden geoptimaliseerd.
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Vraag nr. 52
van 29 oktober 2009
van PAUL DELVA

Klooster van Groenendaal - Bestemming

In Groenendaal (Hoeilaart) bevinden zich de overblijfselen van het klooster van Groenendaal, waar
Jan Van Ruusbroec, een belangrijke figuur van de mystieke schrijfkunst, heeft gewoond.

Deze historische site is echter zwaar vervallen: er blijft nauwelijks iets over van de gebouwen; de
weinige resten zijn volledig overwoekerd…

Jan Van Ruusbroec is, volgens vele kenners, een van de grote auteurs van het Westerse christendom.
Zo worden zijn werken ook in heel de wereld grondig bestudeerd: van Latijns-Amerika tot in Japan.

Deze site zou daarom een interessante toeristische en (cultuur)historische trekpleister kunnen worden
in de groene long van Brussel: het Zoniënwoud.

1. Kan de minister meedelen welke instandie eigenaar is van deze site? Kan hij/zij gedetailleerde
informatie geven over de site (grootte, welke gebouwen, tuin, de huidige toestand van de
verschillende gebouwen en tuinen)?

2. Bestaan er plannen voor de herwaardering en de ontwikkeling van de overblijfselen van het
klooster?

Zo ja, kan de minister deze uitvoerig beschrijven? Bestaan er hierbij ook plannen om de rol en het
historische belang van Jan Van Ruusbroec op te waarderen ?

Zo neen, waarom niet? Welke stappen heeft de minister genomen om de ontwikkeling hieromtrent
op te starten?

3. Welke samenwerking of overleg bestaat er hierover tussen de verschillende betrokken
administraties: natuurbeheer, toerisme en onroerend erfgoed? Tot welke resultaten heeft dit
overleg geleid? Zijn er in het bijzonder afspraken m.b.t. de financiering?

4. In welke zin zal de recent ondertekende (intergewestelijke) Structuurvisie voor het Zoniënwoud
kunnen helpen bij de herwaardering van het domein in Groenendaal? Is deze site opgenomen in de
Structuurvisie?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 52) en Schauvliege (nr. 58).
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Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leef-
milieu, Natuur en Cultuur.
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Vraag nr. 53
van 29 oktober 2009
van ANNICK DE RIDDER

Gemeentedecreet - Onduidelijkheden en interpretaties

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 heeft tot doel een vernieuwde organisatie van het gemeentelijk
bestuur in Vlaanderen tot stand te brengen. Het Vlaams Gemeentedecreet moet de gemeenten in staat
stellen een modern, democratisch en efficiënt gemeentebeleid en -beheer te voeren en bijdragen tot een
versterking van de instellingen en leiden tot meer consistentie en transparantie in de werking van de
lokale besturen.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Gemeentedecreet is er inderdaad in heel wat gemeenten een
grote verbetering vast te stellen op het vlak van onder andere openbaarheid van bestuur. Sommige
gemeentebesturen vrezen echter nog dat het “meekijken over de schouder” het de
meerderheidspartijen soms nog lastig zou kunnen maken en opteren er in die zin voor om geen
volledige uitvoering te geven aan het decreet.

Een eerste vaststelling is dat er gemeentebesturen zijn die verschillende versies opmaken van de
notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Eén (uitgebreide) versie
voor de leden van het schepencollege en een andere, beknopte, versie voor de leden van de
gemeenteraad.

In de praktijk komt het er meestal op neer dat de leden van de oppositie dus beknot worden wat het
inzagerecht betreft.

Het artikel 51 van het Gemeentedecreet stelt immers: “De notulen worden goedgekeurd op de
eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen. De notulen
worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college van burgemeester en schepenen
volgend op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen waarop de notulen werden
goedgekeurd verstuurd aan de gemeenteraadsleden op de wijze die bepaald is in het huishoudelijk
reglement.”

Een tweede vaststelling is een probleem van interpretatie van artikel 200, § 3. Op het vlak van
inspraak stelt dit artikel dat de verslagen en einddocumenten van de adviesraden en overlegstructuren
worden meegedeeld aan de gemeenteraad. Op welke wijze kan dit “meedelen” echter worden
geïnterpreteerd?

Sommige gemeentebesturen stellen dat elke fractie minstens één vertegenwoordiger heeft in zo’n
adviesraad of een overlegcomité. En het is dan volgens deze besturen aan die vertegenwoordiger om
de verslagen van die vergaderingen over te maken aan de overige leden van zijn fractie.
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Een derde vaststelling is dat bepaalde gemeentebesturen uitnodigingen voor bijvoorbeeld
commissievergaderingen, overlegcomités,… erg laat versturen.

1. Kan het decretaal dat er verschillende versies worden opgemaakt van de notulen van de
vergaderingen het college van burgemeester en schepenen?

2. Moeten de gemeentebesturen de verslagen van de vergaderingen van adviesraden en
overlegcomités na goedkeuring onverwijld overmaken aan alle leden van de gemeenteraad? Wat
betekent dit dan concreet?

3. Bestaat er een minimumtermijn die gerespecteerd dient te worden voor het samenroepen van
commissievergaderingen, overlegcomités of adviesraden?

4. Neemt de minister initiatieven om de nodige richtlijnen hieromtrent te verstrekken?
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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. 53 van 29 oktober 2009
van ANNICK DE RIDDER

1. De artikelen 51, vijfde lid, en 181, §2, van het Gemeentedecreet stellen dat de notulen van het
college van burgemeester en schepenen enkel de beslissingen van het college vermelden. Deze
notulen zijn dan ook de enige stukken waarmee rekening moet worden gehouden. Alleen immers
de beslissingen die in die notulen werden opgenomen, kunnen rechtsgevolgen hebben. Het is ook
op basis van die goedgekeurde notulen dat een gemeenteraadslid het controlerecht uitoefent.
Aangezien artikel 51, vijfde lid, van het Gemeentedecreet uitdrukkelijk bepaalt dat de notulen
alleen de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen opnemen, kan hiervan niet
worden afgeweken bij huishoudelijk reglement. Dit brengt met zich mee dat het college niet kan
bepalen dat het meer dan alleen de beslissingen zal opnemen in de notulen.
Indien het college er voor zou opteren om, naast deze “officiële” notulen, opgesteld op basis van
de artikelen 51 en 181 van het Gemeentedecreet, ook nog andere zaken die op het college werden
besproken te notuleren, kan dat eventueel in een soort van verslag dat van de vergadering van het
college van burgemeester en schepenen wordt opgesteld, maar niet in de officiële notulen van die
vergadering. De in dit verslag genoteerde zaken kunnen wel geen rechtsgevolgen hebben.
Om hun controlerecht ten volle uit te oefenen kunnen de gemeenteraadsleden uiteraard ook een
beroep doen op artikel 32 van het Gemeentedecreet. Dit artikel geeft hen het recht om aan het
college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester mondelinge en schriftelijke
vragen te stellen.

2. Een gelijkaardige vraag is aan mijn voorganger de heer Marino Keulen gesteld door de heer Jef
Tavernier (SV nr. 152 van 20 april 2009). In zijn antwoord verwees minister Keulen onder meer
naar artikel 200, §3, van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de verslagen en einddocumenten van
de raden en overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad en dat het aan de
gemeenteraad toekomt om onder meer de werkwijze en de procedures hiervoor vast te leggen.

Het gemeentedecreet bepaalt geen termijn voor deze mededeling maar vanzelfsprekend is het
gemeentebestuur er op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur toe gehouden om dit te doen
binnen een redelijke termijn, wat betekent dat de mededeling zo snel mogelijk moet gebeuren.
Het komt de gemeenteraad ook toe om een concrete invulling te geven aan het begrip “meedelen”.
De decreetgever bepaalt enkel dat de gemeenteraad moet worden ingelicht. Dat betekent wel dat
het gemeentebestuur deze informatieplicht derwijze moet organiseren dat het zeker is dat alle
gemeenteraadsleden de bedoelde verslagen en einddocumenten ontvangen. De methode om aan de
vertegenwoordigers van de fracties te vragen om deze stukken aan de andere fractieleden te bezor-
gen voldoet niet aan deze vereiste.

3. Het Gemeentedecreet zelf bevat geen expliciete termijn die moet worden gerespecteerd voor het
bijeenroepen van commissies, overlegcomités of adviesraden. Wat de commissies betreft, bepaalt
artikel 39, §5, van het Gemeentedecreet immers dat het huishoudelijk reglement de nadere regelen
inzake de werkwijze vaststelt. Inzake de raden en overlegstructuren, zoals bepaald in artikel 200
van het Gemeentedecreet, bepaalt §3 dat de gemeenteraad de werkwijze vaststelt. Het behoort dus
tot de autonomie van de gemeente om dat te regelen. Maar het is vanzelfsprekend dat, ingevolge
het beginsel van behoorlijk bestuur, de vergaderingen tijdig worden samengeroepen zodat de leden
zich op een degelijke wijze kunnen voorbereiden.
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4. Het lijkt me, tot nu toe, niet nodig hieromtrent richtlijnen te verschaffen. Ik heb met betrekking tot
de door u aangehaalde punten nog geen klachten ontvangen. Ook mijn voorganger ontving hier-
over geen klachten, zoals hij stelt in zijn antwoord op de hierboven geciteerde schriftelijke vraag
van de heer Tavernier.
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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. 54
van 30 oktober 2009
van LODE VEREECK

Be-Mine-project Beringen - Opzet en impact

Be-Mine is het totaalconcept dat de mijnsite van Beringen moet herbestemmen.

Het project is een gedeelde investering van privé-partners, de Vlaamse overheid, de stad Beringen en
de provincie Limburg. Op de 31,5ha grote site worden op 10 jaar tijd 500 nieuwe woongelegenheden
en 630 jobs gecreëerd door de inplanting van winkels, horeca, een museum en een hotel. Met het
masterplan is een investeringsbedrag van 172,5 miljoen euro gemoeid.

De werken aan Be-Mine starten in de zomer van 2010. Gedurende die werken wordt de tewerkstelling
binnen het project op 160 personen geraamd. Het is duidelijk dat dit project een enorme impact zal
hebben op Beringen en de omliggende gemeenten.

1. Hoeveel investeren de stad Beringen en de provincie Limburg in dit totaalproject en hoeveel
neemt Vlaanderen voor zijn rekening?

2. Welke meerwaarde biedt dit project ten opzichte van de andere toeristisch ontwikkelde steden
zoals Hasselt, Maasmechelen, Tongeren, Genk?

3. Hoeveel bezoekers worden er jaarlijks verwacht? Hoeveel toegevoegde waarde zal het project per
jaar naar verwachting genereren?

4. Moeten er bij de bouw van dit project aanpassingen aan de infrastructuur gebeuren? Zo ja, welke
en zijn deze aanpassingen inbegrepen bij de kostenraming en bij de planning van de werken?

5. Werden er andere herbestemmingsplannen ingediend en waarom werd dit plan gekozen?

6. Wat is de impact van de werken op de omwonenden? Is er een impactanalyse uitgevoerd naar de
leefbaarheid van de buurt tijdens en na de werken? Welke voorzorgsmaatregelen worden er
genomen om de eventuele hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te reduceren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 14), Crevits (nr. 81) en Muyters (nr.
43). Op 30 oktober werd deze vraag eveneens gesteld aan minister Bourgeois (nr. 54).
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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. 54 van 30 oktober 2009
van LODE VEREECK

Dit antwoord bevat de bijdragen van de ministers Lieten en Bourgeois. Voor de bijdragen van de
ministers Crevits en Muyters wordt een aanvullend antwoord gegeven.

Minister Ingrid Lieten

1. Onderstaand schema geeft de algemene structuur weer van het project BE-MINE. Naast de
inbreng van de aandeelhouders (LRM, DMI Vastgoed, en Van Roey Project) en de winstaan-
deelhouder (NV Mijnen) blijkt uit het schema de financiële ondersteuning van het project door
de publieke partners (stad Beringen, Provincie Limburg, LSM (Lisom) en Vlaanderen).

Groep Van Roey Democo Group

AH: NV Van
Roey Project

AH: DMI
Vastgoed nv

AH: Limburgse Reconversie
maatschappij nv (LRM)

WH: NV Mijnen

25,5% 25,5% 49%

100%

SPV Mijnsite
Beringen nv

(kapitaal 3,9 MIO €)

Stichting van openbaar nut
Limburg Sterk Merk

Winstaandeel vs gemengde inbreng

Stad Beringen

Agentschap RO Vlaanderen
Vlaams gewest (62,5%)

Provincie Limburg (18,75%)
Stad Beringen (18,75%)

Provincie Limburg

LISOM NV

A33 Architecten

Democo nv

Democo GroupGroep Van Roey

NV Van Roey

50% 50%

Controle
Aanwending

LSM
-m

iddelen

Huur, inrichting, exploitatie museum

Restauratiepremies & zen subsidies

Subsidies

Exploitatie zwembad & onthaalgebouw

Aandeelhouders (AH)
Winstaandeelhouders (WH)

Aannemers
Architecten

THV Van Roey-
Democo

Projectvennootschap BE-MINE NV (SPV Mijnsite Beringen NV):

Private partners:
NV Van Roey Project: 25,5 % 1.000.000 €
NV DMI Vastgoed: 25,5 % 1.000.000 €
NV LRM 49 % 1.922.000 €

Publieke partners:
Stad Beringen

Aankoop gronden voor realisatie zwembad
Bouw en exploitatie zwembad
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Aankoop onthaalgebouw
Subsidies: 600.000 €
Restauratiepremies (18,75 %): 2.983.387 €
Overname van de infrastructuur in het openbaar domein
Begeleiding, opvolging en ondersteuning bij opmaak van vergunningsprocedures e.a.

Provincie Limburg

Huur museum (min. 27 jaar) 250.000 €/jaar
Inrichting en exploitatie museum
Restauratiepremies (18,75 %) 2.983.387 €

Limburg Sterk Merk (LSM/Lisom)

Subsidies 11.740.000 €

Vlaanderen

Restauratiepremies (62,50 %) 9.944.625 €

2. De herbestemming van de mijnsite te Beringen werd ontwikkeld in het kader van het Strategisch
Toeristisch Actieplan Limburg (STAP). Het mijnpatrimonium van Beringen is uniek industrieel
erfgoed op Europese schaal:
- De gebouwen en installaties werden integraal beschermd als monument in 1993;
- De internationale erkenning blijkt uit de opname in de European Route of Industrial

Heritage (ERIH), een netwerk van 65 ankerpunten in 10 landen, waar de mijnsite van
Beringen het enige Vlaamse ankerpunt is;

- Beringen vormt het start/eindpunt van de Groenmetropool (Interregionaal project met fiets
en autoroute van industrieel erfgoed in België, Nederland en Duitsland);

- De uitbouw van het provinciaal mijnmuseum zal op de mijnsite van Beringen gebeuren;

Het project biedt een antwoord op de problematiek van de herbestemming van de mijnsite te
Beringen, waar de resterende gebouwen en constructies als monument werden beschermd. De
site heeft 20 jaar na de sluiting van de steenkoolmijn nog geen herbestemming gevonden.
Momenteel kan de site vanuit deze context beschouwd worden als een ‘brownfield’.

Be-Mine is een totaal en geïntegreerd herbestemmingsproject voor het mijnterrein van Beringen.
Het is een stadsontwikkelingsproject met een vermenging van diverse functies op vlak van
wonen, handel, horeca, diensten, cultuur, recreatie, sport en openbare functies.

3. Voor het aantal bezoekers (per dag) wordt in de MOBER in onderstaande samenvattende tabel
een scenario in de vakantieperiode en op een normale werkdag aangegeven:

Piekperiode recreatie Gemiddelde dag = normale werkdag
Ochtendpiek Avondpiek Ochtendpiek Avondpiek

Bewoners 204 166 255 208

Werken winkel & handel 20 0 20 0
Werken kantoren 67 67 84 84
Werken overig 118 118 118 118

Bevoorrading 8 8 8 8
Winkelen-bezoekers 198 394 198 394
Toerisme & recreatie 0 258 0 69
TOTAAL 615 1011 683 881

Tabel 11: Cumulatief verkeersgenererend effect personenautoverkeer van alle functies in pae

De onderbouwing van deze gegevens verwijzen we naar de MOBER dd. Januari 2008,
opgemaakt in opdracht van Lisom NV.
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Het project heeft een toegevoegde waarde met betrekking tot:
- De tewerkstelling tijdens de bouwfase wordt geraamd op 160 personen.
- De tewerkstelling na realisatie van het project wordt geraamd op 633 personen.
- Het wegwerken van stadskanker (brownfield) door een multifunctioneel stedelijke invulling;
- Herstellen van uniek industrieel erfgoed door restauratie en herbestemming van beschermde

monumenten.
- Bovenlokale attractie in het kader van het Strategisch Toeristisch Actieplan Limburg

(STAP)
- Invulling van het klein-stedelijk gebied Beringen (wonen, handel, horeca, diensten, cultuur,

recreatie, sport en openbare functies, …)

Het project zal gerealiseerd worden via een SPV (projectvennootschap) met een geplaatst
kapitaal van 7,3 mio €; het businessplan voorziet op dit kapitaal over de projectperiode van 13
werkingsjaren een gemiddeld rendement op jaarbasis van 11,3%. Boekhoudkundig zal over de
projectperiode een toegevoegde waarde gerealiseerd worden van 14,8 mio €.

4. Ter hoogte van de aansluiting van het projectgebied, wordt op de N72 momenteel de vergroting
van het rond punt gepland in het kader van het project ‘Veilig Verkeer Vlaanderen’(TV 3V). De
aansluiting van de Stationsstraat (woonuitbreidingsgebied en ‘mijncité’) op de N72 zal
heringericht worden in het kader van de aanleg van functionele fietspaden (beveiliging van de
oversteekplaats). Deze werken werden niet opgenomen in de kostenraming, aangezien ze
onafhankelijk van het BE-MINE project worden gerealiseerd.
Gelet op onbekende factoren voorziet de MOBER in het algemeen besluit dat er een taskforce
moet opgericht worden om de ontwikkelingen in het Beringse wegennet te monitoren om de
eventuele mobiliteitsproblematiek tussentijds bij te sturen. Deze taskforce zal de verkeersont-
wikkelingen in het Beringense wegennet bewaken, maatregelen voorstellen en uitwerken
betreffende de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De MOBER bepleit een
sterke campagne om de multimodale bereikbaarheid van de site te bevorderen door de inzet van
frequent openbaar vervoer (realisatie van halte, aan te leggen light-rail), naast de uitbouw van
een veilig net van langzame verkeersvoorzieningen. Eventuele werken die voortkomen uit deze
aanbevelingen werden niet opgenomen in de kostenraming.

De lokale infrastructuur op het projectgebied zal aangelegd worden door BE-MINE NV en na
realisatie overgedragen aan het openbaar domein van de stad Beringen. Deze werken werden
opgenomen in de kostenraming.

5. De mijnsite van Beringen vormt de toegangspoort tot het gehele Limburgse mijnerfgoed en is de
meest volledige voormalige mijnsite in Limburg. Op basis van een overeenkomst tussen NV
Mijnen en NV Lisom begeleidt Lisom een PPS-oproep m.b.t. de herbestemming van de site. Op
28 december 2005 werd door de enige weerhouden kandidaat-investeerder, zijnde de Tijdelijke
Handelsvereniging “Mijnsite Beringen” (een samenwerkingsverband tussen Democo en Van
Roey), een eerste concept businessplan ingediend en op 1 december 2006 een geactualiseerd
businessplan. De Raad van Bestuur van Lisom heeft geoordeeld dat dit businessplan voldoende
garanties biedt om te komen tot een definitief businessplan. Ook de Provincie Limburg,
Toerisme Limburg, de stad Beringen en NV Mijnen hebben positief gereageerd op het inge-
diende plan. Alle betrokken actoren waren door de minister van ruimtelijke ordening uitge-
nodigd op 27 februari 2008. Op dit overleg heeft de minister toelichting gegeven bij de modali-
teiten en de procedure tot verwerving van de gevraagde restauratiesubsidies en heeft zijn kabinet
de opdracht gegeven het restauratiedossier te coördineren.

De private partner heeft op 20 februari 2009 het definitieve businessplan ingediend. De totale
investeringswaarde van het project te Beringen bedraagt ca. € 167 miljoen. Een tewerkstelling
van ruim 600 VTE wordt vooropgesteld. De raad van bestuur van Lisom heeft op 5 mei 2009 het
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businessplan positief beoordeeld en heeft de kandidaat uitgenodigd zijn offerte voor fase 3 van
de gunning (de juridische structuur) in te dienen. Deze offerte werd ingediend op 12 juni 2009.
De raad van bestuur van Lisom gunde de opdracht “PPS-project Beringen Mijn” op 16 juni 2009
aan de THV Mijnsite Beringen onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de
stichting van openbaar nut LSM. Het directiecomité van LSM bekrachtigde op 8 juli 2009 de
gunningbeslissing van Lisom.

6. Gelet op het afgesloten terrein van de voormalige mijnsite zal de hinder (geluid, veiligheid, …)
van de werken, met uitzondering van de tijdelijke toename van vrachtvervoer, nauwelijks een
impact hebben op de omwonenden.

Voor de ontwikkeling van het gebied voor stedelijke ontwikkeling (herbestemming beschermde
monumenten) wordt een project-MER opgesteld in opdracht van BE-MINE. De impact op de
omwonenden en eventuele milderende maatregelen zullen onderzocht worden in de discipline
‘MENS’, vooraleer de herbestemming wordt aangevat.

Minister Geert Bourgeois

1. De bijdrage vanwege het Vlaamse Gewest, de provincie Limburg en de stad Beringen in de
restauratieve werkzaamheden, werd vastgelegd in een protocolovereenkomst die op 29 mei 2009
werd afgesloten. Deze overeenkomst stipuleert dat de Vlaamse Overheid jaarlijks, voor de
periode 2009-2019, gemiddeld 1.203.000 euro vrijmaakt als bijdrage in de restauratiewerk-
zaamheden. Voor de stad Beringen en de provincie Limburg bedraagt het gemiddelde jaarlijkse
aandeel 361.000 euro. De precieze uitgesplitste bedragen vindt u in de tabel in bijlage.

2. Het project beoogt de herbestemming en herwaardering van de meest volledig bewaarde mijn-
site van Vlaanderen. De mijnsite van Beringen is bovendien de grootste site die nog in zo'n
goede staat is in heel Europa. In 2007 werd de mijnsite van Beringen als Belgisch ankerpunt
gekozen door het ERIH (European Route of Industrial Heritage, of de "Europese route van het
industrieel erfgoed"), dat de belangwekkendste standplaatsen van het Europese industrieel erf-
goed verzamelt. De mijnsite heeft het kwaliteitslabel volgens het ERIH te danken aan "de sterkte
en het uniek karakter van de site en de overweldigende authenticiteit van haar gebouwen-
complex". Hierdoor ontstaan nieuwe impulsen voor de opwaardering en de zorg voor het
volledige mijnerfgoed.
In die zin is het ontegensprekelijk een belangrijk project voor Vlaanderen. Vanuit mijn bevoegd-
heid Onroerend Erfgoed kan ik niet onmiddellijk uitspraken doen over de meerwaarde ten
opzichte van de andere toeristisch ontwikkelde steden zoals Hasselt, Maasmechelen, Tongeren
en Genk.

3. De replica van de mijngang op de site trekt 50.000 bezoekers op jaar. Er zijn geen gegevens
bekend over het aantal te verwachten bezoekers in de toekomst.

4. De renovatie en de herbestemming van de mijngebouwen zal gebeuren met respect voor hun
authenticiteit en met als algemeen uitgangspunt "maximaal behoud en minimaal vervangen'. Wil
men de gebouwen zinvol en passend herbestemmen dan zullen er inderdaad ingrepen moeten
gebeuren met maximaal respect voor de bestaande toestand. Het project loopt over elf jaar en de
restauratiedossiers zullen projectmatig worden ingediend bij, besproken worden met en
beoordeeld worden door mijn administratie. Momenteel zijn reeds goedgekeurd:

1) de restauratie van het dak van de losvloer
2) de badzaal

Het dossier voor de restauratie en de herbestemming van het hoofdgebouw is in voorbereiding.
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5 De plannen voor de herbestemming van de mijnsite Beringen ontstonden na de sluiting van de
mijn eind jaren 1980. Verschillende herbestemmingsopties passeerden de revue. Het Agentschap
R-O Vlaanderen heeft geen overzicht van alle opties die werden besproken. Het is ook zo dat de
bestemmingen van een aantal gebouwen ook nu nog niet vastliggen, maar nog het voorwerp zijn
van onderhandelingen.
Momenteel ligt enkel de bestemming van het inkomgebouw (het hoofdgebouw van de
mijn) vast, hier komt een exclusief restaurant. Voor de overige gebouwen wordt er
vooral gedacht aan commerciële functies. De plaats van het geplande provinciale
museum ligt nog niet vast, dit wordt waarschijnlijk geïntegreerd in het badhuis.

6 Mijn diensten zijn niet betrokken bij eventuele studies die de impact van de werkzaamheden op
de omwonenden in kaart moeten brengen.
Enkel voor de mobiliteit zal een project-MER opgemaakt worden, de opdracht hiervoor is
gegund aan het bureau Libost en loopt momenteel. Zodra de project-MER klaar is, zal het
Agentschap R-O Vlaanderen hierover advies uitbrengen. Aangezien het hier alleen gaat over een
project-MER mobiliteit, staat het ontbreken ervan de uitvoering van andere aspecten van het
masterplan Be-mine niet in de weg.
Er kan alleszins van uitgegaan worden dat de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden,
gespreid over een periode van meer dan 10 jaar, voor een spreiding van de belasting op de
omwonenden zorgt.

BIJLAGE

Tabel uitgesplitste bedragen

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/54/antw.054.bijl.001.xls
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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. 55
van 30 oktober 2009
van ANN BRUSSEEL

Vlaamse overheid - Vrouwen in top- en middenkaderfuncties

Vorige legislatuur heeft de toenmalige Vlaamse Regering streefcijfers geformuleerd aangaande de
aanwezigheid van vrouwen in het middenmanagement en in topfuncties van de Vlaamse overheid.

Tegen 2010 zoud 33 % van de middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid ingevuld moeten zijn
door vrouwen en tegen 2015 moeten vrouwen 33 % van de topfuncties bekleden.

Volgens het samenvattend rapport “Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2009” en het “Actieplan Gelijke
Kansen en Diversiteit 2009”, beide van de Dienst Emancipatiezaken, waren er op 31 december 2007
20 % vrouwen in topfuncties tegenover 11 % medio 2005.

Wat het middenkader betreft, werd op 31 december 2007 24,8 % vrouwen opgetekend. Volgens beide
documenten is voor het eerst het aantal vrouwen in het middenkader gedaald namelijk van 26,3 % naar
24,8 % waarmee opnieuw het niveau van 2005 zou worden behaald.

De barometer op de website Dienst Emancipatiezaken, laatst gewijzigd op 14 juli 2009, geeft echter
andere cijfers dan de cijfers opgenomen in bovenvermelde documenten. Volgens deze barometer
zouden vrouwen in topfuncties in 2007 17 % behalen in plaats van 20 %.

Voor de vrouwen in het middenmanagement geeft de barometer voor 2007 echter 26% tegenover de
24,8 % zoals opgenomen in het samenvattend rapport en het actieplan 2009. Voor 2006 wordt in de
barometer 27 % opgetekend en voor 2005 24 %.

Meten doe je om te weten. Uit de documenten en rapporten blijkt in ieder geval dat elk jaar het
aandeel vrouwen in het middenkader en de topfuncties gemeten wordt. Een vergelijking van de cijfers
leert dat deze niet altijd overeenkomen.

Wil men een efficiënt beleid voeren teneinde de vooropgestelde streefcijfers te behalen, dient men te
beschikken over de juiste gegevens.

Kan de minister het percentage vrouwen meedelen in topfuncties en in middenkaderfuncties van de
Vlaamse overheid en dit voor de jaren 2005 tot en met 2008, met vermelding van de datum van de
meting?
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De cijfers van kansengroepen worden voortdurend bijgewerkt om de realiteit zo goed mogelijk te
benaderen. Omdat het voor vrouwen in het management om zeer kleine aantallen gaat, iets meer dan
100 topfuncties en een kleine 300 middenkaderfuncties in totaal, heeft een zeer beperkt personeels-
verloop in die functies een ingrijpende impact op de percentages.

Pas sinds 2009 wordt het aantal vrouwen in kaderfuncties via de algemene rondvraag systematisch op-
gevraagd op datum van 31 december van elk jaar. Voordien gebeurden de tellingen ad hoc of werden
de percentages bepaald op basis van gekende gegevens in Vlimpers. Zo komt het dat het percentage
van 24,8 % vrouwen in het middenkader op 31 december 2007 in het plan 2009 enkel gebaseerd was
op cijfers voor de 13 ministeries. De gegevens werden sindsdien aangevuld met gegevens van de an-
dere entiteiten, zodat de cijfers nu beter vergelijkbaar zijn met de huidige toestand.

Wat de N-functies betreft is er geen ad hoc meting gebeurd op 31 december 2007. De ad hoc telling
had plaats midden 2008, naar aanleiding van een concrete vraag. Het percentage was toen 20%, en dat
is toen gecommuniceerd als cijfer voor 2008, ook al waren de cijfers strikt gezien niet vastgesteld op
31 december 2007. De huidige barometer geeft de meest recente cijfers op datum 31 december 2007,
en dat zijn cijfers van het jaar voordien.

De percentages, terug te vinden op de barometer van de dienst Emancipatiezaken, zijn dus de correcte,
bijgewerkte cijfers.

Volledigheidshalve voeg ik eraan toe dat we onder de noemer van N-functies de volgende functies
begrijpen:

- managementfuncties van N-niveau (leidend ambtenaren)
- projectleiderfuncties van N-niveau
- hoofden van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad
- algemeen directeurs
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Vraag nr. 56
van 30 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

Restauratie Maagdentoren - Stand van zaken

Het dossier van de Zichemse Maagdentoren is opnieuw aan de orde. In 2006 besliste men tot een
tweefasige aanpak ter bescherming van de 26 meter hoge donjon, die gedeeltelijk was ingestort. In een
eerste fase, de consolidatiefase, heeft men de toren gestut met een stelling en spankabels. Ondertussen
is het materiaaltechnisch en stabiliteitsonderzoek afgerond. In een tweede fase zou men de toren
restaureren en een bestemming geven in een breder cultuurhistorisch en toeristisch-educatief kader.
Het uitgangspunt was de toren volledig te ontsluiten en toegankelijk te maken. Binnenin moest ruimte
voorzien worden voor kleine tentoonstellingen en bovenop de toren zou een uitkijkplatform worden
gecreëerd met zicht op de Demervallei en de streek.

Klaarblijkelijk zou het stabiliteitsonderzoek hebben uitgewezen dat de toren er erger aan toe is dan
eerst gedacht. Indien de toren niet snel wordt gerestaureerd zou de schade wel eens irreversibel kunnen
zijn tot rampspoed van veel Zichemnaren en vzw Red de Maagdentoren. Een ronde of vierkante
donjon, geïncorporeerd in een kasteel, komt veelvuldig voor. Een alleenstaande ronde donjon is echter
een unicum voor onze regio en verdient dan ook gerestaureerd te worden. De Vlaamse overheid heeft
anderhalf miljoen euro ingeschreven in 2009 om de toren te restaureren. Uit de studie blijkt dat deze
kaap ver overschreden zal worden. Een raming spreekt van 2,8 miljoen euro.

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

2. Acht de minister en de Vlaamse Regering het aangewezen extra middelen vrij te maken teneinde
de restauratie van de Maagdentoren te kunnen garanderen? Zal de toren een volwaardige
revalorisatie krijgen?

3. Wanneer zullen de restauratiewerken aangevat worden? Wat is het tijdpad dat men daarbij
hanteert?

4. Wordt er op basis van de studie iets gewijzigd aan de herbestemming van de toren? Zo ja, kan de
minister dit toelichten?
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op vraag nr. 56 van 30 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

1. De Maagdentoren is op 1 juni 2006 gedeeltelijk ingestort. De toren werd in de maanden na de
instorting gestut en gestabiliseerd door de plaatsing van een stutstructuur in de torenromp, span-
kabels en stellingen met werfzeil rond de toren. Na deze werken werd op basis van een beperkte
offerteaanvraag het ontwerpteam Tijdelijke Handelsvennootschap Maagdentoren aangesteld
voor de consolidatie van de Maagdentoren en voor het voorzien van toegankelijkheid op de
toren.

De vooronderzoeken hiervoor werden recent afgerond. Uitgevoerd zijn een onderzoek van de
afwerkingslagen van het interieur, een materieel technisch onderzoek van het ijzerzandstenen
parement en ego-elektrische metingen om de stabiliteit te onderzoeken. De monitoring van de
scheurevolutie loopt nog.

Het probleem dat zich voordoet is de zeer slechte toestand van de toren zowel op het vlak van de
stabiliteit als het gevelparement (Diestiaan ijzerzandsteen). Om de toren te laten staan zonder
stutstructuur en stellingen zijn er daarom belangrijke stabiliteitswerken noodzakelijk. Naast de
stabiliteit vormt de Diestiaan ijzerzandsteen, het materiaal waarin de toren werd opgebouwd, een
aanzienlijk probleem. De ijzerzandsteen is van vrij slechte kwaliteit, zeer poreus en daardoor
onderhevig aan roestige korstvorming. Deze korst komt los van de onderliggende steen die zeer
verzand is en verder verweert. Een bijkomend probleem wordt gevormd door metselbijen, die
vaak poreuze, weinig aan elkaar gekitte, verweerde ijzerzandsteen opzoeken om er hun
nestgangen in uit te graven.

Restauratie van ijzerzandsteen is geen eenvoudige opgave. Er zijn geen groeves meer in ontgin-
ning en er zijn slechts zeer kleine reserves aan Diestiaan ijzerzandsteen beschikbaar. Een
geschikte herstelmortel is momenteel niet voorhanden, maar moet nog ontwikkeld worden. De
reeds gebruikte Brusseliaan ijzerzandsteen als vervangsteen of de reeds toegepaste bestaande
herstelmortels geven een sterk kleurverschil met de Diestiaan ijzerzandsteen.

2-4. Als antwoord op vragen twee tot en met vier wil ik aangeven dat ik op 14 november 2009 een
plaatsbezoek heb gebracht aan de Maagdentoren. Ik heb kennis genomen van de problemen die
er zijn en van de verschillende restauratieopties die er bestaan. Ik zal nu in overleg met mijn
administratie een restauratieoptie kiezen en eventueel overgaan tot het vrijmaken van bijkomen-
de middelen.
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Vraag nr. 57
van 4 november 2009
van VERA JANS

Toeristische sector - Knelpunten voor ondernemers

In de beheersovereenkomst met het Agentschap Toerisme Vlaanderen (1 juli 2007 - 31 december
2010, door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 6 juli 2007) is een artikel opgenomen waarin wordt
bepaald dat het agentschap een synopsis opmaakt met de, onder meer tijdens inspecties gedetecteerde,
moeilijkheden en problemen van de ondernemers in het toeristische veld.

Deze synopsis wordt jaarlijks aan de bevoegde minister bezorgd en maakt het voorwerp uit van
overleg met zijn collega’s in de Vlaamse Regering.

1. Met welke moeilijkheden en problemen kampen ondernemers in de toeristische sector volgens de
inspectieverslagen van het Agentschap Toerisme Vlaanderen?

2. Bestaan er significante verschillen tussen de verschillende provincies? Zo ja, welke? Graag een
opsomming per provincie.

3. Welke beleidsconclusies trekt de minister hieruit?

4. Welke maatregelen heeft de minister al genomen om aan de moeilijkheden en problemen van
ondernemers in het toeristische veld tegemoet te komen?
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1-4. Op 10 maart 2008 sloot Toerisme Vlaanderen, in het kader van de uitvoering van de beheers-
overeenkomst, een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie van de Toeristische Industrie
(FTI) voor de periode 2008-2012. Artikel 1 van deze overeenkomst bepaalt dat FTI de directe
partner is in de opmaak van een synopsis van knelpunten, die na overleg tussen beide partijen
aan de minister overhandigd wordt. Ingevolge het vertrek van de administrateur-generaal van
het agentschap op 1 januari 2009 geraakte de synopsis niet afgewerkt noch geconsolideerd. Met
de recente aanstelling van de nieuwe administrateur-generaal op 16 oktober 2009 zal het overleg
met FTI opnieuw geïntensifieerd worden en de synopsis van knelpunten afgewerkt worden.
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Vraag nr. 59
van 6 november 2009
van MARLEEN VANDERPOORTEN

Autonome gemeentebedrijven - Onverenigbaarheden

In het gewijzigd artikel 299 / 4° van het Gemeentedecreet is te lezen m.b.t. de personen die niet
kunnen worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in een gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap:

“de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde
beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers
en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen”.

Geregeld rijzen er problemen op het vlak van de concrete toepassing.

In geval het agentschap zich bijvoorbeeld bezig houdt met stadsontwikkeling, moet deze bepaling dan
gelezen worden alsof geen enkele architect, landmeter of stedenbouwkundige zitting mag hebben in de
raad van bestuur? Ook niet als hij/zij geen betrokken partij is in dossiers van het agentschap?

Zijn of worden er initiatieven genomen om ter zake verduidelijking te verschaffen?
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Met het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet werd het artikel 229, 4°
aangepast en verduidelijkt. In de sectoren cultuur en sport heerste voordien de onrust dat de oorspron-
kelijke tekst ertoe zou kunnen leiden dat personen die actief zijn in sportverenigingen of culturele
organisaties zouden worden verhinderd om te zetelen in de organen van gemeentelijke en provinciale
extern verzelfstandigde agentschappen. Het wijzigingsdecreet heeft aan de onverenigbaarheid toege-
voegd dat het enkel personen en bestuurders of werknemers van rechtspersonen betreft die op
commerciële wijze of met een winstoogmerk actief zijn in datzelfde beleidsdomein.

Het beleidsdomein waarin een autonoom gemeentebedrijf actief is, wordt bepaald door de statuten. De
meer concrete opdrachten worden in de beheersovereenkomst met de gemeente gespecificeerd. Indien
de doelstellingen concreet en beperkend zijn opgesteld en de activiteiten zich enkel binnen de puur
gemeentelijke taken situeren, zal een concurrentie met de private sector nauwelijks voorvallen.
Wanneer de doelstellingen echter, zoals we in de praktijk vaak zien, bijzonder ruim gesteld zijn, en
zeker wanneer een AGB zich ook bezighoudt met activiteiten die zich eveneens op de private
commerciële markt situeren, zal de onverenigbaarheid er gemakkelijker toe leiden dat er kandidaat
bestuurders zijn die actief zijn in hetzelfde beleidsdomein op een commerciële wijze of met een
winstoogmerk en hierdoor moeten worden geweerd uit de raad van bestuur. De beoordeling van de
reikwijdte van de onverenigbaarheid zal dus in de eerste plaats afhankelijk zijn van het doel en de
activiteiten van elk AGB afzonderlijk.

De gemeenteoverheid zal geval per geval moeten nagaan of de bestuurder activiteiten uitoefent die
werkelijk concurrentieel zijn aan die van het autonoom gemeentebedrijf, zodanig dat dit zijn houding
als bestuurder bij het AGB zou kunnen beïnvloeden. Indien dit niet zo is, dan speelt de onverenig-
baarheid niet. In het geval het AGB zich bezighoudt met stadsontwikkeling en in de praktijk gelijk-
aardige diensten levert als de betreffende architect, landmeter of stedenbouwkundige, kan die persoon
geen bestuurder worden in het AGB.

Dat een AGB bij de realisatie van zijn doelstellingen nu en dan een beroep doet op een architecten-
bureau en daarvoor een overheidsopdracht uitschrijft, verhindert op zich niet dat een architect zou
zetelen in de raad van bestuur. Een dergelijk belangenconflict bij de toewijzing wordt immers
opgevangen door de verbodsbepalingen van artikel 236 §4 van het Gemeentedecreet. Een bestuurder
mag niet aanwezig zijn bij de bespreking of de stemming over aangelegenheden waarbij hij een
rechtstreeks belang heeft en evenmin is het toegestaan voor bestuurders om een overeenkomst te
sluiten met het AGB.

Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bevat een gelijkaardige onverenigbaarheid en de
toepassing hiervan heeft in al die jaren nog geen noemenswaardige problemen opgeleverd. Ik ga er
vanuit dat er bij de toepassing van de onverenigbaarheden in het artikel 229 van het Gemeentedecreet
zich ook geen grote problemen zullen voordoen.
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Vraag nr. 64
van 10 november 2009
van TOM DEHAENE

Randkrant - Kostprijs

De RandKrant is een maandblad dat gratis wordt verspreid in alle gemeenten van de Vlaamse Rand.
Elke maand brengt het een mix van gevarieerde artikels over actuele onderwerpen in de rand, maar
ook human-interest reportages, met o.a. een vaste restaurant- en tuinrubriek. De katern “Randuit”’
biedt een overzicht van wat er op het vlak van cultuur en vrije tijd in de rand te beleven valt. De
RandKrant wordt uitgegeven door vzw “de Rand”..

Vzw “de Rand” werd bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse
Rand rond Brussel te ondersteunen. In de beheersorganen zijn de Vlaamse Gemeenschap, de provincie
Vlaams-Brabant en het plaatselijk sociaal-cultureel leven structureel vertegenwoordigd.

Vzw “de Rand” werkt voor de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, met een bijzondere
klemtoon op de zes faciliteitengemeenten.

1. Wat is de realisatiekostprijs van de Randkrant voor de 11 edities per jaar?

2. Wat is de kostprijs voor de bedeling van deze uitgave op jaarbasis?
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1. De kostprijs voor de realisatie van de RandKrant voor 11 edities bedraagt momenteel 315.400 €.
Hiervan gaat 45.000 € naar redactie en fotografie; 35.200 € naar de vormgeving; 4.200 € naar
vertalingen van korte samenvattingen en 231.000 € naar het drukken ervan.

2. De bedeling van de RandKrant gebeurt bus aan bus op 176.000 exemplaren door de Post. De
kostprijs daarvan bedraagt momenteel op jaarbasis 236.500 €.

De totale kostprijs voor de realisatie van 11 nummers voor de RandKrant bedraagt dus 551.900 €.

Voor de volledigheid kan ik u nog meedelen dat in 2010 door de algemeen opgelegde besparingen
slechts 10 nummers van de RandKrant zullen gerealiseerd worden. Dit betekent een minderuitgave
van 50.172 €.
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Vraag nr. 21
van 13 oktober 2009
van MARINO KEULEN

Rusthuisbedden - Limburg

Eén van dé prioriteiten in het Limburgplan was het wegwerken van de achterstand in het aanbod van
rusthuisbedden in Limburg. Tegen 2010 zouden er 1.900 bedden bijkomen en tegen 2013 zelfs 3.000.
Eind 2004, volgens statistieken gepresenteerd door toenmalig minister-president Yves Leterme op 24
februari 2005 in Hasselt, beschikte Limburg over 50,7 rusthuisbedden (+ RVT) per 1000 inwoners
ouder dan 65 jaar, terwijl het Vlaams gemiddelde 65,4 per 1000 inwoners ouder dan 65 jaar bedroeg.

Ondertussen zijn we bijna vijf jaar en een Limburgplan verder en blijkt de achterstand nauwelijks
ingehaald te zijn.

Twee feiten geven voldoende aanleiding om zeer bezorgd te zijn over de situatie in Limburg.

Enerzijds is er de dubbele vergrijzing, die eerder en manifester in Limburg te merken zal zijn gezien
van de grote migratiegolven gekoppeld aan het mijnverleden en de grotere babyboom dan in andere
provincies in de jaren 1950 – 1960.

Anderzijds raakte bekend dat uit cijfers van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen blijkt dat er
tegen 2050 ruim drie keer zoveel patiënten met dementie zullen zijn dan vandaag de dag.

Een verdrievoudiging van het aantal dementiepatiënten en, een dubbele vergrijzing betekenen extra
behoefte aan opvangplaatsen, meer bepaald rust- en verzorgingstehuizen en extra aandacht voor zorg,
opleiding zorgverstrekkers, ruimte en middelen voor een degelijke zorgeconomie om zorg op maat te
kunnen verlenen.

Kritische succesfactoren om adequaat te kunnen inspelen op een vergrijzende bevolking, zijn:
- het voorzien in aangepaste infrastructuur en opleiding van (gespecialiseerd) personeel in de

verzorgingssector;
- de professionalisering, afstemming en organisatie-ontwikkeling binnen de social profit;
- het streven naar bijkomende erkenningen en daaraan gekoppelde werkingstoelagen.

Verschillende inspanningen werden gedaan om de uitbreiding van het aanbod aan rusthuisbedden in
Limburg te verhogen. Extra middelen werden bij VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden) vrijgemaakt via het Limburgplan. LRM (Limburgse
Reconversiemaatschappij) reserveerde 20 miljoen euro investeringskapitaal en via de LSM-middelen
(Limburg Sterk Merk) werd 10 miljoen euro subsidiekapitaal aan 7.500 euro per bed bovenop de
VIPA-subsidie gereserveerd. Toch blijken deze middelen onderbenut te blijven.

Gaat de minister extra acties ondernemen om de achterstanden in Limburg weg te werken? Zo ja,
welke acties worden gepland? Zo neen, waarom niet?
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Zoals u terecht opmerkt was één van de prioriteiten in het Limburgplan het wegwerken van de
achterstand in het aanbod aan rusthuisbedden in Limburg. De doelstelling was om tegen 2010 in totaal
1.900 bijkomende woongelegenheden te realiseren. De realisatie van dit bijkomend aanbod zou gebeu-
ren met subsidies van de Vlaamse overheid via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoons-
gebonden Aangelegenheden (VIPA).

Bij de behandeling van aanvragen voor infrastructuursubsidies werden er onder de vorige legislatuur
dan ook specifieke prioriteiten bepaald die tot doel hadden een optimale spreiding van de ouderen-
voorzieningen te bevorderen. Hierbij ging er bijzondere aandacht naar de verdere realisatie van de
engagementen uit het Limburgplan en het actieplan voor de woonzorgzones in Brussel.

Het is mijn intentie om wat specifiek het Limburgplan betreft, de aangegane engagementen door de
vorige legislatuur verder te honoreren. Zo zal ik voor de behandeling van aanvragen voor infrastruc-
tuursubsidies voor 2010 en volgende jaren bij het vastleggen van de prioriteiten die een optimale
spreiding van de ouderenvoorzieningen tot doel hebben zeker aandacht hebben voor de engagementen
uit het Limburgplan.

Wat de huidige stand van zaken van de realisatie van de 1.900 bijkomende woongelegenheden zelf
betreft, kan ik u meedelen dat voor de provincie Limburg tot 26 oktober 2009 in totaal 36 bouw-
projecten binnen de bestaande subsidieprocedure werden ingediend.

Deze projecten omvatten in totaal 1.341 bijkomende woongelegenheden (1.203 bijkomende rusthuis-
bedden en 138 woongelegenheden in centra voor kortverblijf):
- 2 projecten werden ondertussen volledig gerealiseerd en in gebruik genomen (132 bijkomende

rusthuiswoongelegenheden en 6 woongelegenheden in centra voor kortverblijf);
- voor 12 projecten werd het technisch-financieel plan goedgekeurd en werd er een principieel

akkoord verleend. Deze projecten worden momenteel gebouwd en zullen in de komende periode
in gebruik genomen worden (210 bijkomende rusthuiswoongelegenheden en 53 woongelegen-
heden in centra voor kortverblijf);

- voor 2 projecten werd een technisch-financieel plan en een aanvraag tot het verlenen van een
principieel akkoord recentelijk ter goedkeuring ingediend (87 bijkomende rusthuiswoongelegen-
heden en 10 woongelegenheden in centra voor kortverblijf);

- voor 18 projecten werden de afgelopen jaren een zorgstrategisch plan goedgekeurd (623 bij-
komende rusthuiswoongelegenheden en 61 woongelegenheden in centra voor kortverblijf). Om
over te kunnen gaan tot subsidiëring door de overheid en tot realisatie van deze projecten moeten
de initiatiefnemers ervan echter eerst een technisch-financieel plan en een aanvraag tot het
verlenen van een principieel akkoord opmaken en dit bij de Vlaamse overheid ter goedkeuring
indienen;

- ten slotte zijn er momenteel 3 zorgstrategische plannen bij het agentschap Zorg en Gezondheid in
behandeling (151 bijkomende rusthuiswoongelegenheden en 8 woongelegenheden in centra voor
kortverblijf).

Ik ben er mij ten zeerste van bewust dat o.a. voor het versneld realiseren van bijkomend aanbod in
Limburg met subsidiëring van de Vlaamse overheid de huidige VIPA-procedure vaak als omslachtig
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en complex ervaren wordt. Zoals u echter kunt lezen in mijn beleidsnota die recent werd ingediend bij
het Vlaamse parlement, heb ik er mij toe geëngageerd om binnen de huidige legislatuur de efficiëntie
en effectiviteit van deze procedure te verbeteren.

Ten slotte wil ik nog opmerken dat het versneld realiseren van bijkomend aanbod in Limburg niet
enkel zal gebeuren met projecten die genieten van de subsidiëring van de Vlaamse overheid, maar dat
ook andere initiatiefnemers met hun projecten hiertoe de afgelopen jaren een substantiële bijdrage
hebben geleverd.

Een groot aantal uitbaters van Limburgse rusthuizen en nieuwe initiatiefnemers hebben immers de
afgelopen jaren ingespeeld op de grote nood aan bijkomende opvangplaatsen en hebben met eigen
middelen of geleend kapitaal bijkomend aanbod aan rusthuiswoongelegenheden en woongelegenheden
in centra voor kortverblijf gerealiseerd. Zo werden er tussen 1 januari 2006 en 1 oktober 2009 in
Limburg in totaal 912 nieuwe rusthuiswoongelegenheden en 48 woongelegenheden in kortverblijf in
gebruik genomen. Van deze aantallen werden er 132 bijkomende rusthuiswoongelegenheden en 6
woongelegenheden in centra voor kortverblijf met subsidiëring van de overheid gerealiseerd.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 22
van 15 oktober 2009
van MARK DEMESMAEKER

Welzijnsvoorzieningen - Regio Halle-Vilvoorde

In het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 staat onder de rubriek - De Vlaamse Rand verdient verder
bijzondere aandacht - te lezen en ik citeer :

“De Vlaamse Rand rond Brussel, en bij uitbreiding het hele arrondissement Halle-Vilvoorde, kampen
met een achterstand in zowat elke welzijnssector in verhouding tot de gemiddelde Vlaamse situatie
(onder meer achterstand op gebied van bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, kinderopvang,
ouderenzorg, zorg voor personen met een handicap, …). Die achterstanden zijn van historische aard en
worden bij uitbreidingsmaatregelen niet altijd in rekening gebracht. De Vlaamse Regering zal de
achterstand in de welzijnssector in het arrondissement Halle-Vilvoorde en specifiek in de
faciliteitengemeenten in kaart brengen en werk maken van een ernstige inhaaloperatie in het
arrondissement Halle-Vilvoorde.”

1. Kan de minister deze historische achterstand op het gebied van bijzondere jeugdzorg, algemeen
welzijnswerk, kinderopvang, ouderenzorg, zorg voor personen met een handicap aan de hand van
concrete cijfers duiden?

2. Welke visie en beleidsprioriteiten schuift de Vlaamse Regering naar voor om deze ernstige
inhaaloperatie in de welzijnssector in het arrondissement Halle-Vilvoorde te realiseren? Met welk
budget worden deze beleidsprioriteiten ondersteund?

3. Is er een streefdatum waarop de achterstand aan welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde moet
worden weggewerkt?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 22 van 15 oktober 2009

van MARK DEMESMAEKER

1. Het totale aantal inwoners van het Vlaams Gewest bedraagt 6.417.440, waarvan 1.352.467
inwoners in de provincie Vlaams-Brabant.
Waar het arrondissement Halle-Vilvoorde op basis van de bevolkingscijfers aanspraak zou
kunnen maken op een aandeel van 42,9 % van het totaal aantal plaatsen voor personen met een
handicap in de provincie Vlaams-Brabant, bedraagt dit effectief 46,6 % (2.554 plaatsen). Men
zou hieruit kunnen afleiden dat de historische achterstand in deze regio in theorie is ingehaald.
Er dient echter rekening mee gehouden dat tal van voorzieningen uit Halle-Vilvoorde ook
openstaan voor Brusselse cliënten.

Voor bijzondere jeugdbijstand kunnen we de achterstand niet in concrete cijfers vatten. Voor
de verdeling van bijkomend budget gaan we steeds uit van de parameters opgenomen in het pro-
grammatiebesluit. Zo kunnen we aangeven dat in de periode 2006-2009 in Vlaams-Brabant 20
bijkomende residentiële capaciteiten en 16 ambulante capaciteiten werden gerealiseerd. Dit
betekent een investering van 1,3 miljoen euro. Op basis van een actualisatie van de program-
mering van het private aanbod van de bijzondere jeugdbijstand stel ik vast dat hiermee de
erkende capaciteit van de regio Halle-Vilvoorde in deze periode met 21,7 % steeg. Dit groei-
ritme ligt aanzienlijk hoger dan in de andere Vlaamse regio’s en is ruim het dubbele van het
Vlaamse gemiddelde. De kloof tussen het geprogrammeerde en het effectief erkende aanbod in
de regio Halle-Vilvoorde werd aldus gereduceerd van 36 % naar 22 %.

Het programma rusthuiswoongelegenheden 2009 voor het arrondissement Halle-Vilvoorde
bedraagt 7676 woongelegenheden. Er zijn 5667 rusthuiswoongelegenheden erkend. Voor de
realisatie van 1408 rusthuiswoongelegenheden werd een vergunning uitgereikt of werd een
ontvankelijke aanvraag ingediend, zodat de totale realisatiegraad 7075 (92,2%) rusthuiswoon-
gelegenheden zal bedragen. Dit wil zeggen dat er op het programma van rusthuiswoongelegen-
heden in het arrondissement Halle-Vilvoorde nog ruimte is voor de realisatie van 601
rusthuiswoongelegenheden of 7,8% van het totale programma voor het arrondissement Halle-
Vilvoorde.

Het programma serviceflatwooneenheden 2009 bedraagt voor het arrondissement Halle-
Vilvoorde 2.937 wooneenheden. Er zijn 1.026 serviceflatwooneenheden erkend. Voor de
realisatie van 1.681 serviceflatwooneenheden werd een vergunning uitgereikt of werd een
ontvankelijke aanvraag ingediend. De totale realisatiegraad zal 2.707 (92,2%) bedragen. Dit wil
zeggen dat er op het programma van serviceflatwooneenheden nog ruimte is voor de realisatie
van 230 serviceflatwooneenheden of 7,8% van het totale programma voor het arrondissement
Halle-Vilvoorde.

Het programma woongelegenheden in een centrum voor kortverblijf 2009 bedraagt voor het
arrondissement Halle-Vilvoorde 245 woongelegenheden. Er zijn 81 woongelegenheden erkend.
Voor de realisatie van 116 woongelegenheden werd een erkenning met opschorting uitgereikt.
De totale realisatiegraad zal 197 woongelegenheden (80%) bedragen.

Het totale programma verblijfseenheden in een dagverzorgingscentrum 2009 bedraagt voor het
arrondissement Halle-Vilvoorde 240 verblijfseenheden. Er zijn 89 verblijfseenheden in een
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dagverzorgingscentrum erkend. Voor de realisatie van 103 verblijfseenheden werd een erken-
ning met opschorting uitgereikt. De totale realisatiegraad zal 192 verblijfseenheden (80%)
bedragen.

Voor de lokale dienstencentra is de huidige toestand de volgende:
Programma-

cijfer
(aantal
centra)

2009

Erkenningen
(aantal centra)

2009

Erkenning
met

opschorting

% invulling
programmatie

Vlaamse Rand 31 9 2 35,48
Arrondissement Halle-Vilvoorde 54 9 3 22,22
Provincie Vlaams-Brabant 99 21 6 27,27
Vlaanderen (incl. Brussel-
Hoofdstad)

577 183 56 41,42

Voor de regionale dienstencentra is de huidige toestand de volgende:
Programma-

cijfer
(aantal
centra)
2009

Erkenningen
(aantal centra)

2009

Erkenning
met

opschorting

% invulling
programmatie

Arrondissement Halle-Vilvoorde 6 4 0 66,67
Provincie Vlaams-Brabant 10 8 0 80
Vlaanderen (incl. Brussel-
Hoofdstad)

60 57 1 96,67

Voor de diensten voor oppashulp is de huidige toestand de volgende:
Programma-

cijfer
2009

Erkenningen
(aantal diensten)

2009

% invulling
programmatie

Arrondissement Halle-Vilvoorde 6 3 50
Provincie Vlaams-Brabant 10 7 70
Vlaanderen (incl. Brussel-
Hoofdstad)

60 49 81,67

In 2008 werden er 22.431,33 uren vrijwilligersoppas in het bestuurlijk arrondissement Halle-
Vilvoorde gepresteerd, 15.000 uren ervan zijn gepresteerd in de Vlaamse Rand. In Vlaanderen
werden er in totaal 781.530,43 uren vrijwilligersoppas gepresteerd.

Voor gezinszorg is de huidige toestand de volgende:
Programma-

cijfer
(uren)
2007

Gepresteerde
uren 2007

% invulling
programmatie

Vlaamse Rand 1.106.232 435.697,55 39,39
Arrondissement Halle-Vilvoorde 1.613.730 808.732,07 50,12
Provincie Vlaams-Brabant 2.956.892 2.041.093,19 69,03
Vlaanderen (incl. Brussel-
Hoofdstad)

18.262.499 14.143.972,38 77,45

Het algemeen welzijnswerk kent een enveloppensubsidiëring. Onderstaande tabel geeft aan
welk budget per inwoner geïnvesteerd werd tijdens de voorbije jaren in de regio Halle-
Vilvoorde. Onderaan vindt u het gemiddelde voor Vlaanderen.
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Enveloppefinanciering CAW's (budget per inwoner in euro)

CAW-regio 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vilvoorde 2,09 2,13 2,17 2,44 2,95 3,16
Zenne & Zoniën 1,85 1,89 1,93 2,15 2,70 2,95

Delta 5,59 6,26 6,40 6,74 7,61 7,98

VLAANDEREN 7,62 8,09 8,32 8,59 9,21 9,71

Vooral Zenne en Zoniën en CAW Regio Vilvoorde hebben via de enveloppefinanciering een
zeer laag budget per inwoner, namelijk 2,95 euro en 3,16 euro.

Onderstaande tabel geeft het aantal voltijdse equivalenten per 10.000 inwoners aan dat de
voorbije jaren ingezet werd in de regio Halle-Vilvoorde. Onderaan vindt u het gemiddelde voor
Vlaanderen.

VTE CAW's (VTE/ 10.000inwoner)

CAW-regio 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vilvoorde 0,43 0,43 0,43 0,56 0,56 0,60
Zenne & Zoniën 0,40 0,40 0,40 0,53 0,53 0,59

Delta 1,27 1,38 1,38 1,54 1,53 1,57

VLAANDEREN 1,58 1,64 1,64 1,68 1,74 1,76

Op het gebied van kinderopvang geeft onderstaande tabel een overzicht van:
a) de evolutie van het aantal voorschoolse plaatsen per 100 kinderen;
b) de evolutie van het aantal buitenschoolse plaatsen per 100 kinderen voor het arrondisse-

ment Halle-Vilvoorde in vergelijking met Vlaamse gewest.

Evolutie aantal voorschoolse plaatsen per 100 kinderen

31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/03/2009
Arrondissement Halle-
Vilvoorde 34,0 33,9 34,0 35,9 36,3
Vlaams Gewest 34,4 34,2 34,5 36,0 36,8

Evolutie aantal plaatsen buitenschoolse opvang per 100 kinderen

31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/03/2009
Arrondissement Halle-
Vilvoorde 1,9 2,8 2,9 2,9 3,0
Vlaams Gewest 4,6 4,7 5,0 5,2 5,2

2-3. De passage in het regeerakkoord is als volgt uitgewerkt in mijn beleidsnota: ‘Met de provincie
Vlaams-Brabant en de lokale besturen willen we afspraken maken om de achterstand inzake
welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde in kaart te brengen en samen te
onderzoeken hoe we deze achterstand geleidelijk kunnen wegwerken.’
Er is geen streefdatum vastgelegd en het is meer dan waarschijnlijk dat de legislatuurperiode ten
volle zal moeten benut worden om deze inhaaloperatie te kunnen uitvoeren.
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Binnen elk van de deelsectoren zullen de nodige stappen gezet worden om de achterstand verder
weg te werken. In 2010 is er een uitbreidingsbudget voorzien binnen gehandicaptenzorg en de
kinderopvang.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -223-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 23
van 15 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Hepatitis B-vaccinaties - Stand van zaken

In België wordt het vaccin tegen hepatitis B als sinds 1996 aangeraden voor alle zuigelingen en voor
alle kinderen van 11-12 jaar. Sinds kort wordt het voor deze twee leeftijdsgroepen gratis ter
beschikking gesteld via Kind en Gezin, de Schoolgeneeskunde, huisartsen en pediaters. Het doel van
een dergelijke veralgemeende vaccinatie is, uiteraard, om de ingeënte personen een doeltreffende
bescherming te bieden. Maar ook wil men op die manier op langere termijn de ziekte helemaal
uitroeien. Om een volledige en blijvende bescherming te verzekeren, zijn drie dosissen noodzakelijk.

Voor jongeren die ouder zijn dan 12 jaar, dient de vaccinatie geval per geval te worden geoordeeld. Ze
is zeker aanbevolen voor jongeren die een verhoogd risico op HVB-infectie vertonen. Het vaccin
wordt terugbetaald tot de leeftijd van 13 jaar. Voor oudere personen wordt het in specifieke gevallen
terugbetaald na advies van de adviserende geneesheer of via het Fonds voor Beroepsziekten.

1. Wat is de stand van zaken betreffende de vaccinatie tegen hepatitis B?

2. Wat is de stand van zaken op het gebied van het medisch preventiebeleid voor de risicogroepen?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 23 van 15 oktober 2009

van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. Sedert september 1999 worden de vaccins tegen hepatitis B gratis ter beschikking gesteld van de
vaccinatoren voor vaccinatie van zuigelingen en van jaarlijks één cohorte leerlingen. Voor Vlaan-
deren is dat in het eerste jaar secundair onderwijs. Dit betekent dat de eerste cohorte adolescenten
die gevaccineerd werden, ondertussen 22 jaar is. Sedert 2004 wordt bij de zuigelingen syste-
matisch gevaccineerd met een hexavalent vaccin waarin een component tegen hepatitis B vervat
zit. De vaccinatiegraad bij de zuigelingen ligt hoger dan 95 % in Vlaanderen. Door het opschuiven
van de doelgroep met de jaren zijn de terugbetalingsmodaliteiten via het RIZIV voor jongeren niet
meer relevant.

2. Sedert het systematisch testen op hepatitis B bij de bloeddonoren is het risico op besmetting
verminderd. Voor intraveneuze druggebruikers werd in Vlaanderen op verschillende plaatsen een
spuitenruilprogramma opgezet. Transmissie via seksueel contact is ook verminderd en vermindert
nog naarmate meer en meer personen gevaccineerd zijn. Transmissie van moeder naar kind wordt
vermeden door tijdig toedienen van specifieke immunoglobulines onmiddellijk na de geboorte,
gecombineerd met een eerste extra-dosis vaccin.
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 25
van 19 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Interlandelijke adoptie - Knelpunten

Het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adopties bevat een aantal nieuwigheden
en tegelijkertijd heeft het blijkbaar een aantal oude problemen toch niet verholpen.

Artikel 26 van het decreet verleent aan jongeren ouder dan 12 jaar inzagerecht in hun adoptiedossier.
Ook minderjarigen jonger dan 12 jaar kunnen een aanvraag tot inzage indienen die dan geëvalueerd
wordt door de adoptieambtenaar rekening houdende met de maturiteit van de jongere. Het zou
interessant zijn na te gaan hoeveel jongeren en volwassenen van dit recht gebruik hebben gemaakt.

Artikel 25 bepaalt dat iedereen die in het bezit is van een adoptiedossier van een derde, verplicht is een
kopie te bezorgen aan de Vlaamse adoptieambtenaar binnen de vier maanden na inwerkingtreding van
dit decreet. Dit moet het inzagerecht van geadopteerden mogelijk maken.

In het kader van de procedure tot geschiktheidsverklaring van de kandidaat-adoptanten moeten de
centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) een maatschappelijk onderzoek instellen naar de
geschiktheid van de kandidaat-adoptanten. Recentelijk bleek dat de oude pijnpunten onverkort blijven
bestaan. De criteria op basis waarvan kandidaten geschikt of niet-geschikt worden geacht door CAW’s
zijn onduidelijk. CAW’s houden er redelijk traditionele opvattingen op na over de geschiktheid van
kandidaten en zijn niet altijd in staat zich in te leven in de situatie van de kandidaat-adoptanten.
Geregeld zien we ook dat de rechter kandidaat-adoptanten toch geschikt verklaart ook al is het advies
van de CAW’s over de geschiktheid negatief. De nieuwe wet op federaal niveau heeft ook geleid tot
wachtlijsten.

Ook het aantal adoptiekanalen in Vlaanderen blijft zeer beperkt. Adoptiediensten slagen er blijkbaar
moeilijk in om nieuwe adoptiekanalen aan te boren. De subsidiëring daarvoor is ook heel beperkt.
Bovendien wordt ook zeer negatief omgegaan met de adoptiekanalen die door zelfstandige adoptanten
worden aangereikt. Deze worden bijvoorbeeld niet bekendgemaakt aan anderen zodat zij deze kanalen
ook zouden kunnen gebruiken of ze worden niet geëxploreerd om gebruikt te worden door
adoptiediensten.

Artikel 23 voorziet in de erkenning van trefgroepen. Deze moeten geadopteerden de nodige nazorg
bieden.

1. Hoeveel mensen maakten in 2007 en 2008 gebruik van het inzagerecht, opgedeeld in drie
leeftijdscategorieën, zijnde de jongeren jonger dan 12 jaar, jongeren tussen 12 en 18 jaar en
volwassenen?

Aan hoeveel mensen jonger dan 12 jaar weigerde de adoptieambtenaar inzage in het dossier?
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2. Hoeveel adoptiedossiers werden overgedragen aan de adoptieambtenaar sinds de inwerkingtreding
van de wet?

Werden er ook adoptiedossiers overgedragen door privépersonen? Zo ja, hoeveel?

3. Begin 2008 waren er bij de CAW’s wachtlijsten voor het maatschappelijk onderzoek van 105
dagen. Die zouden eind 2008 zijn ingekort tot gemiddeld 62 dagen.

Wat is de stand van zaken vandaag?

Blijkbaar zijn er op geregelde tijdstippen overlegmomenten tussen de Vlaamse Centrale Autoriteit
en de CAW’s met betrekking tot de uniforme uitvoering van het maatschappelijk onderzoek.
Gebeuren er echter ook externe audits op de uniformiteit van de wijze waarop de CAW’s deze
maatschappelijke onderzoeken voeren?

4. In 23 gevallen waarbij het CAW een negatief advies had gegeven, besliste de rechter in 2008 toch
een geschiktheidsattest af te geven. 4 kandidaten kregen een geschiktheidsattest na een
beroepsprocedure.

Wordt een analyse gemaakt van de redenen waarom rechters het advies van de CAW’s met
betrekking tot de geschiktheid om te adopteren niet volgen in elk van deze zaken? Zo ja, wat
waren deze redenen? Wordt die analyse besproken met de CAW’s?

5. Uit het activiteitenverslag van de Vlaamse Centrale Autoriteit voor het jaar 2008 blijkt dat men er
op Vlaams niveau niet in slaagt om binnen de wettelijke termijn van twee maanden na het
tussenvonnis het maatschappelijk onderzoek af te ronden.

Welke initiatieven zal de minister nemen om die termijn te respecteren?

6. Wordt inmiddels door de Centrale Autoriteit zelf proactief op zoek gegaan naar nieuwe
adoptiekanalen?

7. Er werden inmiddels twee trefgroepen erkend.

Werden deze twee trefgroepen al uitgenodigd om hun vertegenwoordiger in de raad van beheer
van het Steunpunt Nazorg Adoptie aan te duiden? Zo niet, waarom niet en wanneer zal dit wel
gebeuren?

Welke ondersteuning ontvingen deze trefgroepen van het Steunpunt Nazorg Adoptie?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 25 van 19 oktober 2009

van VERA VAN DER BORGHT

1. In 2008 maakten enkel 2 volwassenen gebruik van het inzagerecht. Geen enkele jongere maakte
gebruik van het inzagerecht, bijgevolg werd ook geen enkel kind, jonger dan 12 jaar, inzagerecht
geweigerd.

2. 2182 dossiers werden overgedragen waarvan 14 door privépersonen.

3. De gemiddelde wachttijd van de eerste negen maanden van 2009 bedraagt 55 dagen.

Op 1 oktober 2009 is een extern onderzoek gestart naar de maatschappelijk onderzoeken en de
beoordelingen van de criteria door de diensten voor maatschappelijk onderzoek en de jeugdrecht-
banken. Ook de uniformiteit van de wijze waarop de CAW’s deze maatschappelijke onderzoeken
voeren, komt aan bod. Dit onderzoek zal ongeveer één jaar in beslag nemen.

4. De analyse van de adviezen van de dienst voor maatschappelijk onderzoek en de redenen van de
rechters om deze adviezen al dan niet te volgen gebeurt in het hierboven vermeld onderzoek. De
resultaten van dit onderzoek zullen besproken worden met de diensten voor maatschappelijk
onderzoek en gebruikt worden om de werking te optimaliseren.

5. Rekening houdend met de planningen van de diensten voor maatschappelijk onderzoek, de
planningen van de kandidaat-adoptanten en de termijn om opdrachten voor maatschappelijk
onderzoeken toe te wijzen en rapporten aan de jeugdrechtbanken te bezorgen, is de wettelijke
termijn van 2 maanden onmogelijk te halen.

Op 14 december start de Staten-Generaal adoptie. De adoptieprocedure en de moeilijkheden hier-
bij worden er onder de loep genomen om tot concrete beleidsaanbevelingen te komen. Indien no-
dig en gewenst zullen we in samenwerking met de federale overheid trachten een wettelijke ver-
lenging van deze termijn te krijgen. De Staten-Generaal adoptie zal hier uitsluitsel over geven.

6. VCA gaat niet proactief op zoek naar adoptiekanalen.

7. Momenteel zetelt noch van Kwadrant vzw noch van Asiana Roots vzw een vertegenwoordiger in
de raad van bestuur van het Steunpunt Nazorg Adoptie. Niettemin heeft het Steunpunt ondertussen
het engagement genomen om het overleg met de bestuursorganen van beide trefgroepen op te
starten. Net als bij de andere vertegenwoordigers uit de adoptieprocedure is het de bedoeling dat
de twee trefgroepen een gezamenlijke vertegenwoordiger afvaardigen in de raad van bestuur van
het Steunpunt Nazorg Adoptie.

Vanuit de trefgroepen zelf kwam geen enkele vraag naar het Steunpunt Nazorg Adoptie toe.
Tevens was er onduidelijkheid rond de positie van de trefgroep Kwadrant, aangezien deze vereni-
ging gerelateerd is aan binnenlandse adoptie terwijl het Steunpunt Nazorg Adoptie opgericht is in
het verlengde van het decreet van 15 juli 2005 betreffende de interlandelijke adoptie.

Geen van beide trefgroepen heeft reeds ondersteuning gekregen vanuit het Steunpunt Nazorg
Adoptie.
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Vraag nr. 26
van 19 oktober 2009
van ELS ROBEYNS

Kinderopvang - Aan- en afmeldingsregelingen

Dat kinderopvanginitiatieven op een degelijke manier bestuurd dienen te worden, lijkt
vanzelfsprekend.

Door ouders financieel te straffen wanneer hun opvangbehoefte wijzigt, ondermijnt men één van de
belangrijkste doestellingen van kinderopvang, met name flexibel en correct inspelen op de
opvangbehoeften van de ouders.

Een recent voorbeeld hiervan is de wijziging van het reglement van een naschoolse kinderopvang in
Maaseik. De gemeenteraad van Maaseik besliste om de aanmeldingsprocedure voor de buitenschoolse
kinderopvang te verstrengen. Terwijl het vroeger mogelijk was om een kind nog één dag op voorhand
aan- of af te melden bij wijzigingen in het werkrooster van de ouders, dient de opvang nu voor 14
dagen vastgelegd te worden. Voor iedere wijziging betaalt men voortaan reservatiekosten, zeg maar
boete, van 7,5 euro per opvangmoment. Mensen die opgeroepen worden voor interimarbeid of mensen
die werken met wisselende prestaties zijn de dupe van dit systeem.

Van werknemers wordt heel veel flexibiliteit verwacht, vandaar dat de kinderopvang hierin ook zou
mogen volgen. Alleenstaande ouders en gezinnen met een laag inkomen worden op die manier gestraft
met dergelijke beslissingen. Een zogenaamde efficiëntere administratie krijgt met dergelijke
beslissingen voorrang op een vraaggerichte sociale en flexibele kinderopvang.

Deze werkwijzen druisen in tegen het beleid dat erop gericht is om mensen in de mogelijkheid te
stellen om de combinatie arbeid-gezin te vergemakkelijken en tegen het beleid dat erop gericht is om
de arbeidsmarkt voor alleenstaanden met kinderen toegankelijker te maken.

1. Heeft de minister weet van het bestaan van dergelijke penalisatiesystemen die de doelstellingen
van vraaggerichte, sociale en flexibele kinderopvang ondermijnen?

2. Heeft de minister een zicht op het aantal opvanginitiatieven die dergelijke criteria hanteren?

3. Is deze werkwijze in overeenstemming met de erkenningsvoorwaarden van de initiatieven
kinderopvang?
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1. Het opstellen van eventuele penalisatiesystemen behoort tot de autonomie van de opvang-
initiatieven. Er bestaat hiervan geen inventaris. Het principe ‘betalen voor gereserveerde opvang’
is te rechtvaardigen als maatregel om vrijblijvendheid van inschrijven voor opvang tegen te gaan.
Hierbij is het wel aangewezen dat opvangvoorzieningen de nodige flexibiliteit aan de dag leggen
om concrete situaties op te lossen van ouders die door overmacht of werksituaties buiten hun wil
van het systeem gebruik moeten kunnen maken zonder extra kosten.

2. We hebben geen zicht op het aantal initiatieven dat dergelijke criteria hanteert. De tendens is zeker
aanwezig om regelingen tot het betalen van gereserveerde opvang te treffen. De opvang is daartoe
echter geenszins verplicht.

3. Deze werkwijze is niet in strijd met de erkenningscriteria. De regels inzake financiële bijdrage van
de gezinnen in het erkennings- en subsidiebesluit voor IBO spreken zich niet over dergelijke
regelingen uit. Daarnaast is wel vermeld dat een IBO een huishoudelijk reglement moet hebben
dat de regels bevat over de werking van de opvang, en dat de ouders bij inschrijving dit huis-
houdelijk reglement moeten ontvangen en voor akkoord ondertekenen. Het huishoudelijk regle-
ment moet voldoen aan de richtlijnen van Kind en Gezin. De richtlijnen voor de passages in het
huishoudelijk reglement over de modaliteiten inzake de bijdrageregeling, zijn afgeleid van de
regels voor erkende KDV en DVO. Deze bepalen onder meer dat een sanctionerende toeslag mag
worden gevraagd voor onverwachte of erg laattijdig meegedeelde afwezigheden en voor het
systematisch minder gebruik maken van de opvang dan overeengekomen in het opvangplan. Er
mag echter wel worden verwacht dat de opvang hier op een redelijke wijze mee omgaat.
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Vraag nr. 27
van 20 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Subrogatierecht

Artikel 14 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het verzelfstandigd Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) voorziet voor het agentschap in een subrogatierecht
wanneer de handicap werd veroorzaakt door een schuldige derde. De schadevergoeding die de persoon
met een handicap dan ontvangt van de schuldige derde, wordt in dat geval aangewend om hem de
nodige zorg en opvang te bieden, waarbij het VAPH dus niet langer zelf een tegemoetkoming doet in
de kosten van de zorg en opvang voor de persoon met een handicap.

Het is van belang om na te gaan in welke mate het VAPH een beroep doet op dit subrogatierecht,
omdat op deze manier ook de beschikbare middelen efficiënter kunnen worden besteed.

1. Hoe vaak heeft het VAPH een beroep gedaan op zijn subrogatierecht ten aanzien van een
schuldige derde in de jaren 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008?

2. Wat heeft dit subrogatierecht het VAPH opgeleverd, uitgedrukt in euro’s, in 2004, 2005, 2006,
2007 en 2008?
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1. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal maal dat het VAPH een beroep heeft gedaan op zijn
subrogatierecht.

2004: 3
2005: 27
2006: 26
2007: 41
2008: 42
2009: 33 (tot en met 31/10)

2. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen die door het VAPH werden gerecupereerd op
grond van het wettelijk subrogatierecht.

2004: 87.528,55 euro
2005: 23.664,69 euro
2006: 196.059,48 euro
2007: 80.578,74 euro
2008: 180.994,68 euro
2009: 540.056,87 euro (tot en met 31/10)

Opmerking bij bovenstaande cijfers: het aantal maal dat het VAPH een beroep gedaan heeft op
zijn subrogatierecht verwijst naar het jaar waarin de terugvordering werd ingesteld en de boek-
houdkundige provisies werden geboekt.

De bedragen die werden gerecupereerd worden opgenomen in het jaar waarin de terugvordering
werd ontvangen.
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Vraag nr. 28
van 20 oktober 2009
van LODE VEREECK

Vlaams Zorgfonds - Reserves

Het Vlaams Zorgfonds staat in voor de huidige en toekomstige financiering van de Vlaamse
Zorgverzekering. Hiertoe werden de laatste jaren reserves opgebouwd. Eind 2008 bedroegen deze
bijna 900 miljoen euro.

Uit de begroting van het Vlaams Zorgfonds voor 2009 blijkt dat in 2009 geen bijkomende dotatie aan
het reservefonds zal gebeuren.

1. Hoeveel zal het saldo van het reservefonds eind 2009 bedragen volgens de huidige inschattingen?
De begroting 2009 voorziet een saldo van 898,525 miljoen euro tegen eind 2009. Zal dit
daadwerkelijk bereikt worden? Zo neen, welke factoren liggen hier aan de basis?

2. Naast de jaarlijkse dotatie uit de algemene uitgavenbegroting en de ledenbijdragen, vormen de
inkomsten uit beleggingen een belangrijke bron van ontvangsten voor het Vlaams Zorgfonds.

In welke mate zullen deze inkomsten uit beleggingen afwijken van de begrote bedragen als gevolg
van de financieel-economische crisis (of andere oorzaken)? Kan de minister een overzicht geven
van de eventuele verliezen per beleggingscategorie?

3. Brengen deze (eventuele) verliezen desgevallend de kerntaak van het Zorgfonds - de huidige en
toekomstige financiering van de tenlastenemingen toegekend op basis van de Vlaamse
Zorgverzekering – in gevaar? Zo ja, welke maatregelen voorziet de minister om dit op te vangen?

4. In juli 2006 besliste de toenmalige Vlaamse Regering dat de financiële reserves van het Vlaams
Zorgfonds ten belope van minstens 70 % in obligaties belegd moeten worden en er voor maximum
20 % in aandelen en 10 % in vastgoed belegd mag worden.

Plant de minister een aanpassing van deze verhoudingen naar aanleiding van de gevolgen van de
financieel-economische crisis? Zo ja, welke alternatieven zullen in overweging worden genomen?

5. Stelt de regering concrete doelstellingen voorop inzake evolutie van het reservefonds tijdens de
komende jaren? Zo ja, welke? Zo neen, waarom acht de minister dit niet wenselijk?
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1. In het reservefonds van het Vlaams Zorgfonds is tot op heden 898.525.000 euro ingeschreven. Dit
bedrag is als volgt tot stand gekomen:

Jaar Dotatie aan
reservefonds

Gekapitaliseerd
bedrag ingebracht in

reservefonds

Totaal

1999 99.157.410 0 € 99.157.410
2000 99.157.409 4.164.181 € 103.321.590
2001 89.242.000 0 € 89.242.000
2002 89.242.000 7.104.000 € 96.346.000
2003 27.268.000 10.078.671 € 37.346.671
2004 12.000.000 17.758.815 € 29.758.815
2005 20.000.000 21.418.885 € 41.418.885
2006 150.000.000 23.302.587 € 173.302.587
2007 0 28.630.696 € 28.630.696
2008 200.000.000 0 € 200.000.000

786.066.819 112.457.835 € 898.524.654

Hieruit blijkt dat de beleggingen in korte en middellange termijndeposits en op obligaties
(couponincasso’s) voor het reservefonds tot nu toe een opbrengst van meer dan 112 miljoen euro
hebben opgeleverd. Eind september 2009 bedroeg de marktwaarde van het reservefonds
947.000.000 euro.

2. In de begroting 2009 was initieel 35.850.000 euro inkomsten uit beleggingen ingeschreven. De
inkomsten uit beleggingen werden bij de begrotingscontrole herleid tot 30.947.000 euro. Deze
daling is het gevolg van een sterk gewijzigde financiële markt (minder couponopbrengsten en
dalende rentevoeten).

3. De kerntaak van het Vlaams Zorgfonds komt niet in gevaar. De tenlastenemingen worden de
komende jaren verder uitbetaald.

4. De huidige beleggingsstrategie wordt behouden. Er wordt gestreefd naar een verhouding van 70%
obligaties, 20% aandelen en 10% vastgoed.

5. De lange termijndoelstelling voor het rendement van het reservefonds bedraagt 4,10 %: aandelen 6
%, obligaties 3,5 %, vastgoed 4,5 %. Die blijft behouden. Als de budgettaire toestand het toelaat,
zal het reservefonds opnieuw verhoogd worden.
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Vraag nr. 29
van 22 oktober 2009
van KRIS VAN DIJCK

Opvoedingsondersteuning - Samenwerking

Na de evaluatie van het Globaal Plan Bijzondere Jeugdzorg lezen we in de “Beleidskeuzes” dat extra
middelen gaan naar de uitbreiding van de ambulante training en intensieve mobiele begeleiding vanuit
de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG).

Het is een feit dat vroegtijdige opsporing en de juiste interventie veel leed kunnen voorkomen. In het
verslag staat eveneens dat de CKG’s die deze begeleiding aanbieden minder opnames hebben. Voor
kleinere gemeenten liggen de CKG’s veraf.

In de gemeenten stellen wij vast dat projecten “opvoedingsondersteuning” van start gaan. Op de ene
plaats al wat meer onderbouwd dan op de andere.

Aangezien in het beleidsplan een groot pleidooi wordt gehouden voor meer samenwerking en
flexibiliteit, heb ik voor de minister de volgende vragen.

1. Zijn er mogelijkheden voorzien voor de lokale diensten Opvoedingsondersteuning om intensief te
overleggen en indien nodig samen te werken rond begeleiding in bepaalde gezinnen met de
CKG’s?

2. Zijn er reeds ervaringen, structuren actief, op dit terrein?

3. Is er een evaluatie van kinderen die ambulant begeleid werden, kan men hierdoor residentiële
opvang voorkomen, of is er een reële kans dat zij later terugkomen in het hulpverleningscircuit?

4. Krijgen alle CKG’s de mogelijkheid uit te breiden tot ambulante training en intensieve mobiele
begeleiding? Hoe worden de “behoeften” vastgesteld?
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1. Het decreet opvoedingsondersteuning van 13 juli 2007 zorgt ervoor dat meer samenwerking
mogelijk is op het terrein tussen partners die bezig zijn met opvoedingsondersteuning. Partners die
opvoedingsondersteuning aanbieden, zoals de consultatiebureaus van Kind en Gezin, de centra
voor leerlingenbegeleiding, de centra voor algemeen welzijnszwerk, informeren en sensibiliseren
ouders rond opvoeding en bieden een pedagogische adviesfunctie aan. Uiteraard worden zij ook
geconfronteerd met ouders die nood hebben aan een iets intensievere vorm van hulp die
bijvoorbeeld kan geboden worden door een mobiel en ambulant hulpverleningsaanbod door een
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG). In dit geval verwijzen zij door naar
bijvoorbeeld een CKG in de buurt.
In functie van deze doorverwijzing en eventuele uitwisseling rond bepaalde casussen bestaat er de
mogelijkheid van overleg tussen partners die bezig zijn met laagdrempelige opvoedingsonder-
steuning én partners die bezig zijn met meer intensieve hulp. Het was echter niet de bedoeling van
de decreetgever om dit soort van overleg te vertalen naar formele overlegstructuren. Het is aan de
initiatiefnemers zelf om uit te maken op welke manier zij vorm geven aan dit soort van samen-
werking en dit rekening houdend met de opdrachten en competenties van elke partner.

2. Op verschillende plaatsen zien we voorbeelden van samenwerking tussen partners die bezig zijn
met opvoedingsondersteuning en initiatieven die meer intensieve opvoedingshulp bieden zoals de
Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Deze samenwerking kan verschillende vormen
aannemen. Zo zijn er voorbeelden bekend waarbij CKG’s hun mobiel en ambulant aanbod bekend
maken via folders bij partners die actief zijn op het vlak van opvoedingsondersteuning. Vaak gaat
dit ook samen met duidelijke afspraken inzake doorverwijzing. Zo zal bijvoorbeeld een ouder met
een zwaarder opvoedingsprobleem die zich richt tot een loket van een opvoedingswinkel actief
worden toegeleid naar een CKG.
In andere gevallen wordt mobiel en/of ambulant aanbod inzake opvoedingshulp dat georganiseerd
wordt door CKG’s (bijvoorbeeld ambulante oudertrainingen of mobiele begeleidingen) ook inge-
bracht binnen het totaalpakket van de opvoedingswinkel. Een ander voorbeeld is het aanbieden
van een oudertraining van een CKG binnen een loket van een opvoedingswinkel.

3. Tot dusver zijn er voor de sector van de CKG’s in zijn geheel geen evaluatiegegevens beschikbaar
die kunnen aantonen dat kinderen die ambulant begeleid worden via bijvoorbeeld een CKG
minder terecht komen in residentiële hulp of op een later tijdstip terugkomen in het hulp-
verleningscircuit. Wel geven sommige CKG’s die intensief geëxperimenteerd hebben met vroeg-
tijdige intensieve mobiele begeleiding aan huis of training van ouders samen met kinderen, aan dat
de verwijzingen naar een residentieel aanbod binnen de bijzondere jeugdbijstand afneemt.
Wat we ook weten op basis van wetenschappelijk onderzoek van Vanderfaeillie (2008) is dat in
het ambulant en mobiel aanbod van het CKG hulpverleningsprincipes worden gehanteerd waarvan
geweten is dat deze doorgaans bijdragen tot een meer positief resultaat van hulp. Voorbeelden
hiervan zijn dat de hulp in de eigen context van het gezin wordt geboden, dat er concrete doelen
worden gesteld, dat het sociaal netwerk wordt geactiveerd, motiverende technieken worden
gebruikt enz.

4. Kind en Gezin zal uitgaande van een programmatieoefening bepalen waar de behoeften inzake
bijkomend mobiel en ambulant aanbod van een CKG het grootste zijn.
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Daarbij zal zeker rekening worden gehouden met de verdeling van het beschikbare aanbod (ook
rekening houdend met de afdelingen van een CKG) in relatie tot het aantal aanwezige kinderen tot
12 jaar binnen de verschillende regio’s.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -239-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 30
van 30 oktober 2009
van TOM DEHAENE

Rusthuis San Diego Rekkem - Inspectie

Het privérusthuis San Diego in Rekkem, een deelgemeente van Menen, moet dicht tegen 31 december,
nadat bij tal van inspecties herhaalde tekortkomingen werden vastgesteld.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bezocht het rusthuis zes keer sinds augustus 2007.
Daarbij werden telkens ernstige tekortkomingen vastgesteld. Zo bleek bij onaangekondigde inspecties
er te weinig personeel aanwezig, waardoor de basiszorg voor de bewoners niet kon worden
gegarandeerd. Ook werden de bewoners niet correct behandeld. Zo werden sommigen van hen
vastgebonden terwijl dat volgens hun zorgdossier niet geoorloofd was. De infrastructuur voldeed niet,
er waren onvoldoende oproepsystemen, geen beveiliging voor dementerende bewoners, onvoldoende
aangepaste baden en een te weinig gevarieerd animatie-aanbod. Tijdens de inspecties werd ook
vastgesteld dat bijvoorbeeld bij verwarde bewoners de medicatie niet achter slot werd bewaard.

Na diverse inspectiebezoeken beloofde de directie beterschap, maar in de praktijk kwam daar weinig
of niks van in huis. In samenspraak met het OCMW van Menen wordt gezocht naar een oplossing
voor de 38 bewoners.

1. Kan de minister een kort overzicht geven van de procedure van inspectie die in dit geval de
afgelopen jaren werd gevolgd?

2. Gaat de minister ervan uit dat de procedure in dit geval gewerkt heeft?

3. Evalueert men deze procedure op regelmatige basis?

4. Zijn er de laatste jaren aanpassingen geweest op basis van deze evaluaties?

5. Zijn er nog andere woonzorgcentra die met sluiting bedreigd worden? Zo ja, om welke redenen?
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1. De erkenning van het rusthuis “San Diego”, Grote Weg 23 te 8930 Menen, beheerd door de vzw
“Residentie San Diego”, zelfde adres, werd bij besluit van 10 april 2007 van de administrateur-
generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid verlengd tot en met 30 juni 2009.

Dit besluit tot verlenging van de erkenning is genomen in toepassing van artikel 18 van decreten
inzake voorzieningen voor bejaarden. Dit wil zeggen dat de brandweerdienst geconstateerd heeft
dat de infrastructuur niet voldeed aan de normen inzake brandveiligheid maar dat de initiatiefnemer
zich engageerde om de tekortkomingen weg te werken.

De erkenning liep tot en met 30 juni 2009. Dit wil zeggen dat de voorziening 6 maanden voor de
afloop van de periode van erkenning een verlenging van de erkenning moet aanvragen en de nood-
zakelijke stukken moet insturen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de initiatiefnemer herhaaldelijk gesommeerd dat de door
hem ingestuurde aanvraag tot verlenging van de erkenning niet ontvankelijk was. Uiteindelijk heeft
de vzw Residentie San Diego dan toch, tijdens de procedure tot sluiting, een attest ingediend waar-
uit blijkt dat de brandweer voorwaardelijk akkoord is dat het gebouw verder geëxploiteerd wordt.
De brandweer eist echter dat zowel onmiddellijk als op korte termijn verdere werkzaamheden
uitgevoerd worden.

Vooraleer een verlenging van de erkenning toe te staan onderzoekt het agentschap de naleving van
de erkenningsnormen.

Bij dit onderzoek baseert het agentschap zich onder meer op de verslagen van onderzoek van het
Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De inspectie voerde onderzoeken uit op
10 april 2007, 27 augustus 2007, 19 februari 2008, 9 augustus 2008, 21 oktober 2008, 12 februari
2009 en 13 mei 2009. Uit de verslagen blijkt dat er voortdurende tekortkomingen zijn.

De verslagen worden steeds doorgestuurd naar de voorziening zodat de voorziening steeds geïnfor-
meerd is van de vaststellingen door de overheid. De voorziening heeft ook altijd een termijn waar-
binnen hij de juistheid van de vaststellingen kan betwisten, waarna het verslag desgevallend wordt
aangepast.

Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere tekortkomingen zijn op de erkenningsnormen. De tekorten
zijn niet incidenteel en /of te wijten aan onvoorziene omstandigheden. De tekorten zijn blijkbaar
structureel en er is geen remediëringsplan waaruit blijkt dat er voldoende garanties zijn voor een
behoorlijke werking van de voorziening. Ook blijkt dat de voorziening bij herhaling meer bejaarden
opneemt dan wettelijk toegestaan. Het laatste verslag van de inspectie vermeldt hierover dat er
wegens overlijden van meerdere bejaarden geen overcapaciteit vastgesteld wordt.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aan de initiatiefnemer gevraagd remediëringsplannen in
te dienen.
De initiatiefnemer beantwoordt weliswaar de brieven van de overheid maar uit zijn antwoorden
blijkt op geen enkele wijze dat hij inziet dat de werking van de voorziening ondermaats is en dat de
remediëring te traag verloopt.
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Het Agentschap Zorg en Gezondheid is vervolgens tot de conclusie gekomen dat aan de initiatief-
nemer geen verlenging van de erkenning kon worden verleend.

De initiatiefnemer werd op de hoogte gebracht van dit voornemen van het agentschap. Het voor-
nemen vermeldde de toepasselijke regelgeving en was gemotiveerd. Het voornemen vermeldde ook
de procedureregels en de initiatiefnemer werd gewezen op het bestaan van de procedure tot
heroverweging. De procedure tot heroverweging bestaat erin dat de initiatiefnemer een gemoti-
veerde aanvraag indient; dat hij kan vragen om gehoord te worden en dat het volledige dossier
voorgelegd wordt aan een onafhankelijke commissie, de zogenaamde Adviserende Beroeps-
commissie. De Adviserende Beroepscommissie is samengesteld uit personen die niet verbonden
zijn aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en die een bijzondere kennis hebben over de materies
van het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin.

De initiatiefnemer heeft gevraagd om het voornemen te heroverwegen en de vertegenwoordiging
van de beheersinstantie werd op zijn vraag gehoord door de commissie. Vervolgens formuleerde de
commissie een schriftelijk advies dat toegestuurd werd aan de initiatiefnemer en naar het agent-
schap. Het advies luidde als volgt: “Gelet op de blijvende, terugkerende opmerkingen uit de in-
spectieverslagen en de te trage vooruitgang van de remediëring, zonder structurele doorbra-
ken, is de commissie van mening dat er geen perspectief is om binnen een redelijke termijn -
daarbij zeker ook rekening houdend met de reeds verstreken termijn en de gekregen kansen - tot
een aanvaardbare toestand te komen.”

Binnen de wettelijk voorziene termijn heeft het agentschap een definitief besluit genomen tot
weigering van de verlenging van de erkenning van het rusthuis met de sluiting van het rusthuis tot
gevolg. Het besluit werd betekend aan de initiatiefnemer en ter publicatie verstuurd naar het
Belgisch Staatsblad.
Het besluit bevat de bepaling dat de voorziening nog gedurende een korte periode verder mag
functioneren zodat voor de opgenomen bejaarden een door het agentschap aanvaarde oplossing kan
gerealiseerd worden. Teneinde de herplaatsing van de opgenomen residenten te faciliteren werd
contact genomen met de lokale besturen.

2-3. Om de procedure inzake toezicht op de voorzieningen voor ouderen nader toe te lichten verwijs ik
naar de grootscheepse vernieuwingsoperatie die op 1 april 2006 onder de naam “Beter Bestuurlijk
Beleid” werd doorgevoerd. Hierbij werden de Vlaamse bevoegdheden ondergebracht in 13 beleids-
domeinen. De ouderenzorg hoort thuis in het bevoegdheidsdomein “Welzijn, Volksgezondheid en
het Gezin”. Conform de principes van de functiescheiding is enerzijds het Agentschap Zorg en
Gezondheid bevoegd voor de erkenning en de dossieropvolging van ouderenvoorzieningen en
anderzijds, het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en het Gezin bevoegd voor de
vaststellingen ter plaatse. Beide agentschappen hebben een operationele autonomie. De afspraken
en samenwerking tussen de beide agentschappen werden vastgelegd in een schriftelijke overeen-
komst waarvan periodiek een update uitgewerkt wordt. De afspraken tussen de twee agentschappen
houden onder meer in dat de ambtenaren op de operationele niveaus structureel met elkaar over-
leggen en in concrete dossiers concrete afspraken maken.

4. De uitwerking van de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe woon- en zorgdecreet zijn in een laatste
fase. In deze besluiten worden de principes zoals uiteengezet in het antwoord op uw eerste vraag
hernomen en geactualiseerd.

5. Zoals uiteengezet in de antwoorden op de voorgaande vragen treedt het agentschap op tegen
voorzieningen die geen of onvoldoende goede ouderenzorg willen of kunnen garanderen en
waar er geen perspectieven zijn dat de situatie op korte termijn in gunstige zin zal evolueren.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -243-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 31
van 30 oktober 2009
van MIEKE VOGELS

Zorgaanbieders PGB-experiment - Arbeidsvoorwaarden

In 2001 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed voor de invoering van een persoonsgebonden
budget (PGB). Met het PGB kunnen personen met een handicap hun ondersteuning op maat
organiseren, door hetzij een persoonlijke assistent, hetzij de dienstverlening aangeboden door
bestaande voorzieningen te betalen.

In 2008 is het PGB-experiment van start gegaan; de bedoeling daarvan is te onderzoeken hoe
persoonsgebonden budgetten kunnen bijdragen tot een vraaggestuurde ondersteuning en hoe personen
met een handicap meer zelfsturing krijgen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bepaalt ook de richtlijnen voor de
zorgaanbieders; zo wordt, onder andere, voorzien:
“De licentiehouder die als enige of voornaamste taak het aanbieden van zorg heeft, dient zich te
engageren om voor het personeel aangeworven in het kader van het PGB-experiment, de verlonings-
en arbeidsvoorwaarden geldig binnen het paritair comité 319.01 te handhaven. Loonbarema’s,
anciënniteiten en diplomavoorwaarden blijven dus van kracht. Licentiehouders die omwille van hun
hoofdactiviteit eventueel door andere CAO gevat zijn, dienen bij hun licentieaanvraag duidelijk te
communiceren.”

Het risico bestaat dat PGB-werknemers een ongelijke behandeling zouden krijgen, wat niet
overeenkomt met de doelstellingen van het PGB-decreet.

1. Hoeveel licentiehouders actief in het PGB-experiment zijn gevat door een andere CAO dan die
van het paritair comité 319.01?

2. Welke maatregelen worden genomen om een gelijke behandeling te garanderen aan de PGB-
werknemers?
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ANTWOORD

op vraag nr. 31 van 30 oktober 2009

van MIEKE VOGELS

1. Van de 59 organisaties die een licentie kregen om in het kader van het PGB-experiment onder-
steuning te bieden, vallen 5 organisaties niet onder PC 319.01, maar onder PC 200, PC 329 of
PC330.

2. Aangezien het PGB zich nog in een experimentele fase bevindt, wordt de informatie m.b.t.
arbeidsvoorwaarden geregistreerd, maar er worden geen bijkomende maatregelen genomen. Dit
element zal meegenomen worden in de evaluatie van het PGB-experiment.
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Vraag nr. 32
van 4 november 2009
van KATRIEN SCHRYVERS

Assisenjuryleden - Psychologische bijstand

Zetelen als jurylid in een hof van assisen kan een zware indruk nalaten. In sommige gevallen is
psychologische bijstand noodzakelijk, zowel tijdens als na het assisenproces.

Welke mogelijkheden biedt het Vlaamse beleid voor de psychologische ondersteuning van (gewezen)
juryleden in hoven van assisen ?
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ANTWOORD

op vraag nr. 32 van 4 november 2009

van KATRIEN SCHRYVERS

Zetelen in een hof van assisen als jurylid is inderdaad een niet te onderschatten taak, die o.a. weegt op
de psychologische draagkracht van de juryleden. Indien zij daarbij psychologische bijstand wensen,
kunnen zij terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Een CGG voorziet niet
in een speciaal aanbod voor deze doelgroep, maar biedt een basiswerking aan, aan alle mensen met
psychische problemen. De hulpverlening die er geboden wordt is medisch-psychiatrisch en/of
psychotherapeutisch van aard en gebeurt steeds tijdens een consultatie (ambulant). Aangezien de loon-
en werkingskosten van de CGG grotendeels door de overheid worden gefinancierd, wordt er aan de
hulpvragers slechts een beperkte financiële bijdrage gevraagd.
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Vraag nr. 34
van 9 november 2009
van HELGA STEVENS

Toekenning individuele materiële bijstand - Kritiek Rekenhof

In het recentelijk verschenen rapport van het Rekenhof over de werking van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) werd gesteld dat bepaalde aangevraagde hulpmiddelen in
het kader van de individuele materiële bijstand (IMB) soms onoordeelkundig worden toegekend door
de multidisciplinaire teams (MDT’s) die de aanvraag onderzoeken en uiteindelijk nooit gebruikt of
aangekocht worden.

Het lijkt niet alleen bizar dat onnodige of onnuttige hulpmiddelen worden aangevraagd en ook worden
toegekend, het lijkt ook een onnodige werklast voor de administratie en MDT’s om dergelijke
aanvragen te onderzoeken.

1. In welke mate worden mensen begeleid voor/bij hun aanvraag naar IMB?

2. Heeft de minister zicht op het aantal toegekende hulpmiddelen in het kader van IMB die
uiteindelijk niet worden aangekocht (graag in absolute cijfers en percentage)?

3. Is er al onderzoek gebeurd naar deze vaststelling? Wat zijn de conclusies daarvan?

4. Kan de minister meer uitleg geven over de bevindingen van de inspectie ter zake?
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1. Om een aanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) moet een persoon met een handicap een beroep doen op een erkend multidisciplinair
team (MDT) die de ondersteuningsvraag zal motiveren in een adviesrapport. Enkel voor be-
paalde situaties die in het hulpmiddelenbesluit opgenomen zijn, is dergelijk adviesrapport niet
vereist en volstaat een vereenvoudigde aanvraag die door de persoon met een handicap zelf kan
ingediend worden. Het gaat hier om eenvoudige hulpmiddelen waarvan de referteklasse lager
ligt dan € 375,00 of hulpmiddelen waarvoor een nieuwe tegemoetkoming wordt aangevraagd na
het verstrij-ken van de refertetermijn. Deze vereenvoudigde procedure werd dit jaar ingevoerd
om de aan-vraagtermijn voor de persoon met een handicap aanzienlijk in te korten.

Voor de aanvragen waar een adviesrapport vereist is, werd de mogelijkheid ingebouwd voor een
adviesverlening in verschillende stappen om een adequaat hulpmiddel te vinden. De MDT’s zijn
de eerstelijnsadviseurs. Zij zullen de persoon met een handicap begeleiden en adviseren over het
meest geschikte hulpmiddel en daarbij rekening houden met de functionele beperkingen van de
persoon en de evolutie in de toekomst, de activiteiten die zij hiermee willen uitvoeren en de om-
geving en situatie waarbinnen de persoon wil functioneren. Het Kenniscentrum Hulpmiddelen
(KOC) werkte een uniforme methode uit voor het adviseren van hulpmiddelen. Deze methode is
een stappenplan dat leidt tot de keuze van het meest adequate hulpmiddel en tot een grondige
motivering in een adviesrapport. Het KOC geeft opleiding over de persoonlijke adviesverlening
aan hun collega’s van het VAPH en de medewerkers van de MDT’s. Om de technische kennis
en expertise van de teams in stand te houden en te verbeteren, creëerde en beheert het KOC een
databank met informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een handicap.
Daarnaast maken zij diverse brochures met informatie over hulpmiddelen, suggesties en richt-
lijnen die nuttig zijn bij de keuze van het meest adequate hulpmiddel en de vergelijking van
verschillende soorten hulpmiddelen.

Wanneer een MDT wordt geconfronteerd met een complexe vraagstelling en niet beschikt over
voldoende technische kennis om een advies te verlenen, kan het een beroep doen op het KOC.
Als het KOC intern niet beschikt over adequate bijkomende informatie kan het op zijn beurt
doorverwijzen naar gemachtigde experts. Zo is de adviesverlening voor personen met een
visuele handicap volledig ingebed in de conventie tussen de lowvisioncentra en het RIZIV.

2. Het VAPH ging na hoeveel hulpmiddelen er in 2007 werden toegekend en niet werden aange-
kocht. Het aandeel van hulpmiddelen die niet werden aangekocht bedraagt voorlopig 29% (ca
8.000 hulpmiddelen). Bij het interpreteren van dit percentage dient men evenwel rekening te
hou-den dat sommige hulpmiddelen of aanpassingen (zoals woningaanpassingen) nog niet aan-
gekocht werden zodat dit percentage alsnog zal afnemen. De hulpmiddelen met de hoogste per-
centages betreffen vooral ADL-hulpmiddelen zoals een toiletverhoger, badplank, badzit,
douchezit, sprekende agenda voor blinden, handgrepen, draaischijf, bedtafel, toiletzitkussen, ser-
veerwagen en boodschappenwagentje. Zonder deze hulpmiddelen mee te rekenen zou het per-
centage 25% bedragen. Enkele van de bovenstaande hulpmiddelen werden recent uit de referte-
lijst verwijderd. Uit de huisbezoeken van het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin blijkt ook dat de MDT’s vaak onvoldoende aandacht hebben voor de echte individuele
noden, verwachtingen en mogelijkheden van de persoon met een handicap en daardoor soms
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geneigd zijn te veel hulpmiddelen te adviseren. Dit fenomeen van overadvisering stellen we
vooral vast bij hulpmiddelen waarvan zou kunnen worden verwacht dat ze nuttig kunnen zijn
voor vele personen zoals bijvoorbeeld handgrepen en toiletverhogers, die samen jaarlijks in een
3.000-tal concrete dossiers door de MDT’s worden geadviseerd.

3- 4. Tijdens de inspectiebezoeken die uitgevoerd worden door het IVA Inspectie in het kader van de
controle op individuele materiële bijstand in opdracht van het VAPH wordt o.a. geïnformeerd
naar hulpmiddelen die nog niet werden aangekocht.

Uit de vaststellingen tijdens de huisbezoeken blijkt dat er een onderscheid t kan worden gemaak
tussen hulpmiddelen/aanpassingen die in de toekomst nog zullen aangekocht worden of waarbij
de persoon met een handicap nog twijfelde over een effectieve aankoop en hulpmiddelen/aan-
passingen waarvan de betrokkene aangeeft dat ze niet meer zullen aangekocht worden.

Voor de hulpmiddelen die in de toekomst zullen aangekocht worden, werd niet steeds syste-
matisch een reden opgegeven waarom de aankoop nog niet onmiddellijk plaatsvond.
Uit de commentaren kunnen evenwel volgende redenen gevonden worden:

- een hulpmiddel dat wordt gebruikt in combinatie met andere hulpmiddelen of een aanpas-
sing van een courant gebruiksmiddel wordt uitgesteld tot het gebruiksmiddel aan vervanging
toe is (bv. aanpassing van de keuken wordt uitgesteld tot vernieuwing van de keuken);

- hulpmiddelen werden reeds aangevraagd rekening houdend met wijzigingen in de woon-
situatie die nog niet plaatsvonden (bv. alleen gaan wonen);

- men zal het goedgekeurde hulpmiddel pas aankopen wanneer het voorheen aangekochte
hulpmiddel of het alternatief hulpmiddel aan vervanging toe is;

- twijfel over de plaatsing van handgrepen;
- men zoekt nog het juiste hulpmiddel.

Voor de hulpmiddelen die niet meer zullen worden aangekocht, werden volgende redenen
aangegeven:

- de aanpassing of het plaatsen van het hulpmiddel is (bouw)technisch niet mogelijk;
- in een huurwoning is de goedkeuring van de verhuurder nodig om wijzigingen te doen aan

de infrastructuur (bv. het plaatsen van een traplift, het vergroten van ruimten);
- de toegekende vergoeding dekt niet volledig de kostprijs van het hulpmiddel en de persoon

met een handicap oordeelt dat zijn persoonlijk aandeel te groot is;
- bij sommige hulpmiddelen heeft de persoon ook angst om het hulpmiddel te gebruiken (bv.

tandem en badplank);
- de aanwezige hulpmiddelen en/of personen geven voorlopig nog voldoende onder-steuning;
- het hulpmiddel is niet langer bruikbaar omwille van een gewijzigde handicap (bv. toename

van gehoorverlies waardoor FM-apparatuur niet zinvol is);
- het hulpmiddel werd aangevraagd, maar was niet noodzakelijk of is niet meer nodig of de

persoon met een handicap was bij de aanvraag niet overtuigd van het nut.

Het VAPH zal op basis van de vaststellingen oordelen of aanpassing van de reglementering en
refertelijst nodig is alsook de MDT’s instrueren hun adviseringswerk verder te optimaliseren.
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Vraag nr. 39
van 20 november 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Studieopdrachten

Geregeld worden studieopdrachten toegewezen aan externen, buiten de eigen agentschappen en
administratie voor de realisatie van diverse projecten.

Veel van deze studieopdrachten resulteren in effectieve projecten die erop gebaseerd zijn, andere
eindigen in niets.

1. Op basis van welke criteria wordt beslist om een studieopdracht al dan niet in eigen beheer te laten
uitvoeren?

2. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het aantal studieopdrachten met
vermelding van de respectieve kostprijs ervan en dit van de laatste vijf jaar?

3. Kan de minister tevens een opsplitsing geven van de studies die resulteerden in concrete en
beoogde projecten en welke niet? Wat was telkens de reden hiervoor en het gespendeerde bedrag
aan de studieopdracht?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 43, Lieten nr. 19, Bourgeois nr.
72, Vandeurzen nr. 39, Crevits nr. 139, Van den Bossche nr. 36, Muyters nr. 80, Schauvliege nr.
90, Smet nr. 81).
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van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister,
bevoegd voor de gewestelijke aspecten inzake de overheidsopdrachten en de erkenning van aanne-
mers.
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Vraag nr. 63
van 19 oktober 2009
van FRANK CREYELMAN

Tweede Scheldebrug Temse - Reparatiewerken

De tweede Scheldebrug tussen Bornem en Temse was tijdens het weekeinde van 10 en 11 oktober niet
toegankelijk voor het verkeer. Waterwegen en Zeekanaal liet er werken uitvoeren aan één van de
pijlers, die bij een controle licht verzakt bleek. "Door tijdsdruk bij de bouw van de brug plaatsten we
één pijler op een alternatieve manier. Dat zorgt nu voor problemen", zei een woordvoerder van
Waterwegen en Zeekanaal in een krant.

Tijdens de werken aan de nieuwe brug werden de pijlers beschermd tegen onder andere aanvaringen
door middel van zogenaamd “koffers” rondom elke pijler. Bij pijler zeven werd evenwel voor een
alternatieve bescherming gekozen, volgens de woordvoerder van Waterwegen en Zeekanaal gebeurde
dat dus onder tijdsdruk. Door de alternatieve manier van werken, kon het brugdek immers sneller op
de pijlers geplaatst worden, zodat de werken eerder klaar waren. Men wist nochtans dat dit voor heel
wat druk op de Scheldebodem zou zorgen, en er werd ook rekening gehouden met een kleine
afwijking. Maar het gewicht creëert blijkbaar meer druk dan aanvankelijk gedacht, met een lichte
spanning en vervorming van de brug tot gevolg.

De tweede Scheldebrug werd plechtig geopend door minister-president Kris Peeters op vrijdag 29 mei
2009, een week voor de verkiezingen van 7 juni.

1. Kan de minister verklaren waar de tijdsdruk vandaan kwam, waardoor de zevende pijler op een
alternatieve manier moest worden geplaatst?

2. Heeft dit extra kosten met zich meegebracht?

3. Waren er kosten verbonden aan de reparatiewerken in oktober jongstleden?
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1. Er werd inderdaad een aanvaarbescherming uitgewerkt voor de zevende brugpijler aan Bornemse
zijde van de brug die anders is dan de aanvaarbeveiliging voor de overige peilers. De reden daar-
toe situeerde zich puur op het nautische en technische vlak en niet omwille van één of ander effect
op de uitvoeringstermijn. De aanvaarbeveiliging bestond uit de aanleg van een ringdijk in steen-
slag rondom de brugpijler op de bodem van de rivier, opgevuld met staalvezelbeton. Deze oplos-
sing was hier mogelijk omdat de peiler nabij de oever is gelegen. Deze uitvoeringswijze werd,
zoals vereist, binnen de uitvoeringstermijn van het project gerealiseerd. De uitvoeringstermijn
voor dit werk werd bepaald afhankelijk van de omvang van het project, het belang om het
knelpunt zo snel mogelijk weg te werken en de wenselijkheid om de aansluitende werken aan de
weg en de oude brug die een verkeersonderbreking over de oude brug vereisten, te laten doorgaan
in de verlofperiode van 2009 ten einde de verkeershinder minimaal te kunnen houden.

2. Deze alternatieve aanvaarbescherming is niet duurder dan de klassieke oplossing, waarvoor bij de
overige brugpijlers werd geopteerd.

3. De kosten verbonden aan het opvijzelen zijn ten laste van de aannemer, die verantwoordelijk is
voor deze uitvoering.
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Vraag nr. 76
van 21 oktober 2009
van PIETER HUYBRECHTS

Albertkanaal Grobbendonk - Bijkomende brug

Omdat de huidige brug over het Albertkanaal begin juli 2007 zwaar beschadigd werd ten gevolge van
een aanrijding besliste NV De Scheepvaart in samenspraak met de gemeente Grobbendonk, de huidige
Cantiliverbrug te vervangen door een boogbrug met een grotere overspanning. De vermoedelijke
einddatum van de werken is december 2011.

Volgens een landmeter uit Grobbendonk heeft Grobbendonk evenwel recht op een extra brug. In 1940
blies het Belgisch leger een brug over het Albertkanaal in Grobbendonk op. Het plan om de Duitsers
achter het kanaal te houden, mislukte echter. De brug is verdwenen, maar de wegen die er naartoe
liepen, buurtwegen 13 en 14, liggen er nog. In een koninklijk besluit uit 1965 vindt men de intenties
om de verloren brug te herbouwen.

Door de bouw van een tweede brug in Grobbendonk zou men tevens het zwaar verkeer uit het
dorpscentrum van Grobbendonk kunnen bannen, zeker nu binnenkort aan het kanaal het
industrieterrein Beverdonk, dat aansluit op de plaats van de verdwenen brug, wordt uitgebouwd.

NV De Scheepvaart heeft de bouw van een tweede brug die een tweede ontsluitingsroute moet vormen
voor het toekomstige industrieterrein Beverdonk, opgenomen voor de aanbestedingen in 2011.

1. Is de mobiliteitsstudie hieromtrent reeds afgerond?

2. Is er reeds een beslissing is genomen over de bouw van deze extra brug?
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ANTWOORD

op vraag nr. 76 van 21 oktober 2009

van PIETER HUYBRECHTS

In de vraag wordt gesteld dat nv De Scheepvaart de bouw van een bijkomende brug in Grobbendonk
heeft opgenomen in zijn investeringsprogramma 2011.
Dit strookt evenwel niet volledig met de feiten.

1. Het mobiliteitsplan van de gemeente Grobbendonk is conform verklaard op 20 januari 2005.
Dit mobiliteitsplan is aan actualisatie toe o.a. in functie van de ontwikkeling en de ontsluitings-
problematiek van het watergebonden bedrijventerrein Beverdonk in het kader van het Economisch
Netwerk Albertkanaal. Momenteel wordt de herziening van het mobiliteitsplan Grobbendonk
verder uitgewerkt. Deze herziening zal o.a. moeten aantonen of er nood is aan een nieuwe brug
voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Beverdonk.
De bouw van een bijkomende brug is dus niet opgenomen in het investeringsprogramma 2011 van
nv De Scheepvaart, maar nv De Scheepvaart heeft in zijn indicatief meerjarenprogramma de bouw
van de nieuwe brug vermeld bij de mogelijke investeringen in 2011, maar duidelijk gekoppeld aan
de resultaten van een mobiliteitsstudie die de noodzaak van deze brug dient aan te tonen.

2. Neen, de beslissing over de bouw van een extra brug kan maar genomen worden nadat het mobili-
teitsplan Grobbendonk is geactualiseerd.
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Vraag nr. 12
van 20 oktober 2009
van IRINA DE KNOP

Vlabinvest - Promotie en communicatie

Vlabinvest (Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) werd opgericht bij
decreet van 25 juni 1992 en is operationeel sinds midden 1994. De Vlaamse Regering wil gezinnen en
alleenstaanden met een klein tot middelgroot inkomen helpen om betaalbare woongelegenheden te
vinden opdat ze in hun buurt zouden kunnen blijven wonen. Vlabinvest richt zich specifiek tot mensen
die een band hebben met de Vlaamse rand rond Brussel.

Ze gebruikt hiertoe verscheidene communicatiemiddelen waaronder de website www.vlabinvest.be, de
digitale nieuwsbrief en de activiteitenverslagen. Occasioneel worden er ook infoavonden
georganiseerd, zoals deze naar aanleiding van de tentoonstelling “Wonen in de Rand” in 2007.

1. Kan de minister een opsomming geven van de verschillende initiatieven die genomen worden om
Vlabinvest te promoten bij de bevolking?

2. Hoeveel bedraagt het aantal inschrijvingen op de digitale nieuwsbrief van Vlabinvest?

3. Hoeveel unieke bezoekers krijgt de website van Vlabinvest gemiddeld per maand?

4. Welke promotiecampagnes zijn nog gepland?
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ANTWOORD

op vraag nr. 12 van 20 oktober 2009
van IRINA DE KNOP

1. Om zijn activiteiten kenbaar te maken neemt Vlabinvest inderdaad volgende initiatieven: ont-
wikkelen van een website, periodieke uitgave van een nieuwsbrief, ruime verspreiding van de acti-
viteitenverslagen en occasionele infoavonden. Daarnaast zijn er nog een handvol andere initia-
tieven die Vlabinvest, meestal projectgebonden, en in samenwerking met de betreffende sociale
huisvestingsmaatschappij en gemeente, neemt.

Ten eerste is er de website ‘www.vlabinvest.be’. Daar vindt men algemene informatie over Vlab-
invest maar ook meer uitleg over de inkomens- en eigendomsvoorwaarde en de eventuele voor-
rang die men kan genieten. Tevens vindt men er concrete toelichting over hoe men zich kan
inschrijven als kandidaat-huurder of -koper. Vanzelfsprekend bevat de website ook de contact-
gegevens van alle partners zodat elkeen weet waar men zich kan inschrijven of met bijkomende
vragen terecht kan. De website voorziet ook de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de
digitale nieuwsbrief. Daarnaast wordt er basisinformatie aangeboden over het werkgebied, het
wettelijk kader en het adviescomité. Daarenboven zijn alle projecten per gemeente terug te vinden.
Per project staat vermeld om hoeveel woongelegenheden het gaat, of deze te huur of te koop staan
dan wel of ze reeds verhuurd zijn.

Daarnaast maar complementair probeert Vlabinvest meermaals per jaar een digitale nieuwsbrief te
verspreiden. Deze kondigt voornamelijk nieuwe projecten aan of belangrijk nieuws zoals de uit-
breiding van het werkgebied in 2006 of het verkrijgen van het voorkooprecht in 2008.

In 2007 heeft Vlabinvest een aantal regionale infoavonden gehouden waar geïnteresseerden de
mogelijkheid hadden om rechtstreeks vragen te stellen aan de medewerkers van Vlabinvest. Deze
infoavonden gingen gepaard met een algemene tentoonstelling en vonden plaats in Linkebeek,
Wemmel en Wezembeek-Oppem, telkens in samenwerking met vzw de Rand. Concrete data
waren:
- 06/11/07: Infoavond in GC De Kam in Wezembeek-Oppem (tentoonstelling van 3/11 tot 6/11)
- 27/11/07: Infoavond in GC De Moelie in Linkebeek (tentoonstelling van 22/11 tot 2/12)
- 10/12/07: Infoavond in GC De Zandloper in Wemmel (tentoonstelling van 8/12 tot 16/12)

Verder wordt sinds 2007 elk project in aanbouw voorzien van specifieke informatieborden met
contactgegevens voor de verhuring en verkoop van de woongelegenheden. Op deze manier weten
passanten en geïnteresseerden meteen waar ze terecht kunnen voor bijkomende informatie. Dit
communicatiemiddel blijkt zeer kostenefficiënt.

Overigens zijn er naar aanleiding van een specifiek project ook steeds gerichte publicaties. Dit be-
helst in eerste instantie het gemeentelijk infoblad. Vlabinvest vraagt, bij het aangaan van een
samenwerkingsakkoord, haar partners steeds om via het gemeentelijk infoblad de bevolking te
informeren over het woonproject met sociaal karakter dat op stapel staat of gerealiseerd wordt.

Maar ook projectgebonden wordt de pers niet vergeten: op 30 januari 2009 was er naar aanleiding
van het koopproject ‘Begoniagaarde’ in Machelen een persmoment in samenwerking met de SHM
en de gemeente. In 2010 zal een vergelijkbaar initiatief plaats vinden in Vilvoorde en Tervuren.
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In maart 2009 was er verder nog een publireportage in “De Zondag” en “De Streekkrant”. Daarin
werden projecten aangekondigd in Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Overijse,
Wemmel, Beersel, Huldenberg, Hoeilaart en Machelen. Het staat echter nog niet vast of dit
initiatief voor herhaling vatbaar is. De publicatiekosten moeten immers in verhouding staan tot de
respons die het genereert.

Vlabinvest verzorgt naast dit alles ook de opmaak en verspreiding van projectgebonden info-
folders. Daarbij wordt gestreefd naar een mix tussen algemene informatie (voorwaarden, kandi-
datendossier, werking enz.) en concrete elementen rond het specifiek project (timing, aantal woon-
gelegenheden, huur/koop, waar in te schrijven, enz.). Dergelijke folder handelt steeds specifiek
over één project. Daarnaast beschikt Vlabinvest ook over een aantal tentoonstellingspanelen. Deze
worden ter beschikking gesteld aan de partners en de gemeente en kunnen dan op publieke plaat-
sen (o.a. gemeentehuis, bibliotheek, ontmoetingscentrum) verdeeld en/of opgesteld worden. Deze
gecombineerde techniek werd gebruikt voor de promotie van volgende recente projecten met name
Beersel (Lot) - F. Walravenstraat, Beersel (Dworp) - Kerkstraat, Asse (Zellik) - C. Van Malderen-
straat en Huldenberg (Loonbeek) - St-Jansbergsteenweg. Wat dit laatste project bv. betreft stonden
onze tentoonstellingspanelen van begin juni 2009 tot half september opgesteld in het gemeente-
huis van Huldenberg.

Ten slotte neemt Vlabinvest sinds kort ook actief deel aan woonbeurzen. In september 2009 ge-
beurde dit in Halle (22/9) en Merchtem (26/9). Vanzelfsprekend wordt daar gebruikgemaakt van
bovengenoemde documentatie en tentoonstellingspanelen en staan Vlabinvest-medewerkers paraat
om vragen te beantwoorden. Om de participatie aan dergelijke woonbeurzen tot een groter succes
te brengen, staat een verdergaande samenwerking mogelijk te gebeuren met het Agentschap
Wonen-Vlaanderen, de Provincie Vlaams-Brabant en de betreffende SHM. De eerste verkennende
gesprekken daartoe waren alleszins al productief.

Finaal kan ik afsluiten met de jaarlijkse activiteitenverslagen.

2. Momenteel zijn 634 personen ingeschreven op de digitale nieuwsbrief van Vlabinvest.

3. Het aantal unieke bezoekers van de website www.vlabinvest.be wordt momenteel niet bijge-
houden. Vlabinvest is dan ook niet in staat om enige statistieken hierover mee te delen.

4. Vlabinvest blijft communicatie voeren via de diverse onder vraag 1 toegelichte kanalen. In 2010
zal bijkomend vooral aandacht gaan naar de woningen die momenteel in opbouw zijn en in 2010
toegewezen zullen worden en, zoals eerder vermeld, zal in 2010 eveneens een projectgebonden
persvoorstelling georganiseerd worden in Vilvoorde en Tervuren door de betreffende SHM’s.
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Vraag nr. 13
van 20 oktober 2009
van LIESBETH HOMANS

Vlaams Woningfonds - Reserves

Het Vlaams Woningfonds (VWF) is een door de Vlaamse overheid als sociale woonorganisatie
erkende privaatrechtelijke coöperatieve vennootschap (cvba). Het fonds kent voordelige sociale
hypothecaire leningen toe. Om zijn activiteiten te financieren, sluit het Vlaams Woningfonds
obligatieleningen af. De Vlaamse Regering bepaalt de grootte van dat ontleenvermogen, hecht aan die
leningen gewestwaarborg en draagt bij in de rentelast.

Momenteel beschikt het Vlaams Woningfonds over een jaarlijks ontleenvermogen van 360 miljoen
euro. Het ontleenvermogen wordt echter niet steeds op tijd ter beschikking gesteld waardoor het fonds
kreunt onder de prefinancieringslast.

1. Kan de minister een overzicht geven van de voorziene budgetten (vanaf 2008) die nog niet ter
beschikking werden gesteld? Wat is de reden hiervoor?

2. In afwachting van de vrijgave van het ontleenvermogen spreekt het fonds reserves aan om
leningen toe te kennen aan gezinnen. Er zou echter sprake zijn van het afromen van die reserves
uit besparingsoverwegingen. Klopt dat?

3. Zo ja, is de minister zich ervan bewust dat de beleggingsopbrengsten van die reserves tot nu toe de
negatieve rendabiliteit van het Woningfonds opvangen?

4. Zorgt het eventueel afromen van de reserves niet voor een verhoging van de rentevoet voor de
allerlaagste inkomens?
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1. In de Vlaamse begroting worden 3 verschillende budgetten opgenomen die betrekking hebben op
het Vlaams Woningfonds.

Een eerste budget is de vastleggingsmachtiging. Dit betreft de toelating die aan het Vlaams
Woningfonds gegeven wordt om voor een bepaald bedrag bijzondere sociale leningen aan particu-
lieren te verstrekken. Deze machtiging bedroeg in 2008 meer dan 351 miljoen euro en werd in dat
jaar volledig benut. Voor 2009 bleef deze machtiging ongewijzigd en eind september werd al
ongeveer 250 miljoen euro gebruikt.

Een tweede budget op de Vlaamse begroting die betrekking heeft op het Vlaams Woningfonds is
de leningsmachtiging. De leningsmachtiging is de toestemming die aan het VWF wordt gegeven
om voor een bepaald bedrag obligatieleningen met gewestwaarborg op de kapitaalmarkt op te
nemen. Met het opgenomen bedrag worden o.a. bijzondere sociale leningen verstrekt. Voor 2008
en 2009 bedraagt deze leningsmachtiging telkens ruim 351 miljoen euro. In 2008 werd daarvan
slechts de helft opgenomen en in 2009 werd eind september reeds de helft van het bedrag van
2009 opgenomen. De toestemming voor het opnemen van de tweede helft van 2008 en de tweede
helft van 2009 voor een totaal bedrag van 356.118.500 werd gegeven op 22 oktober 2009. De op-
names van de leningsmachtigingen van het Vlaams woningfonds gebeuren evenwel onder de ver-
antwoordelijkheid van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting. Vandaar dat ik voor ver-
dere details hierover dien door te verwijzen naar mijn collega Vlaams minister Muyters.

Ten derde krijgt het VWF ook een jaarlijkse rentesubsidie. Dit is een subsidie die doorgaans 50%
bedraagt van de interestlast op de obligatieleningen met gewestwaarborg die het Vlaams Woning-
fonds aangaat op de kapitaalmarkt. Deze rentesubsidie wordt per kwartaal uitbetaald. In 2008
bedroeg ze zo’n 33,4 miljoen euro en in 2009 is de subsidie zo’n 40,8 miljoen euro waarvan reeds
meer dan 32,5 miljoen euro werd uitbetaald. Op 26 oktober 2009, datum waarop de bewarende
maatregel met betrekking tot bepaalde vastleggingskredieten werd opgeheven, werd ook de proce-
dure gestart om het resterende saldo van de interestsubsidie 2009 uit te betalen.

2. Alle financiële bewegingen met betrekking tot de bijzondere sociale leningen die het VWF ver-
strekt worden bijgehouden in een apart fonds, het fonds B2 genaamd. Artikel 53 van de Vlaamse
Wooncode bepaalt dat de winsten die voortvloeien uit de besteding van die leningen en kredieten
aan het Vlaamse Gewest ten goede komen. Ze worden geboekt in een zogenaamde onbeschikbare
reserve waarvan de Vlaamse regering het gebruik regelt. In de ontwerpbegroting voor 2010 zoals
die voorgelegd wordt aan het Vlaams parlement, stelt de Vlaamse regering inderdaad voor om het
normaal voorziene bedrag aan rentesubsidies voor het VWF op de basisallocatie NC0 NE001 3111
met 25 mio euro te verminderen en tegelijkertijd het Vlaams Woningfonds te machtigen dit bedrag
te putten uit de onbeschikbare reserves van het Fonds B, conform artikel 53 van de Vlaamse
Wooncode.

3. De berekening en het beheer van de rendabiliteit van het Vlaams Woningfonds behoort niet tot
mijn bevoegdhedenpakket, maar is uiteraard een belangrijke bekommernis omdat de sociale doel-
stelling van het Vlaams Woningfonds, met name het verstrekken van goedkope sociale leningen
aan de gezinnen, zeer belangrijk is voor mij. Sinds jaren krijgt het Vlaams Woningfonds zoals
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gezegd een subsidie die 50% van de rentelast van de obligatieleningen bedraagt. Door onder meer
vervroegde terugbetalingen van sociale ontleners wordt een overliquiditeit binnen het fonds B2
gecreëerd, waardoor het Vlaams Gewest obligatieleningen subsidieert waartegenover geen sociale
leningen meer staan. Op die manier worden reserves opgebouwd die conform artikel 53 van de
Vlaamse Wooncode het gewest opnieuw ten goede moeten komen. Het getuigt mijns inziens dan
ook van goed bestuur om in tijden van crisis de overliquiditeit van het fonds B2 te benutten in
plaats van de belastingbetaler aan te spreken. De hele Vlaamse Regering heeft geoordeeld dat de
reserves uit het fonds B2 groot genoeg zijn om in 2010 minder rentesubsidie uit te keren dan
gebruikelijk, zonder dat de rendabiliteit van het Vlaams Woningfonds hierdoor in het gedrang zou
worden gebracht. Tegelijkertijd werd binnen de Vlaamse regering afgesproken om een onafhanke-
lijke doorlichting te organiseren van alle financiële stromen binnen het Vlaams Woningfonds. Dit
moet onder meer zicht bieden op verdere beschikbare overschotten binnen deze reserves.
Uiteraard rekenen wij op de volledige medewerking van het Vlaams Woningfonds aan deze door-
lichting.

4. De berekening van de rentevoet van de bijzondere sociale leningen wordt geregeld door het
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005. De hoogte van de reserves van het fonds
B2 speelt in deze berekening totaal geen rol. Bij de berekening van de sociale rentevoet wordt ver-
trokken van een zogenaamde referentierentevoet, die door het departement Financiën en Begroting
wordt bepaald en in principe de marktrentevoet poogt te benaderen. De enige wijze waarop het
VWF zelf invloed heeft op de sociale rentevoet, is bij de bepaling van de basisrentevoet. Deze
bedraagt een percentage van de referentierentevoet, en in artikel 6 van het vermelde besluit van
2005 is voorzien dat de raad van bestuur van het VWF de basisrentevoet mag vaststellen, op voor-
waarde dat die niet minder bedraagt dan 70% en niet meer dan 95 % van de referentierentevoet.
Sinds enkele jaren bepaalt het VWF deze basisrentevoet reeds steeds op het maximum, zijnde 95%
van de referentierentevoet, zodat de uiteindelijke rentevoet voor de sociale ontlener in geen geval
hoger kan komen te liggen als gevolg van het aanspreken van de onbeschikbare reserves uit het
fonds B2.
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Vraag nr. 14
van 22 oktober 2009
van PAUL DELVA

Projectsteun gezinsvriendelijke diensten - Brussel

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 14 van 9 oktober 2008 aan de ministers voor Welzijn en
Sociale Economie over het project van gezinsvriendelijke diensten in Brussel, liet de toenmalige
minister voor Sociale Economie weten dat er maar één bedrijf uit het Brusselse Hoofdstedelijke
gewest een dossier had ingediend, nl. VDAB Brussel, en wel voor de opstart van een
kinderopvanginitiatief met uitvoering in Gent (Wondelgem) (Websitebulletin publicatiedatum 01-12-
2008).

De gezinsondersteunende diensten kunnen in Brussel van toepassing zijn mits aan twee voorwaarden
voldaan wordt: de gezinsvriendelijke dienst die wordt opgestart moet een aangelegenheid zijn die
behoort tot de bevoegdheid van de gemeenschappen (bv. kinderopvang); de opgestarte dienst moet
worden erkend door de Vlaamse Gemeenschap (of VG(C)), of de dienst moet nauw samenwerken met
een door de VG(C) erkende instelling. Een beperking t.a.v. bedrijven in Vlaanderen is dat Brusselse
bedrijven dus geen beroep kunnen doen op een gezinsvriendelijke dienst die behoort tot de
bevoegdheid van de gewesten (bv. strijkdienst).

In het antwoord van de minister werd vermeld dat er een evaluatie was voorzien in februari-maart
2009.

1. Hoeveel bedrijven uit het Brusselse Hoofdstedelijke gewest hebben ditmaal een project ingediend
voor volgend werkjaar?

2. Hoe werden de bedrijven uit het Brusselse gestimuleerd om zich hiervoor in te schrijven? In
hoeverre acht de minister een specifieke campagne voor Brussel noodzakelijk?

3. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden? Welke beleidsconclusies zijn er hieruit voortgekomen?
Welke (beleids)maatregelen zijn genomen om het project te versterken? Wat verandert er aan het
project?

4. Hoeveel budget maakt de minister hiervoor vrij dit jaar? Via welke allocatie?
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1. Geen.
Het project rond gezinsvriendelijke initiatieven was een eenmalig project met middelen van het
begrotingsjaar 2008. Op 31 oktober 2008 liep de eenmalige projectoproep af. In 2009 is er geen
nieuwe projectoproep meer geweest. Momenteel is de administratie bezig met de eindevaluatie en
-afrekening van de individuele dossiers.

2. Niet van toepassing, zie ook vraag 1.

3. De administratie is momenteel nog bezig met de financiële en inhoudelijke eindrapportage van de
individuele projecten. De uitvoering van de projecten toegekend eind 2008 liep immers tot eind
oktober 2009. Er zal pas een evaluatie ten gronde gebeuren op het moment dat alle dossiers volle-
dig afgehandeld zijn. We voorzien dit begin 2010.

4. Niet van toepassing, zie ook vraag 1.
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Vraag nr. 15
van 26 oktober 2009
van PETER REEKMANS

SHM Volkswoningen van Duffel - Audit

“Volkswoningen van Duffel” is een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) waarmee de Vlaamse
overheid via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een dienstverlenende en
toezichthoudende band heeft.

Op 1 oktober '09 raakt bekend dat de raad van bestuur van deze SHM met onmiddellijke ingang zijn
directeur ontslagen heeft, en dit na een “vernietigend auditverslag” over de werking van de
maatschappij.

Wie lichtte deze SHM door, in wiens opdracht werd deze audit uitgevoerd, in welke mate is de
VMSW of andere diensten van de Vlaamse overheid betrokken in deze doorlichting, hoe evalueert de
minister de situatie bij deze SHM en de genomen beslissing i.v.m. het ontslag, volgt er nog een andere
sanctie of klacht tegen de persoon, is de minister in het bezit van voornoemd auditrapport en kan en
zal zij een kopie ervan beschikbaar stellen voor leden van het Vlaams Parlement ?
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- Ingevolge een aantal vaststellingen m.b.t. de verloning van de directeur en de toekenning van
vergoedingen, welke niet in overeenstemming waren met de vigerende reglementering, heeft de
raad van bestuur van de SHM, op aangeven van de toezichthouder, in 2007 een beslissing geno-
men waarbij de aangeklaagde toestand werd rechtgezet. Ondermeer dit leidde tot een disfunc-
tioneren van de directeur die rechtstreeks aanleiding gaf tot de beslissing van de raad de vennoot-
schap te laten doorlichten.

- De SHM werd doorgelicht door B!Wild consultancy.

- De audit werd uitgevoerd in opdracht van de raad van bestuur van de SHM.

- De VMSW en het agentschap RWO Inspectie werden niet betrokken bij deze audit.

- De relatie van de raad van bestuur van de SHM met het personeel van de SHM wordt niet beheerst
door een statuut maar wel door de regels die in de private sector gelden; de werkgever kan bijge-
volg autonoom de werknemer ontslaan. Ik kan uiteraard enkel akte nemen van de kwestieuze
beslissing.

- De audit kwam er op initiatief van de SHM. De SHM oordeelt over een eventuele vraag tot
openbaarheid of vrijgave van het audit-rapport.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 16
van 27 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

Stadsvernieuwingsprojecten - Subsidiëring

Met het decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten van 22 maart 2002 legde
de Vlaamse Regering de financiële basis voor de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in
Vlaamse steden.

De Vlaamse overheid wil met dit decreet steden financiële ondersteuning bieden bij de realisatie van
goed onderbouwde en doordachte stadsvernieuwingsprojecten met multifunctioneel karakter. Het moet
gaan om projecten die een hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en voor een nieuwe
dynamiek kunnen zorgen.

Volgende steden kunnen projecten indienen: de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden
(Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en
Turnhout), de provinciale steden (Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle,
Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen,
Tongeren, Vilvoorde en Waregem) en Brussel via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het decreet stelt als vereiste dat de projecten gerealiseerd worden in een publiek-private
samenwerking. De ingediende projecten worden uiteindelijk geëvalueerd door een multidisciplinaire
jury.

Bij de tweede fase van de meest recente oproep konden steden waarvan de aanvraag niet bij fase 1
werd geselecteerd een verbeterd voorstel indienen. De jury die de ingediende projecten moest
evalueren, kwam in mei 2009 samen voor het beoordelen ervan.

Tot op heden is nog niet bekend welke projecten al dan niet in aanmerking zijn genomen. Gelet op de
begrotingsopmaak van steden, kan het van belang zijn dat de steden tijdig worden geïnformeerd over
de beslissing van de minister ter zake.

1. Indien de beslissing nog niet is genomen, wanneer wordt ze dan verwacht?

2. Welke projecten van welke steden werden geëvalueerd? Welke werden in aanmerking genomen/
welke niet? Op basis van welke argumenten werden de projecten al dan niet in aanmerking
genomen?

3. Hoeveel bedraagt de subsidie voor elk project afzonderlijk?

4. Staan er nog projectoproepen in het vooruitzicht deze legislatuur in het kader van
bovenvermeld decreet? Zo ja, hoe groot is het budget dat hiervoor wordt vrijgemaakt?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 16 van 27 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

1. De Vlaamse regering heeft inzake de stadsvernieuwingsprojecten een beslissing genomen op 30
oktober 2009. De beslissing is aan de betrokken steden meegedeeld.

2. De jury stadsvernieuwingsprojecten evalueerde op 5 en 6 juni de ingediende projecten van de
tweede fase van de laatste oproep. Het betrof 9 projecten waarvan 7 projecten werden voorgesteld
voor selectie en twee projecten niet. De Vlaamse regering heeft bij haar beslissing van 30 oktober
2009 de motivering voor selectie integraal goedgekeurd zoals geformuleerd door de jury
stadsvernieuwingsprojecten. Hierna citeer ik de desbetreffende passages, project per project. De
eerste 7 projecten zijn de geselecteerde projecten, de laatste 2 zijn de niet-geselecteerde. Bij de
geselecteerde projecten is ook het toegekende subsidiebedrag vermeld.

Oudenaarde: “Scheldekop”
De jury waardeert de ernstige manier waarop de stad omgaat met de kwaliteitsvolle resultaten van
een vorige conceptsubsidiëring en deze kwaliteit nu wil aanhouden bij het ontwikkelen van de
aangrenzende site. Het structurele belang en de strategische inzet van de voorgestelde ontwik-
keling in Pamele staan buiten kijf. De probleemstelling, de objectieven en de aanpak van het
project zijn goed. Het schiereiland heeft met politie en justitie een belangrijke trekker, maar kan
bijkomende initiatieven in dit stadsdeel goed gebruiken. Het stadsontwerp voor het schiereiland
zelf heeft veel gewonnen met het ontwerpend onderzoek en de charette. Door de opmaak van twee
beeldkwaliteitsplannen (voor de publieke ruimte en voor de architectuur van de kop) bewijst de
stad dat ontwerpkwaliteit voor het project van groot belang is. De participatieve opzet moet nog
verder worden uitgewerkt.

Wat de PPS-structuur, de minimumvoorwaarden, de timing en de uitvoerbaarheid betreft, voldoet
het dossier aan de decretale voorwaarden voor subsidiëring.

De jury geeft dit project een positief advies, en stelt voor een subsidie van 3.000.000 euro toe te
kennen.

Aarschot: “Aarschot op sporen”
Dit “stationsomgevingsproject” maakt op overtuigende wijze werk van twee grote uitdagingen: 1.
het opwaarderen van een banaal bedrijventerrein tot een hoogwaardig polyvalent bedrijvenpark
met regionale allure; 2. het integreren van een perifeer en gefragmenteerd gebied in een versterkt
stedelijk frame. De drievoudige verbinding tussen de beide zijden van het spoor (de brede onder-
doorgang tussen stationsplein en ‘parkeerpark/evenementenplein’, de verlengde voetgangersbrug
naar het vernieuwde park, de passage onder de Demerbrug) zijn daarbij van cruciaal belang. Er is
een kwaliteitsvolle plannings- en (stads)ontwerpbasis voorhanden die wel meer architectuur-
kwaliteit nodig heeft om de gestelde ambities waar te maken. Er werd een sterk Regiebureau
opgericht voor de verdere kwaliteitsbewaking. Het ontwerp van de nieuwe voetgangersbrug mag
alvast gezien worden. De vooruitgang die de stad in enkele jaren tijd op het vlak van visievorming,
projectvoorbereiding en zin voor kwaliteit boekte verdient waardering en aanmoediging.

Wat de PPS-structuur, de private inbreng, de timing en de uitvoerbaarheid betreft, voldoet het
dossier aan de decretale voorwaarden voor subsidiëring
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De jury stelt voor aan het project een subsidie van 2.000.000 euro toe te kennen.

Vilvoorde: “Watersite – Molens”
Het masterplan is ambitieus, gedurfd en vernieuwend. Een ontwaarde industriële strook, geklemd
tussen spoorlijn en kanaal wordt aangepakt. Het project verzamelt kansen en mogelijkheden, die
verspreid liggen in de ruime omgeving (TGV, GEN-station, park, kanaal,…). Een krachtig ruimte-
lijk frame knoopt aan bij deze mogelijkheden en werkt als onthaalstructuur voor nieuwe invul-
lingen waaronder het hier voorgestelde strategische stadsvernieuwingsproject dat voorziet in de
uitbouw van een nieuwe stadswijk. Deze laatste zoekt ruimtelijke verbanden met andere woon-
kernen (Machelen, Vilvoorde) en met structuurelementen van het perifere stadslandschap (Zenne,
kanaal). Het masterplan heeft een uitgesproken structurerend vermogen, het voorgestelde
stadsvernieuwingsproject een onmiskenbare strategische waarde. Het gaat om samenbrengen en
verbinden op verschillende schaalniveaus (stadsdeel, wijk, buurt). Een vorig stadsvernieuwings-
project in uitvoering wordt opgenomen in een ruimer en krachtiger geheel. De plannings- en
ontwerpbasis is zeer goed. Op basis van het masterplan werd een stadsontwerp gemaakt dat de
ruimtelijke sturing zal verzekeren van een ontwikkelingsproces. Dit proces moet een randstede-
lijke periferie naar nieuwe stedelijkheid loodsen en wil tezelfdertijd de toon zetten op het vlak van
duurzaam bouwen en wonen. Een veelzijdige en kwaliteitsvolle woningtypologie en dito publieke
ruimte staan op het programma. De participatieve opzet voorziet in uiteenlopende vormen van
samenwerking tussen heel diverse actoren.

Wat de PPS-structuur, de timing en de uitvoerbaarheid betreft, voldoet het dossier aan de decretale
voorwaarden voor subsidiëring.

De jury beoordeelt het project gunstig en stelt een subsidie voor van 3.000.000 euro.

Gent: “Bruggen naar Rabot”
Wat opzet en doelstelling betreft, komt het project zeker in aanmerking voor subsidiëring. Het
project “Bruggen naar Rabot” presenteert een ambitieus ontwikkelingsperspectief voor een
belangrijke schakel uit de Gentse 19e eeuwse gordel.
De opzet is zonder meer structureel en strategisch. Het project is gedurende de voorbije jaren goed
geregisseerd, steviger onderbouwd, gegroeid in samenhang en kwaliteit. De zorgvuldige afweging
van publieke en private, lokale en stedelijke functies, de goede dosering van open en bebouwde
ruimte, verdienen waardering. Het globale project werkt op verschillende schaalniveaus en
garandeert daardoor inbedding en duurzaamheid. Het risico op gentrificatie is tijdig erkend en
beheersbaar gehouden, onder meer door het activeren van de betrokkenheid van de bewoners.
Kortom de zorg voor een betere sociale en functionele mix, gekoppeld aan de inbreng van
belangrijke stedelijke functies, publieke ruimte en vervoersnetwerken laten het Rabot en omgeving
opnieuw volop deel uitmaken van de stedelijke agglomeratie.

Aangezien de engagementen van de private partner inzake het deelproject ‘Herinrichting
Trambrugsite’ volstaan om te voldoen aan het vereiste van 30 % private inbreng, beantwoordt dit
project, wat de PPS-structuur en de minimumvoorwaarden betreft aan de decretale voorwaarden
voor subsidiëring.

De jury geeft een positief advies en stelt voor een subsidie van 3.000.000 euro toe te kennen.

Antwerpen: “IGLO Intergenerationeel project Linkeroever”
Het project neemt op moedige en creatieve wijze een zeer lastige en internationaal relevante
stedelijke problematiek aan: de herwaardering en vernieuwing van een naoorlogse modernistische
hoog-bouwwijk. In de geest van het nieuwe structuurplan slaat het IGLO project resoluut de weg
in van een volwaardige verstedelijking van de wijk. Het voorliggend stadsontwerp positioneert
Europark als een wijk met eigen identiteit binnen een ruimer stadsdeel.
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De verkeersafwikkeling wordt gediversifieerd en evenwichtig. De buurt krijgt met het IGLO
project een eigentijdse “core”: een gastvrije strookvormige publieke ruimte, opgeladen met een
diverse reeks voorzieningen die zich richten naar verschillende doelgroepen en generaties. De jury
is van mening dat het intergenerationele aspect van dit project verder moet worden bewaakt. De
school, het jeugdhuis en de sportgelegenheid mogen niet achterwege blijven, zoniet blijft het
intergenerationele bepertkt tot kinderen (kinderdagverblijf) en ouderen (zorgwoningen) en wordt
niets gedaan voor de jongeren.
De plannings- en ontwerpbasis is voorbeeldig: projectdefinitie - consultatie - ontwerpwedstrijd -
stadsontwerp - architectuur. De samenwerking van heel diverse publieke partners is een voorbeeld
van synergie en coproductie.
De jury wijst eveneens op de noodzaak om, parallel aan de vernieuwing van ruimte en uitrusting,
een geïnspireerd programma van samenlevingsopbouw - met ondermeer een belangrijk cultureel
luik - op te zetten.

Dit project voldoet, wat de PPS-structuur, de minimumvoorwaarden, de timing en de uitvoer-
baarheid betreft, en aan de decretale voorwaarden voor subsidiëring.

De jury geeft het project een gunstig advies en stelt voor een subsidie van 2.000.000 euro toe te
kennen.

Geel: “Geelodroom”
Geel wil de tuinstad van de 21ste eeuw realiseren: open en stedelijk, visionair en maakbaar,
ambitieus maar met zin voor schaal en streek, met een grote diversiteit aan woonvormen, een goed
uitgeruste publieke ruimte, een performante dienstverlening. Een nieuwe ontsluitingsas werkt als
structurele drager van de ruimtelijke ontwikkeling en als motor van verdichting. De bestaande
publieke ruimte moet een betere uitrusting, een groter functioneel belang, een aangepaste schaal
en karakter krijgen. De uitdaging bestaat er in de maatschappelijke en culturele dimensies van
stedelijkheid gelijke tred te laten houden met de (beoogde) ruimtelijke ontwikkeling. Dit project
komt niet uit het niets, maar is het resultaat van een bescheiden maar gestaag stadsdebat waarin de
stad aan visie, zelfbewustzijn en capaciteit won. Een sterke visie en een uitstekend masterplan
liggen voor. Mits consistente sturing kan de verdere stedenbouwkundige en architecturale
uitwerking weer aanknopen bij dit ambitieniveau. Uit de projectpresentatie blijkt dat de stad zich
van deze uitdaging bewust is.

Op voorwaarde dat de in het aanvraagformulier opgegeven timing voor de realisatie van de
ondergrondse parking wordt gerespecteerd, voldoet het dossier, wat de PPS-structuur, de timing en
de uitvoerbaarheid betreft, aan de decretale voorwaarden voor subsidiëring.

De jury adviseert het project positief en stelt voor om een subsidie toe te kennen van 3.000.000
euro.

Antwerpen: “Eilandje: Culturele as en Londen- Amsterdamstraat” (reserve project)
Met het project voor het Eilandje zet Antwerpen een eigen “Dockland” project op de Europese
kaart “dat gezien mag worden”. De specifieke typo-morfologie van het gebouwenpatrimonium
wordt gevaloriseerd. Er worden waardevolle nieuwe elementen toegevoegd. Ruimtelijke
samenhang en integratie worden nagestreefd door naast de grid structuur een NZ en WO as in de
verf te zetten. Wel rijzen er ernstige vragen over de ruimtelijke en programmatische uitwerking
van de eerder commerciële WO as. De plannings- en ontwerpbasis is zeer goed maar heeft - naast
het MAS - nood aan enkele echt vernieuwende impulsen. Vermengen, verbinden en verknopen
staan boven-aan de agenda. Stedelijk wijkoverleg, wijk- en stadsevents stofferen de participatieve
werking. Toch vraagt de jury meer aandacht voor bottom-up initiatieven en een meer geïntegreerd
actieplan van samenlevingsopbouw omtrent dit herboren stadsdeel.
De jury merkt eveneens op dat - net zoals dit het geval is in de meeste vernieuwde havenwijken in
het buitenland - men meer moet doen om het havenkarakter niet helemaal kwijt te geraken.
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Het project komt in aanmerking voor subsidiëring mits de PPS-constructie voltooid wordt en alle
nodige documenten toegevoegd worden aan het dossier. Bovendien verwacht de jury een plausibel
antwoord op bovenstaande vragen. Dit kan getoetst worden bij een volgende jurybijeenkomst.

Wat de PPS-structuur, de minimumvoorwaarden, de timing en de uitvoerbaarheid betreft, voldoet
dit project aan de decretale voorwaarden voor subsidiëring.

De jury geeft het project een gunstig advies en stelt voor een subsidie van 1.500.000 euro toe te
kennen.

Leuven: “Kanaalkom”
De PPS-constructie is nog niet klaar. Gelet op de afwezigheid van een uitgewerkte samen-
werkingsovereenkomst met concrete engagementen inzake de timing, voldoet het project, in weer-
wil van zijn onmiskenbare kwaliteiten, niet aan de decretale voorwaarden voor subsidiëring.

De jury stelt voor dit project niet te selecteren voor een subsidie.

Tielt: “Kortrijkstraat”
In juni 2009 stelt de jury vast dat er zeer weinig vordering is gemaakt. De strategische en
structurele waarde van het voorgestelde stadsvernieuwingsproject is niet echt overtuigend. De
kwalitatieve aanzetten van het masterplan blijven herkenbaar maar worden niet verder opgeladen.
Inhoudelijk wordt het programma van het masterplan niet verder uitgewerkt en eerder verzwakt
dan versterkt. Zo blijft het ontwikkelen van nieuwe woonvormen gemengd met andere functies erg
elementair. Het parkeerbeleid blijft eveneens vaag en onderbouwt het concept van de
ondergrondse garage niet.

Gelet op de afwezigheid van een samenwerkingsovereenkomst met engagementen vanwege een
private partner, voldoet het project niet aan de decretale voorwaarden voor subsidiëring.

De jury stelt voor om dit project niet te selecteren voor een subsidie.

3. Zie antwoord op vraag 2.

4. In de ontwerpbegroting 2010 is voor de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten een bedrag
voorzien van 12.538.000 euro. In de beleidsbrief steden 2009-2014 staat dat de
stadsvernieuwingsprojecten worden verder gezet. De voorbereidingen voor de nieuwe oproep
worden de komende weken opgestart.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 17
van 29 oktober 2009
van VALERIE TAELDEMAN

Renovatiepremie - Aanvragen

De Vlaamse renovatiepremie kent een groot succes.

1. Kan de minister een overzicht per provincie geven van het aantal aanvragen?

2. Kan de minister aangeven hoeveel aanvragen niet werden goedgekeurd?

3. Wat zijn de voornaamste redenen voor het niet goedkeuren van een aanvraag?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 17 van 29 oktober 2009
van VALERIE TAELDEMAN

1. Het aantal aanvragen voor een renovatiepremie voor de periode maart 2007 - oktober 2009:
- Antwerpen: 15.574
- Limburg: 9.698
- Oost-Vlaanderen: 15.141
- Vlaams-Brabant: 9.537
- West-Vlaanderen: 12.313
- Totaal: 62.263

2. Het aantal weigeringen voor een renovatiepremie voor de periode maart 2007 - oktober 2009:
- Antwerpen: 2.499
- Limburg: 1.535
- Oost-Vlaanderen: 2.724
- Vlaams-Brabant: 1.661
- West-Vlaanderen: 1.729
- Totaal: 10.148

3. De belangrijkste weigeringsgronden zijn de volgende:
- Het totaal van de aanvaarde facturen bedraagt minder dan 10.000 euro.
- In de periode van drie jaar voor de aanvraagdatum had de aanvrager een andere woning dan de

huidige woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik en voor deze woning
wordt geen uitzondering toegestaan conform art. 4, tweede lid van het BVR van 2 maart 2007
(de woning werd verkocht en de bewoner bewoonde ze zelf tot op het moment dat hij verhuis-de
naar de premiewoning, de woning werd onteigend of ze werd gesloopt).

- Het inkomen was te hoog.
- De aanvrager bewoont de premiewoning niet op de aanvraagdatum.
- De woning was geen 25 jaar oud op de aanvraagdatum.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 18
van 29 oktober 2009
van VALERIE TAELDEMAN

Bejaardenwoningen en serviceflats - “Bindend sociaal objectief”

Het decreet grond- en pandenbeleid bepaalt dat Vlaanderen 43.000 sociale huurwoningen, 21.000
sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels moet creëren.

Het “bindend sociaal objectief” is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat ten
minste moet worden verwezenlijkt tegen 31 december 2020.

Vele Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s leveren inspanningen op het vlak van
bejaardenwoningen en serviceflats.

Tellen deze bejaardenwoningen en serviceflats mee in het bereiken van het “bindend sociaal objectief”
inzake huurwoningen/koopwoningen?

Zo neen, waarom niet?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 18 van 29 oktober 2009

van VALERIE TAELDEMAN

Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat
binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten minste moet worden verwe-
zenlijkt (art. 4.12) decreet grond- en pandenbeleid. Het sociaal woonaanbod wordt gedefinieerd in het
decreet van 27 maart betreffende het grond- en pandenbeleid, meer bepaald artikel 1.2, 16°. De
definitie omschrijft sociaal woonaanbod als volgt “het aanbod aan sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen en sociale kavels dat voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden:

- zij zijn volledig onderhevig aan de reglementering aangaande het sociale huurstelsel of de
overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

- zij worden bestemd tot hoofdverblijfplaats, respectievelijk tot oprichting van een woning die
tot hoofdverblijfplaats zal worden bestempeld.”

Voor zover bejaardenwoningen en serviceflats voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden
kunnen deze beschouwd worden als een sociale woning in de zin van het bindend sociaal objectief.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 19
van 29 oktober 2009
van VALERIE TAELDEMAN

Sociale huurders - Kooprecht - “Bindend sociaal objectief”

In de vorige legislatuur besliste de Vlaamse Regering dat wie vijf jaar dezelfde sociale woning huurt,
kan overgaan tot de aankoop van deze woning.

1. Kan de minister per provincie meedelen hoeveel sociale woningen reeds verkocht werden?

2. Het “bindend sociaal objectief” is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat
ten minste moet worden verwezenlijkt tegen 31 december 2020.

Telt de verkoop van een sociale woning mee in het bereiken van het “bindend sociaal objectief”
inzake huurwoningen/koopwoningen?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 29 oktober 2009

van VALERIE TAELDEMAN

Vooreerst moet verduidelijkt worden dat niet iedereen die vijf jaar een sociale woning huurt, kan
overgaan tot de aankoop van diezelfde woning. Artikel 43 uit de Vlaamse Wooncode stelt duidelijk
meerdere voorwaarden aan de sociale woning:

- De woning is vijftien jaar als sociale huurwoning ter beschikking gesteld;
- De huurder heeft de woning vijf jaar ononderbroken als huurder betrokken;
- De huurder heeft op het ogenblik van het aankopen van de woning, geen andere woning of een

perceel bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.
Daarnaast dienen de bepalingen van art. 43, §2 in acht genomen te worden, waarbij bepaalde afwij-
kingen zijn voorzien waardoor bepaalde sociale huurwoningen geen voorwerp zijn van het kooprecht.
Hiermee wordt aangetoond dat een sociale huurder wel degelijk rekening moet houden met verschil-
lende voorwaarden vooraleer hij kan overgaan tot het uitoefenen van het kooprecht.

1. In onderstaande tabel vindt u per provincie het aantal sociale huurwoningen dat verkocht werd in
het kader van het kooprecht van de zittende huurder (2009 nog onvolledig).

2009 2008 2007

Antwerpen 20 37 16

Limburg 26 58 6

Oost-Vlaanderen 12 21 17

Vlaams-Brabant 4 19 4

West-Vlaanderen 15 25 18

Totaal 77 160 61

2. Wanneer een sociale huurwoning verkocht wordt conform de bepalingen van artikel 1.2, 16° uit
decreet van 27 maart betreffende het grond- en pandenbeleid, dan wordt de sociale huurwoning een
sociale koopwoning. Dit gedurende een periode van 20 jaar conform de bepalingen van het
overdrachtenbesluit. Hetgeen impliceert dat de bewoner gedurende 20 jaar in deze woning moet
wonen. Tevens moeten de voorwaarden van artikel 1.2, 16° wel degelijk meegenomen worden.
Wanneer een sociale woning verkocht wordt op de private markt zonder de betreffende voorwaar-
den, dan telt de woning niet mee in het bindend sociaal objectief.

Bijkomend dient rekening gehouden te worden met de opbouw van het bindend sociaal objectief,
hetgeen bestaat uit een objectief inzake sociale huurwoningen, sociale koopwoningen alsook
sociale kavels. Elk van deze deelobjectieven dient te worden verwezenlijkt tegen 2020. Tevens gaat
het decreet uit van een bijkomend aanbod, waardoor sociale huurwoningen die verdwijnen gecom-
penseerd moeten worden.
Verkochte sociale huurwoningen leiden er toe dat het sociaal huuraanbod daalt ten aanzien van de
eerste nulmeting. Dit verlies van sociale huurwoningen dient gecompenseerd te worden ten aanzien
van het bindend sociaal objectief.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -285-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 20
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Slimme energiemeters - Stand van zaken

In Europa raakt het gebruik van de slimme energiemeters meer en meer ingeburgerd. Heel wat landen
gaan over tot de algemene invoering van dit nieuwe type meter. Ook voor Vlaanderen wordt de
haalbaarheid onderzocht.

Door het gebruik van slimme meters moeten geen fysieke meteropnames meer gebeuren. Op alle
belangrijke momenten (verhuizing, leverancierswissel) kan de meterstand van op afstand afgelezen
worden. Slimme meters laten ook toe om afnemers meer informatie te geven over hun verbruik, zodat
ze hun gedrag kunnen aanpassen. De facturatie kan sneller en correcter verlopen en dat leidt tot minder
klachten en ongenoegen. Fraude kan ook sneller opgespoord worden. Er zijn nog heel wat andere
voordelen. De belangrijkste voor- en nadelen van een massale invoering van slimme meters staan in de
kosten-batenanalyse die de VREG liet opstellen (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits-
en Gasmarkt).

In verschillende Europese landen werden al een aantal projecten van massale plaatsing van slimme
meters opgestart en uitgevoerd. Italië wenst de invoering van slimme meters tegen 2012 te hebben
afgerond en de overgrote meerderheid van de Italianen beschikt ondertussen al over een slimme meter.
In Zweden is men volop bezig met de invoering ervan. Onder meer Nederland en Frankrijk bereiden
een grootschalige invoering voor. Elk land heeft zijn eigen redenen voor de invoering van slimme
meters. Met het het van kracht worden van de Energie-efficiëntierichtlijn en meer bepaald de
verplichting tot frequente facturering op basis van reële verbruiken, is er wel een belangrijk argument
voor de invoering van slimme meters.

In de loop van 2007 heeft de VREG het overleg opgestart met de netbeheerders en leveranciers over
de mogelijke invoering van slimme meters in het Vlaamse gewest. Doel is om te bestuderen of de
massale invoering van slimme meters wenselijk is vanuit technisch en financieel oogpunt.

In 2007 liet de VREG een eerste studie uitvoeren door de KULeuven waarin de
communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden voor de gegevensoverdracht (communicatie over
het elektriciteitsnet, communicatie over telefoon- en kabelnet en draadloze communicatie) onderling
vergeleken werden qua kosten en geschiktheid voor de vereiste functionaliteiten.

In 2008 werd door consultant KEMA een kosten-batenmodel ontwikkeld voor de Vlaamse markt,
waarmee de kosten en baten van de invoering van de slimme meters kunnen worden geanalyseerd. Dit
model gaat uit van een macro-economische benadering, maar de impact op de verschillende
belanghebbenden (de netbeheerders, de leveranciers, de verbruikers, de overheid) kan eveneens
worden onderzocht. Verschillende alternatieven kunnen worden bekeken (onder meer met betrekking
tot de communicatiemedia en de functionaliteiten) binnen het kader van de huidige marktorganisatie.
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De lijst met functionaliteiten en de meeste gegevens voor het model werden aangeleverd door het
Werktraject 4 van de Studie over het marktmodel die de VREG uitvoert. Een eerste rapport met
resultaten werd in juli 2008 op de VREG-website geplaatst. Het model kan verder gebruikt worden als
instrument om advies te verlenen en beslissingen over de invoering van slimme meters te
onderbouwen.

In haar ondernemingsplan 2008 heeft de VREG zich ertoe geëngageerd op basis van deze analyse een
eerste advies te verstrekken over de wenselijkheid van de aanpassing van het regelgevend kader inzake
metering aan de Vlaamse minister van Energie. Op basis van de onderzoeksresultaten tot nog toe,
adviseerde de VREG aan de Vlaamse minister van Energie om in samenwerking met de sector verder
onderzoek te doen. Er is dus nog geen concrete beslissing genomen over het al dan niet invoeren van
slimme meters in Vlaanderen.

1. Wat is de inhoud van dit advies? Welke aanpassingen aan het regelend kader moeten er gebeuren?

2. Is er verder onderzoek gebeurd? Met welke partners? Wat zijn de conclusies? Welke impact zal
een invoering hebben op de verschillende belanghebbenden?

3. Is er een timing bekend wanneer een concrete beslissing genomen zal worden over het al dan niet
invoeren van slimme meters in Vlaanderen?

4. Wordt er bij de keuze van een systeem gestreefd naar een uniform systeem dat alle netbeheerders
zullen aanbieden? Zo neen, waarom niet? Welke flexibiliteit, modulariteit en upgradebaarheid
wordt in het systeem ingebouwd, gelet op de potentiële vooruitgang die in deze technologie nog
kan worden afgelegd?

5. Wie zal de kosten voor de invoering van deze nieuwe meters dragen? Zal dit een nieuwe
verhoging van de tarieven van de distributienetbeheerder tot gevolg hebben? Hoe zal dit bewaakt
worden?

6. Is het de bedoeling dat bij de invoering van de slimme meters de facturatie van het reële verbruik
wordt beoogd? Met andere woorden, erg hoge facturen in de winter en erg lage facturen in de
zomer? Of blijft een systeem op basis van maandelijkse forfaits gehandhaafd of mogelijk? Zal
men bij een eventuele invoering van een facturatie op basis van het reële verbruik maatregelen
nemen die rekening houden met sociaal zwakkere klanten, die baat hebben bij een forfaitaire
facturatie?
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1. In oktober 2008 maakte de VREG aan de vorige Vlaamse minister van Energie een tussentijds
advies en stand van zaken over. De VREG adviseerde om in samenwerking met de sector verder
onderzoek te doen, en meer bepaald om de kosten en de baten van slimme meters verder te
evalueren via een proefproject. Concrete aanpassingen aan het regelgevend kader werden nog niet
voorgesteld, dit zal parallel met de geplande proefprojecten verder worden bekeken.

2. Deze beoordeling zal mede worden gebaseerd op de resultaten van de voorziene pilootproeven. De
Vlaamse distributienetbeheerders hebben al plannen voor de invoering van slimme meters. In een
eerste fase (2009-2010) wordt een veldtest voorzien in de gemeenten Hombeek en Leest (4.000
slimme meters). Doel van deze veldtest is vooral het testen van de communicatiewijze waarop
meetgegevens van een meter kunnen worden doorverzonden naar een centrale databank. Deze
communicatie kan verlopen via het elektriciteitsnetwerk (PLC, power line carrier), de kabel, via
breedband, ... Indien de resultaten van deze piloottest positief zijn, zal een tweede fase (2011-
2012) worden opgestart: een pilootproject waarin zo’n 40.000 slimme meters zullen worden
geplaatst en getest. Het betreft een test van de slimme meter zelf, de dataverzameling, de facturatie
door de leverancier op basis van deze slimme meters en het uittesten van de nieuwe communica-
tiewijze tussen marktpartijen als gevolg van de opportuniteiten van deze slimme meter. Verder is
de VREG ook betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten zoals het Linear project (begeleid
door KUL en VITO) en het Vlaams Smart Grid Platform (begeleid door VOKA). De VREG heeft
ook al overleg gehad met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Privacycommissie), omdat ook de mogelijke privacyaspecten van slimme meters zeker niet
vergeten mogen worden.

3. Op basis van de resultaten van beide testen wordt dan beslist over een eventuele verdere uitrol van
slimme meters in de periode 2014 en 2020. Een concrete beslissing over het al dan niet invoeren in
Vlaanderen wordt ten vroegste verwacht bij het einde van de proefprojecten in 2012. Cruciale
criteria voor de beslissing over een grootschalige invoer van slimme meters zijn het belang van de
consument (kostprijs, gerealiseerde energiebesparing, invloed op gedrag, bruikbaarheid van de
informatie, verbetering van de dienstverlening, bescherming van de privacy, sociale bescherming,
…) en de mate waarin de slimme meter de inpassing van decentrale productie bevordert, cruciale
criteria zullen zijn.

4. Er wordt een uniform systeem vooropgesteld door de Vlaamse distributienetbeheerders. Onder-
meer vanuit deze zorg worden de planning en de uitvoering van de proefprojecten nu reeds
gezamenlijk door Eandis, Infrax en PBE aangepakt. Ook de flexibiliteit en toekomstzekerheid van
de systemen zijn een belangrijke zorg, de eisen op dit gebied zullen echter pas concreet bekend
zijn en ingevuld worden na de proefprojecten.

5. Een project van dergelijke omvang zal onvermijdelijk zijn invloed hebben op de distributie-
nettarieven. Distributienettarieven zijn een federale bevoegdheid, maar dit zal zeker worden afge-
stemd met de federale minister van Energie.
Het is uiteraard de bedoeling dat de verbruiker een duidelijk voordeel zal kunnen putten uit de
toepassing van de slimme meter. Hij of zij zal veel regelmatiger en met veel meer detail informatie
kunnen krijgen over zijn verbruik van elektriciteit en gas, daardoor zijn verbruiksgedrag kunnen
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aanpassen, en dus een belangrijke besparing kunnen realiseren. Bovendien zullen alledaagse
processen zoals switch en verhuizing sneller en soepeler kunnen afgehandeld worden, wat heel
wat ongenoegen vermijdt. Het belang van de consument in de brede betekenis (kostprijs, gerea-
liseerde energiebesparing, invloed op gedrag, bruikbaarheid van de informatie, verbetering van de
dienstverlening, bescherming van de privacy, sociale bescherming, …) zal cruciaal zijn bij elke
beslissing over een verdere uitrol van slimme meters.

6. De bedoeling is om zeer regelmatig, bijvoorbeeld elke maand, alle informatie te geven over het
exacte door de meter gemeten verbruik van elektriciteit en/of aardgas. Dit kan de afnemer
interessante informatie opleveren die hij/zij bijvoorbeeld kan gebruiken om energie te besparen.
Dit is niet hetzelfde als elke maand een nieuwe factuur krijgen gebaseerd op het exacte verbruik
van de voorbije maand. Dit zou immers voor aardgas met zich meebrengen dat er een sterk
verschil zou ontstaan tussen de zomer- en winterfacturen, wat voor sommige gebruikers betalings-
problemen kan veroorzaken.
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Windturbines boven spoorlijnen - Proefproject

In het Sloegebied bij Vlissingen start binnenkort een proef met windmolens boven de spoorlijn.

Het is de bedoeling windturbines boven het spoor te plaatsen op daarvoor speciaal ontworpen masten.
Deze oplossing biedt niet alleen extra locaties om windenergie op te wekken, het is ook positief voor
de spoorwegen. Verwacht wordt dat men in 2011 met het project start.

1. Heeft de minister weet van dit initiatief?

2. Ziet zij hierin ook een mogelijkheid voor Vlaanderen?

3. Heeft de minister een idee van de kostprijs van een dergelijk project?
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1. Algemeen
Het betreft een demonstratieproject van 10 tot 15 turbines van maximaal 2MW, geplaatst boven
een goederenspoor ten Noorden en ten Oosten van de Sloehaven (Vlissingen, Zeeland). De bouw
van het project is gepland voor 2011 en de eerste stroom wordt verwacht in 2012.
In overleg met de lokale besturen en andere belanghebbenden, wordt nog onderzocht hoeveel
turbines er geplaatst kunnen worden. Daarvoor worden, naast de ruimtelijke argumenten ook de
veiligheidsaspecten uitvoerig onderzocht.

Als deel van het project wordt een model opgemaakt dat aan de hand van een aantal factoren,
zoals de frequentie van het gebruik van de spoorlijn, type en lading van de treinen, aantal en
grootte van de windturbines de veiligheidsrisico’s in kaart brengt. Met dit model kan dan de
haalbaarheid van toekomstige projecten getoetst worden.

Initiatiefnemers
Het project in de Sloehaven is een eerste demonstratie van Railwind®, een nieuw, innovatief
concept, uitgewerkt door de beheerder van het Nederlandse spoorwegennet, ProRail, en Evelop/
Eneco, een projectontwikkelaar in hernieuwbare energie. Beide partijen hebben in september een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van dit concept.

Innovatie
Speciaal voor dit project wordt een vakwerkmast ontwikkeld. De gondel en rotor van de turbine
worden boven op deze mast geplaatst. Van wat bekend is van dit projectidee, is dat een constructie
met vakwerkmasten voorzien wordt met twee steunpunten die de voet van de huidige portaal- of
bovenleidingsmasten boven een spoorweg vormen, zodat in beide richtingen treinen onder de
turbines door kunnen rijden en de al gebruikte ruimte een bijkomende bestemming krijgt. De
mogelijkheid wordt onderzocht om de opgewekte elektriciteit rechtstreeks te injecteren op het
spoornet of te leveren aan nabijgelegen gebruikers.

Overheidssteun
Voor dit demonstratieproject werd een aanvraag ingediend voor innovatiesubsidie van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het Operationeel Programma Zuid-
Nederland (OP-Zuid), een gezamenlijk subsidieprogramma van Zuid-Nederlandse provincies en
gemeenten.

Veiligheid
Veiligheidsvoorwaarden en -procedures voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van dit
demonstratieproject worden door beide partners in nauwe samenwerking ontwikkeld.
Het hele project zal ook zorgvuldig worden geëvalueerd, met name de aspecten veiligheid en
beschikbaarheid van het spoor zullen nauwkeurig onderzocht worden. De initiatiefnemers worden
hiervoor geadviseerd door KEMA, een toonaangevend Nederlands keuringsbedrijf. Op basis van
de evaluatie zal onder meer worden vastgesteld welke spoorlijnen verder voor dit concept in
aanmerking komen.

2. Vlaamse expertise
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In Vlaanderen zijn alle factoren aanwezig om gelijkaardige demonstratieprojecten succesvol te
realiseren.

De ontwikkelaar die instaat voor de planning en het ontwerp van het demonstratieproject in de
Sloehaven is op dit ogenblik volop bezig met de bouw van een offshore windpark voor de kust van
Zeebrugge. Ook op het vasteland wordt er aan verschillende projecten gewerkt.

Ook met vakwerkmasten voor windturbines is er in Vlaanderen reeds ervaring. Denk maar aan het
windpark in Laakdal. Hetzelfde bedrijf dat nu in de Sloehaven aan de slag gaat (SeeBa), heeft de
masten in Laakdal ontworpen. En ook daar wordt er onder de turbines door gereden, door
vrachtwagens.

Indien het ontwikkelde evaluatiemodel wordt aangepast aan de Vlaamse regelgeving en normen,
kan het ook in Vlaanderen worden gebruikt om mogelijke projecten te toetsen.

Vlaams beleid
Het demonstratieproject in de Sloehaven sluit naadloos aan bij het Vlaamse beleid voor de
inplanting van windturbines. [Omzendbrief: EME/2006/01 - RO/2006/02]

Zo wordt er onder meer gestreefd naar een bundeling van windturbines met grootschalige bedrij-
venterreinen, in het bijzonder in de economische poorten van Vlaanderen, zoals (zee)haven-
gebieden en met bestaande (lijn-)infrastructuur, zoals spoorwegen, rivieren ed.

Zeehavengebieden, havengebieden en de aansluitende terreinen zijn, vanuit ruimtelijk, milieu- en
windtechnisch oogpunt, alsook door hun bestemming als economische poort, uitermate geschikt
voor de inplanting van windturbineparken. Door hun ligging en oriëntatie vormen deze terreinen
windrijke zones. Tevens zorgen de bestaande infrastructuur en netaansluiting voor de vereiste
bereikbaarheid.
Ook vormingsstations van spoorwegen komen in aanmerking voor de inplanting van windturbines.

Bovendien neemt het beleid ook voor om in Vlaanderen testlocaties en/of testvelden in te richten
voor onderzoek en ontwikkeling van windturbines, onder meer de impact van nieuwe generaties
windturbines op de omgevingsfactoren. Opnieuw zeehavengebieden komen hierbij bij voorkeur in
aanmerking.

3. Het is evident dat er voor de ontwikkeling van zulk project extra studies, en dus extra middelen,
nodig zijn. Bereikbaarheid en gebruik van de spoorweg zijn daarbij, naast - vanzelfsprekend - de
veiligheidsaspecten, de voornaamste aandachtspunten.

Er moeten ook bijkomende maatregelen genomen worden om tijdens de bouw te allen tijde de
veiligheid te garanderen en de continue exploitatie van de spoorweg mogelijk te maken; het wordt
meer complex.
Zoals dat ook voor een offshore windpark het geval is, wordt er een set factoren geïdentificeerd
die samen het ‘construction window’ bepalen. Op zee zijn het typisch weersgerelateerde factoren
die dit construction window vastleggen, terwijl dat boven de spoorlijnen eerder het gebruik
daarvan en de nabije industriële activiteiten zullen zijn.

De vakwerkmasten zelf kosten ongeveer even veel als de klassieke stalen masten, maar ook
hiervoor moeten bijzondere voorzieningen getroffen worden om de installatie boven de spoorlijn
mogelijk te maken.

Toekomstige projecten van hetzelfde concept zouden niet noodzakelijk goedkoper uitvallen,
omdat elke veiligheidssituatie anders is en afzonderlijk beoordeeld moet worden. Dergelijke
projecten moeten ook telkens opnieuw gecertificeerd worden.
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Alles bij elkaar zou een windpark boven het spoor een extra investering vragen van 10% tot 20%
in vergelijking met een klassiek windpark, afhankelijk van de grootte en het type windturbine en
de totale omvang van het project.
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Vraag nr. 19
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Zoniënwoud - Intergewestelijke samenwerking

Op 10 november 2008 ondertekenden de drie toenmalige regionale ministers van Leefmilieu (Benoît
Lutgen voor het Waals Gewest, Evelyne Huytebroeck voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Hilde Crevits voor Vlaanderen) een intentieverklaring “betreffende de intergewestelijke samenwerking
bij de uitbouw en het beheer van het Zoniënwoud”.

De ministers formuleerden als hoofddoelstelling voor het Zoniënwoud (de belangrijke groene long van
Brussel) de versterking van de natuur- en milieuwaarden van het woud, daarbij rekening houdende met
het behoud en de versterking van zijn unieke identiteit enerzijds, en de ontwikkeling van een
duurzaam recreatief aanbod dat het woud respecteert en valoriseert anderzijds.

De ministers onderschreven ook de concepten en de principes van de intergewestelijke
“structuurvisie” op het Zoniënwoud.

De intentieverklaring stelde dat verder grondig overleg tussen de gewesten vereist was om te komen
tot een gezamenlijk beleid voor het Zoniënwoud en tot de uitvoering van de diverse projecten binnen
de structuurvisie op het Zoniënwoud. Dit met het oog op het bereiken van een gunstige staat van
ecologische instandhouding in harmonie met de overige functies (recreatieve functie, economische
functie, milieufunctie) van het woud.

De ministers kwamen daarom overeen om binnen de drie maanden na de ondertekening van de
intentieverklaring een intergewestelijk overlegmodel uit te werken met betrekking tot het Zoniënwoud,
gebaseerd op een samenwerking op drie niveaus: (i) regelmatig overleg tussen de gewestelijke
bosadministraties wordt verdergezet, (ii) op kabinetsniveau wordt halfjaarlijks de werk- en
budgetplanning opgevolgd in overleg met de leidinggevenden van de administratie, (iii) de ministers
komen eveneens overeen de vorderingen bij de realisatie van de structuurvisie zelf op te volgen via
jaarlijks overleg.

In dit overlegmodel zouden op participatieve wijze stakeholders-bosgebruikers en de andere betrokken
administraties worden opgenomen. De ontwikkeling van een dergelijk overlegmodel kan dan in een
latere fase eventueel leiden tot een samenwerkingsakkoord volgens artikel 92bis van de bijzondere
wet.

De ministers engageerden zich in de intentieverklaring ook om binnen de zes maanden, vertrekkend
van de structuurvisie, een gedetailleerd stappenplan uit te werken dat de prioriteiten, de taken, de
budgetten en verantwoordelijkheden aangeeft voor de verschillende projecten.
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1. Werd het intergewestelijk overlegmodel m.b.t. het beheer van het Zoniënwoud - waarvan sprake in
de intentieverklaring - reeds uitgewerkt en gefinaliseerd? Zo ja, kan de minister de krachtlijnen
van dit overlegmodel meedelen? Zo neen, waarom niet?

Welke knelpunten verhinderen de finalisering van het overlegmodel?

Wanneer voorziet de minister het overlegmodel te kunnen afronden?

2. Kan de minister meedelen hoe ver ze staat met de opstelling van het gedetailleerde stappenplan dat
in april 2009 (d.w.z. zes maanden na de ondertekening van de intentieverklaring) afgewerkt had
moeten zijn?
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De Vlaamse Regering erkent het groot belang van de gezamenlijke visie op de uitbouw van het
Zoniënwoud als Natura-2000-gebied. Het Vlaamse gewest zal ertoe bijdragen om de structuurvisie, in
nauw overleg met beide andere gewesten, nauwgezet op te volgen en uit te voeren.

1. Na de vorming van de nieuwe regeringen in de gewesten werd zo snel mogelijk overleg vast-
gelegd tussen de diensten en de kabinetten van de drie gewesten. Op dit overleg werd het overleg-
model besproken. Het overlegmodel dat wordt opgesteld omvat de verschillende beslissings-
niveaus die betrokken zijn bij het beheer van het Zoniënwoud. Bovendien is het de bedoeling om
de participatie terug op te nemen zoals die bestond tijdens het opmaken van de structuurvisie, en
willen we die bovendien versterken. Het is de uitdrukkelijke wens om de lokale actoren en
betrokkenen bij het woud zo spoedig als mogelijk samen te brengen voor een stand van zaken en
om de lopende dossiers te toetsen aan de kennis van al die actoren. Ondertussen onderzoek ik op
welke wijze we het model kunnen bekrachtigen. In elk geval betrachten de betrokken overheden
het overlegmodel zo snel mogelijk operationeel te maken.

2. In de structuurvisie is al een eerste versie van het stappenplan opgenomen. Intussen is er gewerkt
aan een aantal stappen, zoals het voornemen van het Waalse gewest om mee te stappen in de
zesmaandelijkse publicatie ‘Zicht op Zoniën’. Er is ook werk gemaakt van het voorbereiden van
grotere ingrepen. Zo heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een studie laten uitvoeren over de
ecologische ontsnippering van de Ring 0 en de E 411 die het woud doorsnijden, met diverse
maatregelen zoals een kleine faunatunnel en het bouwen van ecoducten. Voorst werden stappen
gezet naar een aantal gezamenlijke communicatie-initiatieven en bereiden de bevoegde overheden
een verbetering van het recreatief netwerk voor.
De diensten van de Vlaamse overheid hebben de opdracht om, met inbegrip van de voormelde en
andere al genomen stappen, zo snel mogelijk te komen tot een gedetailleerd stappenplan en ze
zullen niet nalaten om dat als één van de eerste essentiële elementen voor te stellen in het inter-
gewestelijk overleg.
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Vraag nr. 20
van 5 oktober 2009
van PAUL DELVA

Dansgezelschap Rosas Brussel - Huur- en beheersovereenkomst

In mijn schriftelijke vraag nr. 105 (Websitebulletin publicatiedatum 17-03-09) over de
huisvestingsproblematiek van het dansgezelschap Rosas, vroeg ik aan de toenmalige minister voor
Cultuur, Bert Anciaux, naar een stand van zaken van de verhuurovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap en Rosas. In zijn antwoord liet de minister weten dat de (beheers)overeenkomst nog niet
was ondertekend, “omdat de Vlaamse Gemeenschap nog geen eigenaar is van het gebouw” (de
Nieuwe Werkhuizen in Vorst).

1. Is de Vlaamse Gemeenschap ondertussen eigenaar geworden van het bovenvermelde pand?
Wanneer werd de aankoopakte verleden?

2. Hoeveel bedraagt de huurprijs die Rosas betaalt aan de Vlaamse Gemeenschap?

3. In uitvoering van de beheersovereenkomst met Rosas: heeft Rosas een jaarplan ingediend waarin
wordt opgenomen hoeveel dagen welke ruimtes ter beschikking zullen worden gesteld van andere
organisaties, en in het bijzonder voor de Brusselse danssector?

Welke andere afspraken (b.v. i.v.m. prijzen) zijn hieromtrent gemaakt?

4. Heeft Rosas al contracten gesloten/overleg gepleegd met de andere organisaties over de verdeling
van de ruimtes?
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ANTWOORD

op vraag nr. 20 van 5 oktober 2009
van PAUL DELVA

1. De Vlaamse Gemeenschap is ondertussen inderdaad officieel eigenaar van de gebouwen gelegen
aan de Van Volxemlaan 164, te 1190 Brussel. De aankoopakte is verleden op 31 maart 2009.

2. Rosas betaalt, net als de andere organisaties in Brussel die van de Vlaamse Gemeenschap een
gebouw in beheer hebben (Beursschouwburg, Kaaitheater, Ancienne Belgique) geen vergoeding
voor het beheer hiervan. In ruil wordt in de beheersovereenkomst wel de voorwaarde gesteld dat er
ruimtes ter beschikking moeten worden gesteld van andere organisaties om de danssector in
Brussel en Vlaanderen te stimuleren. In tegenstelling tot de hierboven vermelde organisaties zal
Rosas overigens geen vergoeding ontvangen voor het beheer en zal het zelf instaan voor de
onroerende voorheffing. Aangezien de organisatie door de aankoop van het gebouw door de
Vlaamse Gemeenschap een extra vorm van ondersteuning krijgt, werd immers beslist dat zij zelf
moet kunnen instaan voor een deel van de kosten.

3. In uitvoering van de beheersovereenkomst is concreet afgesproken dat Rosas de RPS-studio
minstens 100 dagen per jaar aan derden ter beschikking stelt en de andere studio’s minstens 150
dagen. Dit wordt opgenomen in het eerste jaarplan, dat als referent bij de beheersovereenkomst
wordt gevoegd. Rosas heeft dat jaarplan ondertussen ingediend, doch omdat er nog enkele on-
duidelijkheden zijn, heb ik de organisatie hierover om bijkomende informatie gevraagd. Het
betreft concreet het overzicht van de terbeschikkingstelling van de studio’s aan derden en het
ontbreken van de onroerende voorheffing in de ingediende begroting.

Voor de verhuringen van korte duur is een onderscheid gemaakt tussen verhuringen die kaderen in
de doelstellingen van Rosas en uitzonderlijke (commerciële) verhuringen die hierbuiten vallen.
Het is in eerste instantie de bedoeling dat de beschikbare ruimtes zoveel mogelijk niet-commer-
cieel worden ingezet om de danssector in Brussel en Vlaanderen te stimuleren. Omdat het hier
voornamelijk verhuringen aan vzw’s betreft, zijn de prijzen bewust laag gehouden. Daarnaast is
echter de mogelijkheid ingecalculeerd dat de ruimtes sporadisch commercieel kunnen worden
verhuurd om de nodige inkomsten te genereren.
De twee andere vaste gebruikers van de gebouwen, Ictus en P.A.R.T.S., zijn nominatim inge-
schreven in de overeenkomst als gebruikers voor langere duur. Ictus vzw is een organisatie die
wordt gesubsidieerd in het kader van het Kunstendecreet, P.A.R.T.S. krijgt een financiële onder-
steuning van het departement Onderwijs. Beiden betalen de huur voor de ruimtes voortaan aan
Rosas.

4. De verdeling van de ruimtes voor de vaste gebruikers - Rosas, Ictus en P.A.R.T.S.- is vastgelegd
als bijlage bij de beheersovereenkomst. Zodra de beheersovereenkomst is getekend, zal Rosas met
beide andere gebruikers een huurovereenkomst sluiten.
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Vraag nr. 21
van 5 oktober 2009
van PETER REEKMANS

EU-richtlijn afvalverwerking - Toepassing

Het Vlaamse regeerakkoord zet sterk in op energie, maar de energie uit afvalverbranding gaat in
Vlaanderen grotendeels verloren.

De EU schrijft reeds sinds 2000 voor dat de locaties van afvalverwerking gekozen moeten worden in
functie van energierecuperatie, dit is elektriciteitsopwekking met warmterecuperatie voor industriële
processen, tuinbouw, stadsverwarming, ziekenhuis, enzovoort.

In juni 2008 werd dan tussen Europees Parlement en Raad in tweede lezing een akkoord bereikt over
een nieuwe kaderrichtlijn Afvalstoffen. De kaderrichtlijn legt een aantal algemene beginselen vast
voor het afvalstoffenbeleid in de 27 Europese lidstaten. Ten opzichte van de vorige richtlijn besteedt
ze meer aandacht aan preventie, hergebruik en recyclage. Ze bevat nieuwe bepalingen omtrent het
onderscheid tussen wat afval en geen afval is, en welke afvalverwerkingsactiviteiten kunnen worden
ingedeeld als nuttige toepassing. Volgens deze richtlijn moeten nieuwe installaties een rendement
hebben van minstens 65 %. Oude installaties moeten naar een rendement van 60 %.

Wat gebeurde er met deze Europese richtlijn in Vlaanderen ?

Hoever staat het met de toepassing van de erin vermelde bepalingen, energieopwekking uit
afvalverwerking in het bijzonder ?
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ANTWOORD

op vraag nr. 21 van 05 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, ook wel de kaderrichtlijn afval genoemd, moet tegen
12 december 2010 worden omgezet in Vlaamse wetgeving. Deze omzetting zal een wijziging vergen
van het Vlaamse Afvalstoffendecreet en het VLAREA. De OVAM heeft ontwerpteksten opgesteld
voor een nieuw afvalstoffendecreet die op dit ogenblik worden afgetoetst met belanghebbenden. In de
loop van 2010 zullen de definitieve ontwerpteksten voor de wijziging van het decreet en het VLAREA
voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

De kaderrichtlijn bevat een formule voor de berekening van de energie-efficiëntie van een
verbrandingsinstallatie die specifiek bestemd is voor de verwerking van vast stedelijk afval. Ligt de
energie-efficiëntie hoger dan 0,60 voor installaties die in bedrijf zijn voor 1 januari 2009, of hoger dan
0,65 voor installaties waarvoor na 31 december 2008 een vergunning is afgeleverd, dan wordt de
installatie ingedeeld als “nuttige toepassing”. Een installatie die is ingedeeld als nuttige toepassing,
heeft het voordeel dat die op een internationale markt kan gaan opereren.

De interpretatie van de formule is echter problematisch. De OVAM voerde onlangs een studie uit naar
de verschillende interpretatiemogelijkheden van de formule. Daaruit bleek dat de formule op diverse
manieren kan worden berekend. De verschillende interpretatiemogelijkheden leiden tot een zeer brede
variatie in de berekende energie-efficiënties. De Europese Commissie is zich bewust van dit probleem
en werkt nu, in samenwerking met de lidstaten, aan een handleiding voor de interpretatie van de
formule. Deze handleiding zal ook in Vlaanderen toegepast worden om de verbrandingsinstallaties in
te delen als nuttige toepassing of verwijdering. Het is nu dus nog te vroeg om te beoordelen welke
verbrandingsinstallaties het label “nuttige toepassing” zullen kunnen dragen.
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Vraag nr. 22
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Milieuvergunningsaanvragen - Procedure openbaar onderzoek

Het decreet van 28 juni 1985 en het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende
vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning leggen de modaliteiten vast
die gevolgd moeten worden in het kader van een milieuvergunningsaanvraag.

Voor inrichtingen van eerste klasse schrijft artikel 17 §3 voor dat tijdens het openbaar onderzoek de
bevoegde burgemeester de gebruikers van gebouwen en de kadastrale eigenaars van percelen gelegen
in een straal van 100 meter rond de perceelsgrenzen van de inrichting schriftelijk ter kennis moet
brengen van de aanvraag.

Het schriftelijk in kennis stellen wordt door de meeste gemeentebesturen echter met een aangetekend
schrijven gedaan. Voor een aanvrager die met zijn perceel aan de rand van een dichtbebouwd
woongebied zit, loopt de kostprijs van de vergunningprocedure al snel hoog op. Een gewone
binnenlandse aangetekende zending kost momenteel immers 5,19 euro per stuk.

Aangezien in de meeste gezinnen overdag beide partners uit werken zijn en de postbode het schrijven
niet direct kan aanbieden, moeten velen het schrijven gaan afhalen in het postkantoor. Een extra
bijkomende verplaatsing die velen niet maken. Het kantorennet van De Post is trouwens een stuk
beperkter dan vroeger.

De vaststelling is dan ook dat een groot deel van de verstuurde brieven, alhoewel duur betaald,
uiteindelijk niet bij de bestemmeling belanden.

Een verzending bij gewone brief naast de verplichte bekendmaking van het openbaar onderzoek in
minimum twee dag- of weekbladen waarvan één met een regionaal karakter en de affichering op het
perceel zelf, lijken toch te moeten volstaan om aangelanden adequaat te informeren.

1. Hoe evalueert de minister de effectiviteit van het gebruik van aangetekende zendingen ook ten
opzichte van de kostprijs ervan voor de gemeenten?

2. Mogen de brieven die de aangelanden in kennis moeten stellen van de vergunningsaanvraag ook
met de gewone post worden verstuurd? Zo neen, waarom niet?

3. Is een aanpassing van de regelgeving op dit vlak wenselijk?
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1. Het openbaar onderzoek over een milieuvergunningsaanvraag is gedetailleerd geregeld in hoofd-
stuk V “Openbaar Onderzoek” van titel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari
1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning
(VLAREM). Hierbij werd bijzonder veel aandacht besteed aan de bekendmaking van de vergun-
ningsaanvragen voor de exploitatie van eerste klasse inrichtingen. Zo schrijft artikel 17 van titel 1
van het VLAREM in de eerste plaats voor dat de aanvraag moet worden aangeplakt op de plaats
van exploitatie van de inrichting en op de plaatsen voorbehouden voor de officiële berichten. Ook
moet de vergunningsaanvraag worden aangekondigd in twee dag- of weekbladen waarvan één met
regionaal karakter of in minstens een dag- of weekblad met regionaal karakter en op een voor
bekendmakingen geëigende en opvallende plaats op de website van de gemeente. Ten slotte is
voorzien dat de aanvraag schriftelijk ter kennis wordt gebracht aan de kadastrale eigenaars en de
huurders van de gebouwen in een straal van honderd meter rond de perceelsgrenzen van de
inrichting en in bepaalde gevallen aan sommige overheidsinstellingen.

Ik meen dat de individuele kennisgeving een belangrijke factor is in de consultatie van de
bevolking over de voorgenomen exploitatie. Over de inhoud en de vorm waarop de individuele
kennisgeving plaatsvindt bepaalt het VLAREM dat deze schriftelijk moet zijn. Dat de kennis-
geving via een per ter post aangetekende zending moet gebeuren is niet bepaald. Of de kennis-
geving via aangetekende zending i.p.v. via een gewone zending een grotere bereikbaarheid van de
geadresseerden met zich brengt en bijgevolg bijdraagt tot een betere informatieverstrekking valt
trouwens te betwijfelen. Inderdaad ook een aantal aangetekende zendingen zullen hun einddoel
niet bereiken, eenvoudig weg omdat ze niet tijdig worden opgehaald. Alleszins brengt de kennis-
geving via aangetekende zending een grotere administratieve last en hogere kost met zich.

Nochtans maken de lokale overheden bij de kennisgeving veelvuldig gebruik van de aangetekende
zending. Dit heeft vooral met de bewijskracht van deze te maken.

2. Zoals u weet is het vaste rechtspraak van de Raad van State dat de organisatie van het openbaar
onderzoek een substantieel onderdeel is in de milieuvergunningsprocedure en dat de miskenning
ervan kan leiden tot de nietigheid van de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag. De
kennisgeving door middel van een aangetekende zending is wettelijk niet voorzien en bijgevolg op
zich geen vormvereiste welke bij verzuim tot de nietigheid van de beslissing moet leiden.
Problemen kunnen zich echter stellen op het ogenblik dat het bewijs moet worden geleverd dat aan
de kennisgevingplicht werd voldaan. De bewijslast hiervoor ligt bij degene aan wie de taak wordt
toevertrouwd in casu de burgemeester. Artikel 19, 1° van titel 1 van het VLAREM bepaalt dat bij
het afsluiten van een openbaar onderzoek door de burgmeester een dossier moet worden opgesteld
dat onder meer het bewijs omvat dat de kennisgeving bedoeld in artikel 17 §3 heeft
plaatsgevonden. Het is evident dat hierin de attesten van aangetekende zending die door de Post
worden uitgereikt het bewijs leveren dat voldaan werd aan de kennisgevingplicht.

Ik kan aanstippen dat in het kader van de verdere vereenvoudiging van de regelgeving die de
Vlaamse Regering zich in het regeerakkoord 2009 - 2014 tot doel heeft gesteld, het mijn bedoeling
is om ook bepaalde aspecten van de milieuvergunningprocedures te evalueren en waar nodig aan
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te passen. Bij deze evaluatie zal ook de organisatie van het openbaar onderzoek een aandachtspunt
zijn.
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Vraag nr. 23
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Actieplan Armoedebestrijding - Cultuur en vrije tijd

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009 erkent dat culturele participatie een
onderschatte hefboom blijft om mensen uit hun sociaal isolement te halen. Zo zou iedere burger de
mogelijkheid moeten krijgen om zichzelf te kunnen ontplooien via culturele en andere
vrijetijdsactiviteiten. Bovendien is cultuur een belangrijke vorm van maatschappelijke participatie.
Door de aandacht die het Algemeen Verslag over de Armoede (1994) aan die functie van cultuur
besteedde, is ze ook een aandachtspunt geworden bij armoedebestrijding op de verschillende
beleidsniveaus. Niettemin blijven er nog altijd drempels die armen verhinderen om deel te nemen aan
het bestaande culturele aanbod. De afstand tussen culturele voorzieningen en kwetsbare groepen blijft
vrij groot.

Ook het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 erkent dat een warme samenleving een intensieve
bestrijding van de armoede vereist. Zo voorziet het regeerakkoord in alle beleidsdomeinen hefbomen
om armoedesituaties te voorkomen en/of terug te dringen. Dit is onder meer het geval in het hoofdstuk
met betrekking tot cultuur.

Volgens hoofdstuk III van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009 is er “nood aan
overleg en samenwerking tussen de federale en Vlaamse overheid om versnippering en gebrek aan
afstemming tegen te gaan. Een concreet voorbeeld van een apart initiatief voor een aparte doelgroep
zijn de middelen die de federale overheid aan de ocmw’s ter beschikking stelt om de culturele,
sportieve en sociale participatie van de ocmw-cliënten te bevorderen. Om dat initiatief te doen slagen
en om tot een duurzame en gecoördineerde cultuurparticipatie te komen, moeten het federale en
Vlaamse niveau samenwerken.”

1. Werd er tijdens de vorige legislatuur opvolging gegeven aan bovenvermeld voorstel (van
hoofdstuk III) om te overleggen en samen te werken met de federale overheid om versnippering en
een gebrek aan afstemming tegen te gaan?

Zo ja, hoeveel keer en wanneer is hierover overleg gepleegd? Graag een kopie van de verslagen.
Wat is het resultaat van het overleg? Waaruit bestaat de samenwerking?

Zo neen, waarom niet?

2. Plant de minister een initiatief om met haar federale collega te overleggen om bovenvermelde
versnippering en gebrek aan afstemming tegen te gaan?

Zo ja, welk?

Zo neen, waarom niet?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 8) en Schauvliege (nr. 23).
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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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Actieplan Armoedebestrijding - Cultuurparticipatie

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009 voorziet in een actieplan om cultuurdeelname
voor mensen in armoede te bevorderen. De actie wordt als volgt omschreven:
“Culturele participatie is sociaal ongelijk verdeeld over de bevolking wegens onder meer de kostprijs
of het gebrek aan informatie. Toch kan cultuurparticipatie een belangrijke factor zijn om sociaal
isolement te doorbreken. Het Vlaamse cultuurbeleid wil dan ook de deelname aan culturele activiteiten
door armen bevorderen.

Eind december 2005 wordt het actieplan cultuurparticipatie gelanceerd, waarin de doelgroep armen
een prominente plaats krijgt. Het fonds Cultuurparticipatie betaalt 80 % van de onkosten terug die
mensen in armoede maken om aan cultuur te participeren (toegangsgelden, vervoersonkosten,
babysit). Het actieplan zal actoren ook op hun verantwoordelijkheid wijzen rond toeleiding en
participatie.”

Het actieplan voorziet ook in een timing en verwachte resultaten. Zo moeten er in 2005 10.000, in
2006 11.000, in 2007 12.000, in 2008 13.000 en in 2009 14.000 mensen in armoede aan cultuur
participeren.

1. Is dit actieplan al geëvalueerd? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo neen, heeft de minister hiertoe al
de opdracht gegeven?

2. Zijn de in het actieplan voorziene resultaten behaald? Graag per jaar een overzicht van aantal
deelnemers als van soort culturele activiteiten.

3. Wat is het beschikbare budget dat de Vlaamse Regering jaarlijks aan het fonds Cultuurparticipatie
besteedt? Graag een overzicht per jaar vanaf de oprichting van het fonds.
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1. De inspanningen met het oog op het verhogen van de cultuurparticipatie van mensen in armoede
mondden uit in het Participatiedecreet van 18 januari 2008. Ook de werking van het Fonds
Vrijetijdsparticpatie kreeg daarin een plaats. Een eerste evaluatie van dit decreet is voorzien in
2011.

2. De doelstellingen voor het Fonds Cultuurparticipatie (sinds 2009 Fonds Vrijetijdsparticipatie)
zoals ze werden vooropgesteld in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009, werden
ruimschoots gehaald. Ook de naar boven bijgestelde norm in de actualisatie van het plan in 2007 is
overschreden (in 2007 16.000 deelnemers, in 2008 17.000 en 2009 18.000). In onderstaande
tabellen wordt een overzicht gegeven van het aantal deelnemers en van de soort van activiteiten
(verdeling van de aanvragen naar discipline) in de periode 2004-2008.

2008 2007 2006 2005 2004

Deelnemers 20.904 17.962 13.430 11.604 12.786
Begeleiders 2.351 1.857 1.304 1.202 1.325

23.255 19.819 14.734 12.806 14.111

Aanvragen verdeeld naar discipline 2008 2007 2006 2005 2004

Theatervoorstellingen 313 259 159 165 220
Musea 211 177 111 131 115
Cultuurindustrie 166 0 0 0 0
Cursussen 116 68 50 54 50
Muziekvoorstelling 104 94 48 17 49
Nederlands- en anderstalige muziek 95 126 89 65 97
Stadsbezoeken en combinaties 85 96 88 53 48
Tentoonstellingen 66 82 72 51 81
Socio-cultureel werk 63 54 43 37 28
Klassieke muziek 63 38 45 38 45
Wereldmuziek 42 43 23 22 26
Dans 26 14 23 21 16
Films (niet-commercieel circuit) 24 23 38 46 33
Muziekfestivals 15 24 16 27 25
Poëzie 5 4 2 4 7
Circus 4 5 4 7 13
Voordrachten 3 4 5 6 5
Jazz 0 0 11 12 0
Stadsbezoeken 0 0 0 28 33

1.401 1.111 827 784 891

Voor 2009 is het onmogelijk om een volledig overzicht te geven. In de eerste plaats is er uiteraard
nog geen volledig jaaroverzicht. Belangrijker is de opstart van de lokale netwerken armoede in het
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kader van het Participatiedecreet. Verenigingen in een gemeente die gesubsidieerd wordt als
lokaal netwerk armoede, kunnen geen gebruik meer maken van de gewone werking van het Fonds,
maar doen een beroep op het lokale netwerk. Dit betekent dat 179 verenigingen die voorheen
gebruik maakten van het Fonds, dit in 2009 niet meer doen. Het aantal deelnemers bij de
activiteiten in het kader van de lokale netwerken wordt echter niet geregistreerd, zodat geen
volledig beeld kan gegeven worden. Tot op heden werden voor 2009 rechtstreeks bij het Fonds
6.389 deelnemers en begeleiders geteld (352 activiteiten). Gent, Leuven en Antwerpen sloten voor
de eerste maanden van 2009 een samenwerkingsovereenkomst met het Fonds zodat ook daarvan
de aantallen bekend zijn (1.749 deelnemers, 199 activiteiten).

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie staat daarnaast eveneens in voor het aangaan van afspraken met
landelijke partners uit het niet gesubsidieerde aanbod om tussenkomsten in de participatie voor
armoedeverenigingen te realiseren. Dit aanbod geldt zowel voor verenigingen die zich binnen een
gemeente met een lokale afsprakennota bevinden als voor de andere armoedeverenigingen. Aan
deze activiteiten namen in 2009 reeds 3.497 deelnemers deel (307 activiteiten).

3. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie ontving de voorbije jaren volgende subsidie:
2004 128.000 euro
2005 128.000 euro
2006 194.870 euro
2007 200.000 euro
2008 305.500 euro

Voor de periode 2009-2010 is een jaarlijkse subsidie van 532.000 euro voorzien (via Demos, cf.
Participatiedecreet).
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 25
van 5 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

Actieplan Armoedebestrijding - Cultuurparticipatie (2)

Cultuur brengt mensen samen, opent mogelijkheden om aan de samenleving te participeren, om die
samenleving mee te maken. Het opent eveneens mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en groei.
Cultuur kan een hefboom zijn in de aanpak van armoede en sociale uitsluiting.

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009 erkent dat culturele participatie een
onderschatte hefboom blijft om mensen uit hun sociaal isolement te halen. Zo zou iedere burger de
mogelijkheid moeten krijgen om zichzelf te kunnen ontplooien via culturele en andere
vrijetijdsactiviteiten. Bovendien is cultuur een belangrijke vorm van maatschappelijke participatie.
Door de aandacht die het Algemeen Verslag over de Armoede (1994) aan die functie van cultuur
besteedde, is ze ook een aandachtspunt geworden bij armoedebestrijding op de verschillende
beleidsniveaus. Niettemin blijven er nog altijd drempels die armen verhinderen om deel te nemen aan
het bestaande culturele aanbod. De afstand tussen culturele voorzieningen en kwetsbare groepen blijft
vrij groot.

Volgens hoofdstuk IV van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009 wil de Vlaamse
Regering een prioriteit maken van een verhoogde cultuurparticipatie bij mensen in armoede.

Graag had ik van de minister een overzicht verkregen van alle initiatieven en/of maatregelen,
uitgaande van de Vlaamse overheid, om de cultuurparticipatie bij mensen in armoede te verhogen?
Graag ook per initiatief en/of maatregel vermelden hoelang deze reeds bestaat, waaruit deze maatregel
bestaat en hoeveel mensen in armoede hiervan gebruik maken [per jaar en per gemeente (gerangschikt
per provincie)].
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 25 van 5 oktober 2009

van CINDY FRANSSEN

De aandacht voor mensen in armoede is binnen het cultuurbeleid zowel op een expliciete als op een
impliciete wijze aanwezig. Dit betekent dat er voor armoedebestrijding binnen cultuur op twee sporen
wordt gereden: (1) zowel heel duidelijke, geëxpliciteerde en dus “telbare” middelen worden beschik-
baar gemaakt maar ook (2) op impliciete wijze, binnen de reguliere beleidsvoering, waar de aandacht
voor uitsluiting en achterstelling een wezenlijk onderdeel uitmaakt. Dit tweede spoor is letterlijk en
figuurlijk “onschatbaar”, maar laat niet toe om een relevante optelling van middelen te maken. Het zou
ook fout zijn om enkel de expliciete middelen op te tellen en hen in verhouding te zetten tot het totaal,
want deze verhouding houdt dan geen rekening met de vele inspanningen die impliciet in de
middelenstromen zijn vervat.

Ik vind het daarom belangrijk om hieronder vooral beleidsplaatsen en specifieke maatregelen weer te
geven waar er expliciet rond de bestrijding van armoede wordt gewerkt. Waar mogelijk geef ik
gedetailleerd de absolute cijfers weer.

1. Structurele aandacht binnen sectorale decreten

Binnen alle sectorale decreten hebben instellingen en organisaties met een structurele subsidie, en
al dan niet op basis van een beheersovereenkomst, opdrachten rond publieksbemiddeling, partici-
patie en het werken naar en met kansengroepen. Het gaat hier zowel om de kunstenorganisaties
binnen het kunstendecreet (de Filharmonie, Rataplan, KVS, het Paleis,…), sociaal-culturele
bewegingen en verenigingen binnen het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk
(gezinsbond, welzijnsschakels, pax Christi, welzijnszorg,…), de volkshogescholen of musea
binnen het erfgoeddecreet (S.M.A.K., huis van Alijn, Groeningemuseum,…).

Het is niet mogelijk om voor al deze organisaties een bepaald budget rond armoede af te bakenen.
Maar het is wel duidelijk dat heel wat van deze werkingen als onderdeel van hun decretale
opdrachten aandacht besteden aan het bereiken van een zo divers mogelijk publiek/deelnemers,
werken aan de toegankelijkheid van het domein waarop ze werkzaam zijn en daarbij aandacht
hebben voor kansengroepen. De werking van bepaalde organisaties binnen deze decreten zijn zelfs
specifiek bepaald op kansengroepen, of soms nog specifieker op mensen in armoede.

2. Specifieke maatregelen voor kansengroepen binnen decreten

Eveneens in de sectorale decreten en binnen het transversale participatiedecreet zijn vaak
expliciete maatregelen gericht op kansengroepen opgenomen. Hiervan kunnen de budgetten
worden weergeven, maar met de duidelijk nuance dat mensen in armoede een deel van de bredere
doelgroepen ‘kansengroepen’ vormen. Het gaat om volgende maatregelen:

- Sociaal-artistieke initiatieven: Tijdens de vorige en huidige legislatuur zijn de sociaal-
artistieke projecten een begrip geworden. Sociaal-artistieke projecten en organisaties zijn
werkvormen bij uitstek om beleidslijnen zoals participatie, armoedebestrijding en intercultu-
raliteit binnen de sector te ontplooien. De budgetten voor sociaal-artistieke projecten en
werkingen binnen het kunstendecreet evolueerden als volgt:
2005: 1.163.000 euro
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2006: 2.055.000 euro
2007: 2.195.000 euro
2008: 2.339.000 euro
2009: 2.385.000 euro

Sociaal-artistieke projecten van de volgende vzw’s werden in 2009 gesubsidieerd: Mister
Wolf, Recyclart, De Walhoeve, Kopspel, De Brigitinnes, City Mine(d), Murga, Tutti Fratelli,
Zinneke en Centrum Bruno Renson.

Intussen ontvingen volgende vzw’s in 2009 meerjarige subsidiëring voor hun sociaal-artistieke
werking: Unie der Zorgelozen, Bij De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Wit.h, Sering, CAW
Stimulans, Compagnie Tartaren, Rocsa, Globe Aroma en Klein Verhaal.

- Projecten gemeenschapscentra (Participatiedecreet): Vanaf het werkjaar 2008 komen de
gemeenschapscentra in Vlaanderen in aanmerking voor een subsidie ter ondersteuning van een
aanbod voor kansengroepen in het gemeenschapscentrum. Eén van de prioritaire kansen-
groepen - in het uitvoeringsbesluit van het participatiedecreet worden er 5 genoemd - zijn
personen in armoede. De andere vier prioritaire kansengroepen zijn personen met een etnisch-
cultureel diverse achtergrond, personen met een handicap, ouderen en kinderen. Van de 27
goedgekeurde aanvragen voor 2008, waren er 13 gemeenten die expliciet stelden dat ze onder
andere initiatieven zouden ontplooien voor mensen in armoede. Het totale budget dat voor
deze maatregel voor deze gemeenten ingezet wordt is 252.950 euro. Voor de aanvragen voor
projecten in 2009 gaat het om 14 gemeenten, voor een totaalbedrag van 255.600 euro. Het
betreft hierbij volgende gemeenten: Brecht, Hamme, Harelbeke, Herent, Kapellen, Lanaken,
Merelbeke, Moorslede, Oostende, Oostkamp, Poperinge, Wervik, Willebroek en Zwijndrecht.

- Projecten voor de participatie van kansengroepen (Participatiedecreet): Binnen het partici-
patiedecreet is sinds 2008 een projectenregeling gecreëerd voor projecten die kansengroepen
via een vernieuwend concept toeleiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of
die uitgaan van kansengroepen inzetten op kansengroepen. Personen in armoede vormen één
van de vijf expliciete kansengroepen in dit verband. Voor 2008 betekende dit 104 goedge-
keurde projecten voor een totaalbedrag van 1 676 450 euro. Er zijn vijf kansengroepen gedefi-
nieerd waarvan 'personen in armoede' er maar een is, maar dit bedrag geeft het totaal weer
voor alle kansengroepen. Voor de eerste projectoproep voor 2009 werden 40 projecten
gesubsidieerd, goed voor een bedrag van 1 014 000 euro. Voor de tweede ronde van 2009
besliste ik aan 36 projecten 652 530 euro toe te kennen.

- vzw Demos: deze organisatie heeft sinds 2008 als decretale opdracht binnen het participatie-
decreet de verdieping en vernieuwing van de participatie van kansengroepen te realiseren,
daarbij vertrekkend vanuit de leefwereld en het perspectief van kansengroepen. De organisatie
ontvangt op jaarbasis vanaf 2008 een subsidie van 600.000 euro.

- Leesbevordering: Het participatiedecreet voorziet in de realisatie van projecten voor de
leesbevordering, met een voorkeur voor projecten die inhaken op kansengroepen. Hiervoor is
jaarlijks 170.000 euro voorzien. Van dit bedrag ging in 2009 130.000 euro naar projecten die
gericht zijn op kansengroepen (waaronder armen).

- Laagdrempelige educatie voor kansengroepen: tot maximaal zes verenigingen kunnen via
het participatiedecreet subsidies ontvangen voor de realisatie van vormingsinitiatieven die de
elementaire competenties voor maatschappelijke participatie verhogen. Vanaf 2009 wordt een
budget van 1.244.000 euro ingezet.
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- 1 euro maatregel voor -26 jarigen in musea: Sinds juli 2008 kunnen kinderen en jongeren
onder 26 jaar voor 1 euro naar 20 van de grootste Vlaamse musea. Deze maatregel is drempel-
verlagend bedoeld en wordt ingebed in een bredere educatieve aanpak.

3. Maatregelen specifiek gericht op mensen in armoede

Specifiek voor en exclusief gericht op de doelgroep van mensen in armoede zijn er in de afgelopen
legislatuur verschillende maatregelen getroffen. Deze worden grotendeels verzameld binnen het
participatiedecreet, maar ook daarbuiten zijn er specifieke maatregelen:

- lokale netwerken armoede (participatiedecreet): gemeenten kunnen, op basis van
trekkingsrecht, subsidies ontvangen om vanuit een lokaal netwerk een lokale afsprakennota
vrijetijdsparticipatie te realiseren. Hiervoor is vanaf 2009 een budget van 1.650.000 euro
beschikbaar.
Op 1 oktober 2008 hebben tweeënveertig steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie een subsidieaanvraag en een afsprakennota vrijetijdsparticipatie ingediend. De
afsprakennota’s van zes gemeenten werden niet aanvaard omdat de decretaal verplichte derde
partner - de verenigingen van personen in armoede en andere relevante organisaties die in hun
werking personen in armoede als doelgroep hebben - ontbrak. Eén gemeente besliste uiteinde-
lijk om toch nog niet in te stappen. Voor 2009 worden dus 35 steden en gemeenten en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie gesubsidieerd voor een lokaal netwerk armoede. Ze
ontvangen hiervoor 817 263 euro.

prov gemeente trekkingsrecht
A ANTWERPEN 223 951,00
A BRECHT 3 546,00
A GEEL 11 989,00
A HEMIKSEM 2 060,00
A HERENTALS 5 258,00
A HERSELT 2 740,00
A LIER 7 719,00
A MECHELEN 34 823,00
A MORTSEL 6 094,00
A SCHELLE 1 316,00
A TURNHOUT 12 184,00
A WILLEBROEK 7 475,00
B DIEST 4 704,00
B LEUVEN 34 732,00
B TIENEN 7 902,00
B VILVOORDE 9 222,00
Br VGC 99 000,00
L DILSEN-STOKKEM 3 436,00
L HEUSDEN-ZOLDER 6 412,00
L MEEUWEN-GRUITRODE 1 854,00
O AALST 21 506,00
O ERPE-MERE 3 470,00
O GENT 149 175,00
O GERAARDSBERGEN 8 248,00
O HAMME 6 489,00
O HERZELE 3 433,00
O MALDEGEM 4 840,00
O OUDENAARDE 6 461,00
O RONSE 10 127,00
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O SINT-NIKLAAS 26 461,00
W BRUGGE 31 637,00
W KORTRIJK 27 583,00
W LEDEGEM 1 905,00
W OOSTKAMP 3 664,00
W ROESELARE 19 280,00

W WAREGEM 6 567,00

TOTAAL 817 263,00

Op 1 oktober 2009 werden tweeëntwintig nieuwe subsidieaanvragen en afsprakennota’s
vrijetijdsparticipatie ingediend door drieëntwintig gemeenten voor een gezamenlijk trekkings-
recht van128 410 euro. Hierover wordt uiterlijk op 31 december beslist.

- Het fonds vrijetijdsparticipatie: Daar waar er geen lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie
is, kunnen verenigingen tussenkomsten verkrijgen via het fonds voor vrijetijdsparticipatie. Het
fonds vrijetijdsparticipatie werkt in deze gemeenten ook actief aan de sensibilisering om een
lokaal netwerk tot stand te brengen, in het vooruitzicht van de realisatie van een afsprakennota
vrijetijdsparticipatie. Daarnaast zorgt dit fonds ook voor landelijke afspraken voor armoede-
verenigingen in de context van het commerciële vrijetijdsaanbod. Het samenwerkingsverband
dat het fonds vrijetijdsparticipatie vormt, ontvangt hiervoor voor de periode 2009 - 2010 een
jaarlijkse subsidie van 532.000 euro. Dit fonds, voorheen het fonds cultuurparticipatie ontving
de voorbije jaren volgende subsidie:
2008 305.500 euro
2007 200.000 euro
2006 194.870 euro
2005 128.000 euro
2004 128.000 euro

Het aantal participanten aan de gesubsidieerde activiteiten van het Fonds vindt u terug in
onderstaande tabel.

2008 2007 2006 2005 2004

Deelnemers 20904 17962 13430 11604 12786
begeleiders 2351 1857 1304 1202 1325

23255 19819 14734 12806 14111

- Expertiseverenigingen (Participatiedecreet): Het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar
Armen het woord nemen krijgt de opdracht haar expertise op het vlak van armoede- en
uitsluitingssituaties ter beschikking te stellen van de cultuur-, jeugdwerk en sportsector. De
overeenkomst kadert in de uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 18 januari 2008
houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in
cultuur, jeugdwerk en sport. Zij ontvangt hiervoor in 2008 50.000 euro en verder voor de
periode 2009 - 2012 jaarlijks een subsidie van 60.000 euro.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 26
van 5 oktober 2009
van PAUL DELVA

Vlaams Audiovisueel Fonds - Samenwerking met Filmmuseum

In antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 617 (3/2/09) over een structurele samenwerking tussen het
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het federaal Filmmuseum, Cinematek, antwoordde de
toenmalige minister van Cultuur dat een eerste overleg tussen beide actoren had plaatsgevonden
enkele weken voordien. Daaruit bleek dat beide instellingen “vragende partij zijn voor een geregelde
(in de zin van systematische) samenwerking”.

De minister van Cultuur deelde nog mee dat “het overleg nog voort moet worden geconcretiseerd maar
dat VAF de Cinematek op geregelde tijdstippen zal informeren over nieuwe en oude projecten die met
de steun van het fonds zijn gerealiseerd.”

Op die manier kon Cinematek Vlaamse audiovisuele werken in zijn programmatie opnemen en kon er
“in de Brusselse binnenstad een belangrijk uitstalraam gecreëerd worden voor de gevarieerde
productie uit Vlaanderen”.

1. Hebben beide instellingen ondertussen nog vergaderd? Heeft het overleg al geleid tot een
concretisering van de systematische samenwerking?

2. In welke mate heeft VAF Cinematek inderdaad geïnformeerd over nieuwe en oude projecten die
met de hulp van VAF zijn gerealiseerd?

Hoe zal dit worden aangepakt?

3. Tot welke gezamenlijke initiatieven of acties heeft de samenwerking al geleid?

4. In welke mate heeft Cinematek al Vlaamse audiovisuele werken in zijn programmatie
opgenomen?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 26 van 5 oktober 2009

van PAUL DELVA

In antwoord op de vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen:

1. Sinds de vraag om uitleg van 3 februari jl., heeft er op geregelde tijdstippen overleg plaats-
gevonden tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en Cinematek (het Koninklijk Filmar-
chief).

Voorbeelden van concrete samenwerkingsprojecten die momenteel voor verdere uitwerking voor-
liggen zijn:
- ‘Vlaamse film nu/L’autre cinéma belge’: een filmreeks waarin jonge Vlaamse regisseurs voor

het voetlicht treden. Een twintigtal interviews van jonge Vlaamse filmmakers, geredigeerd
door Flanders Image, de promotiecel van het VAF, liggen aan de basis hiervan. Deze reeks
zou aansluiting kunnen vinden bij het reeds lopende DUO-programma (zie verder);

- een programma van korte animatiefilms uit Vlaanderen, naar aanleiding van de Werelddag
van de Animatie (oktober 2010);

- de samenstelling Vlaamse kortfilmprogramma's;
- op het vlak van documentaires wordt er gedacht aan een reeks voorstellingen met introductie

en vraag-en-antwoord door de makers;
- zoals ook reeds door mijn voorganger werd aangekondigd wordt samen met Cinematek

onderzocht of een gerichte programmering, bijvoorbeeld in Flagey, mee kan helpen om nieuw
Vlaams audiovisueel werk te tonen aan een breed publiek in onze hoofdstad.

Vermeldenswaard is nog de geplande terugblik op de Vlaamse film in 2014. Het is dan precies
vijftig jaar geleden dat met het KB van 10 november 1964 tot bevordering van de Nederlands-
talige filmcultuur, een begin werd gemaakt van de ondersteuning van Nederlandstalige films.

2. Cinematek wordt in de eerste plaats geïnformeerd tijdens overleg- en contactmomenten. Daaren-
boven ontvangt Cinematek ook alle VAF publicaties met de relevante informatie over de activi-
teiten van het VAF en over de door het VAF ondersteunde creaties.

Anderzijds heeft Flanders Image in haar magazine het lezerspubliek ruim geïnformeerd over de
recente heropening van Cinematek. Bedoeling is dat Cinematek vanaf 2010 ook zichtbaar blijft in
het Flanders Image magazine (bv. via een gratis advertentie of een redactionele bijdrage).

Van alle door het VAF ondersteunde audiovisuele creaties moet een kopie bij Cinematek worden
gedeponeerd, deze verplichting is in voege sedert de inwerkingtreding van het VAF. Het Film-
archief beheert trouwens ook de vertoningskopieën van alle recente en oudere films, die in het
bezit zijn van de Vlaamse overheid. Deze kopieën worden, ten behoeve van Flanders Image én
van de Vlaamse overheid, geregeld ingezet voor vertoning op filmfestivals en voor retrospectieve
activiteiten.

3. Sinds 2002 ontsluit Cinematek de Vlaamse film met digitale middelen: voor de 'kroniek van de
Vlaamse Film' (2002-2007), een elfdelige dvd-reeks, werden een aantal klassieke Vlaamse lang-
speelfilms gerestaureerd en gedigitaliseerd. Na een eerste reeks, die met de steun van de Vlaamse
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overheid tot stand kwam, werden andere Vlaamse films op dvd uitgegeven. Recent nog de vroege
films van Emile Degelin.

4. Vlaamse audiovisuele creaties komen frequent aan bod in het programma van Cinematek, met
name in een aantal vaste programma's:
- de reeks 'Nieuwe Belgische film' wisselt maandelijks recente Vlaamse producties af met

Franstalig werk;
- in de 'DUO'-reeks koppelt een filmpersoonlijkheid een film uit het eigen oeuvre aan een film

met een bepalende invloed op zijn of haar werk. Eerder waren Raoul Servais, Jan Verheyen,
Erik Van Looy en Fien Troch hier te gast, gevolgd,op 10 november, door Peter Brosens;

- 'Belgorama', samengesteld en ingeleid door filmjournalisten Jan Temmerman en Philippe
Reynaert, verbindt tweemaandelijks een twaalftal Belgische films onder eenzelfde thema. Het
programma van november-december is opgebouwd rond het thema “oorlog” en presenteert
o.m. de Vlaamse films 'De bom', 'De Vijanden', 'De loteling', 'Gaston’s War'.

Vlaamse films komen verder nog aan bod bij thematische cycli en retrospectieve activiteiten. On-
langs werd nog een retrospectieve gewijd aan het werk van Frans Buyens en in januari van vol-
gend jaar volgt een overzicht van de films waaraan Josse De Pauw meewerkte. Hijzelf presenteert
ook een DUO-selectie.

Periodiek organiseert Cinematek premières van Vlaamse films, in samenwerking met Bozar of
Flagey, zo o.m. 'Soeur Sourire' van Stijn Coninx en 'Altiplano' van Peter Brosens en Jessica
Woodworth.
Het volledige programma is online te raadplegen via www.cinematek.be.

Bovendien voert het Koninklijk Filmarchief en nu Cinematek al vele decennia lang een conse-
quente en systematische politiek rond de vertoning van oude en nieuwe Vlaamse films.
Belangrijker nog is de actieve conservering van het Vlaamse filmpatrimonium in gespecialiseerde
opslagruimtes. Waar nodig schakelt Cinematek zijn eigen laboratoriuminfrastructuur in om
beschadigde films te herstellen en restaureren.

Tot slot beschikt Cinematek over een documentatiedepartement waar Belgische en Vlaamse film
uitvoerig worden gedocumenteerd. Ook dit departement is open voor het brede publiek en wordt
in de praktijk druk bezocht door vorsers en filmstudenten.
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 27
van 7 oktober 2009
van PATRICIA CEYSENS

Bioverpakkingen - Sensibilisering

De laatste jaren werd bijzonder veel energie gestoken in de ontwikkeling en verbetering van
bioverpakkingen. Het gaat om verpakkingen die perfect en volledig composteerbaar zijn en dus
thuishoren in de GFT-fractie (groente-, fruit- en tuinafval) in plaats van bij het restafval. De markt
voor bioverpakkingen wordt dan ook steeds belangrijker. Terwijl leefmilieu enkele jaren geleden nog
een marketingelement was, wordt de duurzaamheidsgedachte meer en meer op de voorgrond geplaatst
en leveren bedrijven inspanningen om hun verpakkingen te vervangen door hernieuwbare materialen.

Terwijl het product dus bestaat en de markt er klaar voor is, blijkt er een grote terughoudendheid
vanuit de overheid en dan in Vlaanderen meer bepaald bij OVAM en de Vlaamse
composteringsorganisatie Vlaco. Daar waar bioverpakkingen de juiste end-of-life oplossing moeten
krijgen en dus in de compostbak of bij het GFT-afval moeten belanden, hebben deze organisaties
blijkbaar drempelvrees. De argumenten die worden gebruikt, hebben voornamelijk betrekking op de
vrees dat de slecht geinformeerde consument ook conventionele plastics bij het groenafval zou gooien.

Er is dus duidelijk nood aan een degelijke communicatiecampagne om de consument vertrouwd te
maken met bio-afbreekbare en composteerbare verpakkingen, en een Europees logo. Vandaag zijn er
twee logo’s, wat verwarrend werkt voor de consument.

1. Is er reeds overleg geweest tussen de producenten van bioverpakkingen en OVAM en zo ja, wat
was hiervan het resultaat?

Zo neen, vanwaar de drempelvrees bij OVAM om volop voor de promotie van deze verpakkingen
te kiezen?

2. Welke maatregelen zal de minister nemen om bioverpakkingen beter bekend te maken bij het
grote publiek en wanneer?

3. Overweegt de minister initiatieven om te komen tot een eenvormig logo op deze verpakkingen
zodat het voor de burger makkelijker wordt om uit te maken welke verpakking thuishoort in de
composthoop of in de GFT-fractie en zo ja, welke en wanneer?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 27 van 7 oktober 2009
van PATRICIA CEYSENS

1. De evolutie naar biodegradeerbare en composteerbare materialen en/of van hernieuwbare grond-
stoffen is niet onopgemerkt gebleven. De laatste jaren is er meermaals overleg geweest met
producenten, andere overheidsinstellingen, onderzoekers en geïnteresseerden. In sommige van
deze overlegmomenten werd ook gedebatteerd over de mogelijkheid om bioplasticafval al dan niet
in de GFT-inzameling toe te laten. Voor de OVAM heeft in deze discussie altijd voorop gestaan
dat de GFT-inzameling van een hoogstaand niveau is en moet blijven. De burger in Vlaanderen is
relatief goed bekend met de afvalsortering en er is een kwalitatief goed netwerk van ophalers (via
intercommunales) en composteerders. De verontreiniging van compost bedraagt in de regel nooit
meer dan 1,5% (g/g). Met de toevoeging van bioplastics aan het GFT-afval kan er een bijkomende
vervuiling optreden omdat andere plastics bijgevoegd worden die er niet in thuishoren.
Communicatie over wat wel en niet gescheiden ingezameld mag worden, is altijd complex, intens-
ief en moet continu plaatsvinden (vgl. de sensibilisering over PMD-sortering). Bovendien is er
afgesproken dat - conform het Uitvoeringsplan Organisch Biologisch Afval, UPOBA - de schei-
dingsregels zo uniform mogelijk moeten zijn en gelden voor heel Vlaanderen. Door verschillen in
de technische processen bij de verwerkingsinstallaties per regio, kunnen bioplastics niet overal bij
het GFT-afval. Er kan ook de vraag gesteld worden of composteerbare bioplastics uit milieu-
oogpunt een meerwaarde leveren aan het compost als eindproduct. Bovendien lijken de milieu-
impactstudies die de afgelopen jaren uitgevoerd werden, toch voornamelijk te wijzen in de richting
van gecontroleerde verbranding met energiewinning als meest milieuvriendelijke verwerkings-
optie, tenminste voor droge materialen van hernieuwbare grondstoffen. In de regio’s waar zoge-
naamde biozakjes, speciaal vervaardigd voor gebruik in de keuken, de inzameling van het GFT
vergemakkelijken, is wel - in samenspraak - besloten de intercommunales dit te laten promoten en
toe te staan, indien gewenst in de betreffende regio. Dit kan onder voorwaarden ingevoerd worden,
in overleg met de inzamelaar en de verwerkingsinstallatie. De OVAM volgt deze ontwikkeling dus
van nabij op. Een constante evaluatie en eventuele bijsturing van de GFT-inzameling is daar
onderdeel van, maar gezien de geringe marktpenetratie van bioplastics, is het in gevaar brengen
van de zuiverheid van het compost tegen een geringe milieuwinst, niet aangewezen. Daarnaast
moet opgemerkt worden dat het niet ondenkbaar is dat op termijn traditionele composteer-
installaties zullen evolueren naar een systeem met voorvergisting omwille van de energiewinning.
Alhoewel hier nog onderzoeken lopende zijn, lijkt vergisting van biomaterialen moeilijk of soms
onmogelijk, afhankelijk van het type materiaal. Thuiscompostering is daarentegen wel een aan-
vaardbare piste voor materialen met de juiste eigenschappen en logo. Een initiatief van de
Vlaamse overheid rond deze piste is gezien de geringe markthoeveelheden tot nu toe niet
opportuun geacht. Eventuele promotie-inspanningen kunnen zich beter richten op specifieke
deelterreinen waar bioplastics een meerwaarde kunnen bieden tijdens het gebruik en de verwer-
king. De concrete invulling hiervan wordt nog onderzocht. Een mogelijk voorbeeld zou de combi-
natie van biodegradeerbaar materiaal met vochtig keukenafval en etensresten bij evenementen en
bepaalde land- en tuinbouwtoepassingen, kunnen zijn.

2. Voorlopig zijn geen maatregelen gepland om bioverpakkingen beter bekend te maken. Hoewel
bioplastics in LCA's beter scoren op het vlak van de CO2-balans en het gebruik van niet-
hernieuwbare hulpbronnen, zijn er andere milieu-impactindicatoren waarop minder goed wordt
gescoord. Er loopt momenteel nog een onderzoek bij de OVAM naar de eco-indicatoren van 10
verschillende bioplastics. Afhankelijk van deze resultaten zal beslist worden of inspanningen
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moeten geleverd worden om biomaterialen een grotere bekendheid te geven. De verbreding van
het afvalbeleid naar duurzaam materialenbeheer, zoals ook aangeduid in het Vlaams regeer-
akkoord, omkadert dit.

3. Indien in de toekomst zou blijken dat verwerking van bioplastics via het GFT-circuit toch oppor-
tuun zou worden, dan is een duidelijke communicatie naar de burger natuurlijk van essentieel be-
lang. Europese eenheidswetgeving over benaming en logo’s is wenselijk en daar wordt momenteel
ook aan gewerkt op Europees niveau. In het verleden is al overeenstemming bereikt over de
technische normen voor de composteerbaarheid/ biodegradeerbaarheid voor verpakkingen
(EN13432) en materialen (EN14995). Dit is in België al omgezet naar een productnorm door de
federale overheid.
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Vraag nr. 28
van 8 oktober 2009
van LYDIA PEETERS

Grinddecreet - Uitvoeringsbesluiten

In zitting van 25 maart 2009 hechtte de Plenaire Vergadering van het Vlaams Parlement goedkeuring
aan het decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot
regeling van de grindwinning. Door de mogelijkheid van projectgrindwinning werd er een nieuw
tijdperk van grindwinning ingeluid.

Conform artikel 20sexies en 20septies van dit decreet dienen er nog uitvoeringsbesluiten genomen te
worden, onder meer voor de oprichting van een projectgrindwinningscomité en voor de procedure en
uitvoeringsmodaliteiten.

1. Kan de minister een stand van zaken geven aangaande het uitvoeringsbesluit tot oprichting van het
projectgrindwinningscomité?

2. Binnen welke termijn mogen we kennis nemen van de noodzakelijke uitvoeringsbesluit(en)
aangaande projectgrindwinning?



-330- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

JOKE SCHAUVLIEGE
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ANTWOORD

op vraag nr. 28 van 8 oktober 2009
van LYDIA PEETERS

1. Het uitvoeringsbesluit tot oprichting van het projectgrindwinningscomité werd op 31 juli 2009
gunstig geadviseerd door de Inspectie van Financiën. Zodra ik het begrotingsakkoord verkregen
heb, zal het uitvoeringsbesluit voor principiële goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse
Regering. Na het advies van de Raad van State kan het dan definitief worden goedgekeurd.

2. 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.
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Vraag nr. 29
van 13 oktober 2009
van MARINO KEULEN

VZW KINT - Financiële balans

Op 29 september raakte bekend dat de vzw KINT, voluit het Koninklijk Instituut voor het duurzame
beheer van natuurlijke rijkdommen en de bevordering van schone technologie, de boeken sluit en
ophoudt te bestaan. Volgens berichten in de media liggen de persoonlijkheid van Prins Laurent,
wanbeheer en financiële problemen aan de basis hiervan.

Eerder, op 22 juli 2007 werd bij beslissing van de Vlaamse Regering het subsidiebedrag
teruggeschroefd van 180.000 euro per jaar naar 60.000 euro per jaar, zijnde 46 % van de jaarlijkse
dotatie aan de vzw door de drie gewesten van dit land.

1. Vertoont de financiële balans van de vzw KINT een deficit of een positief saldo?

Hoeveel bedraagt het deficit of positief saldo?

2. Zijn er voldoende middelen als sociaal passief voorhanden om het ontslag van de werknemers van
de vzw op correcte wijze te laten verlopen?

Indien dit niet het geval is, zal het Vlaams Gewest hiervoor extra middelen moeten voorzien?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 13 oktober 2009
van MARINO KEULEN

1. De aan mijn administratie voorgelegde jaarrekening 2008 vertoont een verlies voor het boekjaar
van 83.205 euro.

2. De VZW KINT heeft wel degelijk een sociaal fonds aangelegd. De vereffening zal moeten
uitwijzen of deze voorzieningen als sociaal passief al dan niet voldoende zijn. Tevens zal de
vereffening de waarde van het netto-actief bepalen.
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Vraag nr. 30
van 13 oktober 2009
van BART CARON

Vlaams Filmmuseum en -archief - Stand van zaken

Reeds enkele decennia bestaat er een Vlaams Filmmuseum en -archief. Oorspronkelijk was het
initiatief gevestigd in Leuven, maar bepaalde delen ervan zijn ondertussen ondergebracht in Kortrijk.
In het verleden werd het steeds gesubsidieerd.

De vraag rijst nu naar de huidige situatie van deze organisatie en hoe zij zich verhoudt ten opzichte
van het nieuwe project dat gepland is op de Waalse Krook, ten opzichte van het (federaal)
Filmmuseum en ten opzichte van diverse erfgoedinitiatieven die ook filmmateriaal verzamelen en/of
inventariseren. Bij dat laatste denk ik spontaan aan het Huis van Alijn dat zich de jongste jaren heeft
toegelegd op het verzamelen en digitaal omzetten van 8mm-filmpjes. Een verzameling die wordt
ontsloten middels hun permanente collectie en in tijdelijke tentoonstellingen.

1. Wordt het Huis van Beeld en Geluid (Vlaams Filmmuseum en -archief) momenteel gesubsidieerd
door de Vlaamse Gemeenschap? Zo ja, met welk bedrag, in welke regelgeving, voor welke
opdrachten en voor welke duur?

2. Welke plannen heeft de Cultuurminister met deze organisatie?

3. Wat is de verhouding met het nieuwe project op de Waalse Krook?

4. Heeft het Vlaams Filmmuseum en -archief al dan niet een rol te spelen in het verzamelen,
bewaren, inventariseren, digitaliseren en ontsluiten van 8 mm-film? Of is dit veeleer een taak voor
erfgoedorganisaties zoals het Huis van Alijn?

5. Wat is de stand van zaken van het project BOM-Vl – Bewaring en Ontsluiting van Multimediale
Data in Vlaanderen? Beweegt hier nog iets? De indruk bestaat namelijk dat dit project stilligt.
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ANTWOORD

vraag nr. 30 van 13 oktober 2009
van BART CARON

1. Het Vlaams Filmmuseum en -archief vzw wordt momenteel niet gesubsidieerd binnen het
Kunsten- of Cultureel-erfgoeddecreet, noch heeft het een kwaliteitslabel als museum of culturele
archiefinstelling. In de voorbije jaren ontving de organisatie projectsubsidies. In 2006 werd een
subsidiebedrag van 50.000 euro toegekend voor de inventaris van de collectie (Erfgoeddecreet).
Dit project kreeg in 2007 een vervolg en werd gesubsidieerd voor 35.000 euro. In 2006 verkreeg
de organisatie eveneens een subsidie binnen het Kunstendecreet van 20.000 euro voor een educa-
tief project, met name een filmverhaalwedstrijd. In 2006 kocht de Vlaamse Gemeenschap op
voorstel van het Vlaamse Filmmuseum en -archief vzw ook de ‘Collectie Mertens’ aan, een uit-
gebreide collectie fototoestellen en filmcamera’s uit de jaren ’40, ’50 en ’60. Deze collectie werd
voor 30.000 euro aangekocht als sleutelwerk en zoals gebruikelijk in bewaring gegeven bij de
aanvrager, het Vlaams Filmmuseum- en archief vzw.

2. Het Vlaams Filmmuseum en -archief kan steeds een aanvraag voor een kwaliteitslabel als
collectiebeherende cultureel erfgoedinstelling of een aanvraag voor een project- of werkings-
subsidie indienen. Het initiatief voor de aanvraag ligt steeds bij de organisaties zelf. In het
Cultureel-erfgoeddecreet is ingeschreven dat onder meer collectiebeherende cultureel-erfgoed-
organisaties structureel kunnen ondersteund worden. In uitvoering van een complementair
cultureel-erfgoedbeleid is één van de voorwaarden een indeling bij het Vlaamse niveau. Hiervoor
moet echter voldaan zijn aan een aantal voorwaarden en criteria. Daarnaast zijn projectsubsidies
mogelijk voor ontwikkelingsgerichte en internationale projecten, die eveneens aan bepaalde voo-
waarden moeten voldoen. Jaarlijks zijn hiervoor twee aanvraagdata in het Cultureel-erfgoed-
decreet ingeschreven. Ook binnen het Kunstendecreet zijn projectsubsidies mogelijk. Zowel de
aanvragen voor projectsubsidies als voor werkingssubsidies worden voor advies voorgelegd aan
een beoordelingscommissie die door toetsing aan de voorwaarden en criteria een al dan niet
gunstig advies aan de minister bezorgt.

3. Op vlak van archivering en digitalisering van het audiovisueel erfgoed zal in deze beleidsperiode
een belangrijke stap worden gezet. De oprichting van een Vlaams Instituut voor de archivering en
de ontsluiting van het audiovisueel erfgoed in Vlaanderen is dan ook een omvangrijk en groot-
schalig project binnen het Vlaamse cultuurbeleid voor de volgende jaren. Dit zal gebeuren in nauw
overleg met de mediasector en de cultureel-erfgoedorganisaties en op basis van de verworven
kennis, bijvoorbeeld uit de resultaten van de projecten Bewaring en Ontsluiting van Multimediale
data in Vlaanderen (BOM-Vl), Archipel en Vlaanderen in Beeld. Gelet op de schaalgrootte van het
audiovisueel cultureel erfgoed is het belangrijk dat alle betrokkenen samenwerken binnen een-
zelfde platform. De Waalse Krook is daartoe de uitgelezen plek. Het Vlaams Filmmuseum en –
archief kan hieraan een constructieve bijdrage leveren door mee te werken aan de verdere uitbouw
van de cultureel-erfgoedgemeenschap die zich wil inzetten voor het Vlaamse audiovisueel cultu-
reel erfgoed.

4. Het Huis van Alijn is een op Vlaams niveau ingedeeld museum dat zich richt op het cultureel
erfgoed van alledag. Het museum verzamelt, beheert en ontsluit objecten, foto’s en films die een
verband houden met het dagelijkse leven in Vlaanderen. De filmcollectie (vooral 8 en 16 mm)
omhelst uitsluitend amateurfilms uit de twintigste eeuw, geen films van professionele makers.
Bovendien is het zo dat de collectie geen origineel materiaal omvat, maar enkel gedigitaliseerde
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films. Het originele materiaal wordt, samen met een digitale kopie, terugbezorgd aan de eigenaar.
Op het vlak van het behoud en beheer van digitaal audiovisueel materiaal heeft het Huis van Alijn
expertise opgebouwd, onder meer d.m.v. internationale contacten. Deze expertise wordt eveneens
verspreid aan het ganse cultureel-erfgoedveld. Het museum werkte mee aan het project BOM-Vl
door digitale content en metadata aan te leveren. Hierover werd uitgebreid gerapporteerd. De door
het Vlaams Filmmuseum en -archief vzw beheerde filmcollectie, naast de documentaire collectie
en de collectie toestellen, bestaat uit de originele en professionele films. De vereniging zou dan
ook een complementaire taak kunnen ontwikkelen ten opzichte van het Huis van Alijn.

5. Het IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie) trok het onderzoeksproject
BOM-Vl om een aanzet te geven tot een oplossing voor de problematiek van het snelle verval van
het audiovisuele cultureel erfgoed. Het project BOM-Vl liep op 30 juni 2009 af. Zes werkpakketten
werden uitgevoerd door een multidisciplinair team van projectpartners. Deze werkpakketten
hadden betrekking op de gebruikersnoden, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk innovatie-
platform, de architectuur voor digitale bewaring en ontsluiting, het beheer van rechten op digitale
objecten, de metadatastandaarden en uitwisselingsformaten en tot slot de archivering en selectie.

De valorisatie van de onderzoeksresultaten situeert zich vooral op het niveau van kennis-
vermeerdering- en uitwisseling en expertisevorming. De cultureel-erfgoedsector kan de resultaten
aanwenden voor het optimaliseren van processen i.v.m. digitale archivering en ontsluiting in
Vlaanderen. Alle rapporten en resultaten van het project zijn publiek beschikbaar. Met het oog op
de stimulering van de kennisvermeerdering- en uitwisseling en de expertisevorming werden door
het project diverse initiatieven genomen, zoals o.a.: workshops, een conferentie 'Strategies for
Multimedia Archives', publicaties in tijdschriften, informatiesessie e.d. meer. FARO, het Vlaams
steunpunt voor cultureel erfgoed organiseerde voor de cultureel-erfgoedsector informatiesessies en
verspreidde op systematische wijze de resultaten van het project via zijn kanalen (website,
tijdschrift,…). Momenteel wordt in samenwerking met de culturele partners en met Uitgeverij
Lannoo een boek voorbereid over de resultaten van het project BOM-Vl. Dit boek zal gratis in de
cultuursector verspreid worden en ook via de boekhandel te verkrijgen zijn.

Daarnaast resulteerde het project BOM-Vl in een concreet innovatieplatform dat wordt gehost bij
het IBBT. Naast de mediapartners leverden verscheidene culturele instellingen (Huis van Alijn,
Felixarchief en Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis, M HKA, enz.) digitale content en
metadata aan de demonstrator. Zij participeerden aan het ‘leertraject digitalisering’ waarbij deze
instellingen begeleid werden bij het digitaliseringsproces voor de omzetting van analoge
audiovisuele bronnen naar digitale content.

Concreet leverde het project ook een metadatamodel op dat het mogelijk maakt om cross-sectoraal
cultureel-erfgoedcollecties te ontsluiten. Dit model werd gepubliceerd en kan gratis in boekvorm
bekomen worden voor alle geïnteresseerden. Het is de bedoeling dat de erfgoedsector hiermee aan
de slag gaat met het oog op een gestandaardiseerde toegang tot de collecties.

Het project BOM-Vl is afgelopen, maar de resultaten zijn de basis voor twee nieuwe onderzoeks-
projecten die recent werden goedgekeurd door IWT-Vlaanderen, het Instituut voor de aanmoedi-
ging van innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen, met name Archipel en
Vlaanderen in Beeld.

Het Archipel onderzoeksvoorstel vertrekt vanuit de vaststelling dat in Vlaanderen een duurzame
digitale archiefinfrastructuur nodig is om de problematiek van ‘digitale archivering’ structureel
aan te pakken. Centraal in dit onderzoek staat het begrip sustainability (duurzaamheid). Archipel
wenst een bijdrage te leveren vanuit de cultuur- en onderwijswereld aan het maatschappelijke
debat over het behoud van het digitale geheugen en de lange termijnarchivering van digitaal
(audiovisueel) erfgoed.
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Vlaanderen in Beeld heeft de ambitie om het uniek en rijk audiovisueel werk in Vlaanderen te
verzamelen en tevens toegankelijk te maken voor een groot publiek, om als educatief materiaal
voor scholen gebruikt te worden en om professionelen op een gemakkelijke en snelle manier
toegang te verlenen tot dit materiaal. Het uiteindelijke einddoel is een Vlaams instituut voor het
bewaren en ontsluiten van het audiovisueel erfgoed. Belangrijke partners in dit project zijn de
publieke en commerciële omroepen, een aantal regionale omroepen, productiehuizen, enkele
technologische, juridische en ontsluitingsbedrijven en sommige landelijke cultureel-erfgoed-
actoren, met name binnen de archiefsector.
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Vraag nr. 31
van 14 oktober 2009
van KRIS VAN DIJCK

Kanaalplas De Maat Mol - Zandstorting

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bereidt de uitvoering van de afgraving van het terrein “de
Hellekens” voor te Herentals. De afgraving van dit terrein is opgenomen als actie A14 van het
“Bekkenbeheerplan Netebekken” en zal gebeuren in uitvoering van een Europees Interreg IVB-project
“ALFA” en in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos.

In een haalbaarheidsstudie is naar voor gekomen dat deze afgegraven gronden afgezet zouden kunnen
worden in “Kanaalplas De Maat”.

Hier is evenwel drie jaar gewerkt om een pracht van een jachthaven op te bouwen met 100 ligplaatsen,
met een jaarlijkse groei van 30 %. Hiervoor zijn EFRO-subsidies (Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling) aangewend en heel wat ander kapitaal. Er is ruimte voor het beoefenen van
verschillende sporten : zeilen, surfen, waterfietsen, kajak- en kanovaren, duiken, vissen.

Volgens het verslag van VMM zou het gaan om 660.000 ton zand, wat overeenkomt met 300 schepen
van 2000 ton of 24.000 vrachtwagens van 25 ton.

Uiteraard zal dit heel wat schade berokkenen aan de kwaliteit van water, milieu en het gebruik ervan.
Automatisch heeft dit economische gevolgen voor de betrokken jachthaven en gebruikende clubs.

1. Hoe is de selectie gemaakt voor deze locatie?

2. Zijn er nog alternatieve locaties voorzien? Waarom wordt de hoeveelheid niet gespreid over
verschillende locaties om de schade te beperken?

3. Op welke manier zal dit zand aangebracht en gestort worden?

4. Waar, op welke plaats in de plas zal het gestort worden, waar begint men?

5. Wanneer begint men met de werkzaamheden, en over welke periode zal dit gespreid worden?

6. Wordt er een compensatie voorzien voor de betrokken partijen die hierdoor tijdens de
werkzaamheden of nadien nadeel ondervinden?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 31 van 14 oktober 2009
van KRIS VAN DIJCK

1. De selectie om het zand te deponeren in een deel van de Kanaalplas vloeit voort uit de studie
“Haalbaarheidsstudie grondverzet domein Hellekens te Herentals” (AMINAL, afdeling Water,
2004). Deze studie kaderde binnen het Interreg IIIb-project ‘No Regret’. In deze haalbaarheids-
studie werd niet alleen gekeken naar de kostprijs maar ook rekening gehouden met het nog te
doorlopen administratief traject zoals de noodzakelijke vergunningen, de planologische bestem-
ming van de mogelijke sites en de visie van de eigenaars van de sites e.d. De Kanaalplas heeft als
grootste voordeel dat de Kanaalplas zelf onmiddellijk toegang heeft tot het Kanaal Dessel-
Kwaadmechelen dat bevaarbaar is voor schepen tot 2000 ton. Deze toegankelijkheid voor schepen
maakt het ook mogelijk om de hoeveelheid zand rechtstreeks aan te voeren met kleppers zodat een
overslagbeurt kan uitgespaard worden wat een aanzienlijke kost bedraagt voor deze hoeveelheid
zand (400.000 m³). Daarenboven is het vervoer per schip de enige milieuduurzame oplossing. Ook
op het vlak van de verkeersveiligheid is dat de enige optie. Het is onverantwoord om lange
afstanden te laten afleggen door dorpskommen en secundaire wegen met 24.000 vrachtwagens.
Naast het voordeel van de toegankelijkheid per schip kan het zand gebruikt worden ter realisatie
van de nabestemmingen van de Kanaalplas die zijn vastgelegd in het Provinciaal Ruimtelijk
UitvoeringsPlan “Kanaalplas” van 28/09/2006 en vastgesteld door de Vlaamse Regering op
7/12/2006. Met het zand kunnen flauwere taluds aangelegd worden aan de rand van de Kanaalplas.
De randen van de Kanaalplas hebben naast recreatie ook natuur als nabestemming. Flauwere
taluds en bijgevolg ondiepere waterdelen creëren gunstige condities voor natuurontwikkeling.

Deze grote hoeveelheid zand met een vrij homogene samenstelling en kwaliteit gebruiken in een
oude zandwinningsput kan als proefproject beschouwd worden voor het opvullen van putten in het
algemeen.

De keuze voor de Kanaalplas te Mol is gebaseerd op zowel studiewerk als op contacten met de
eigenaar Sibelco, de afdeling Milieuvergunningen, ALBON, ANB (als beheerder van de gronden),
en het provinciebestuur.

2. Alternatieve locaties op een redelijke afstand van Herentals die per schip kunnen bereikt worden,
zijn er volgens de ons beschikbare gegevens niet. Een andere, maar tegelijk duurdere optie was om
de zanden af te zetten in een verlaten grindgroeve te Maasmechelen. In de onmiddellijke nabijheid
van de Kanaalplas ligt de ‘Stortplas’ op het grondgebied Mol. De afzet van de zanden in deze plas
kent de volgende nadelen: de hoeveelheid zand moet verpompt worden vanuit de Sibelco laad- en
loskade op de Kanaalplas via een buizensysteem naar de Stortplas. De Stortplas is gelegen naast
het oude stort van Mol. Inzake de hydrologie van de Stortplas is er daarom grote voorzichtigheid
geboden. De VMM wil geen enkel risico nemen naar het wijzigen van de waterhuishouding van
deze stortplas welke hydrologisch in verbinding staat met andere ontginningsplassen. Het
gedeeltelijk opvullen van deze stortplas kan geen goedkeuring vinden bij de eigenaar.

Andere locaties gedeeltelijk opvullen in de Kanaalplas is na overleg met de recreatiesector minder
wenselijk. De noordwestelijke kant van de plas opvullen brengt onmiddellijke visuele en geluids-
hinder mee voor de gebruikers en uitbater van de jachthaven evenals voor de watersporters. De
diepste delen opvullen brengt hinder mee voor de duikrecreatie. Het gedeeltelijke opvullen van de
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zuid-oostelijke of oostelijke oever geeft de minste hinder naar duiksporters, zeilers en de
pleziervaart. Algemeen was iedereen voorstander van deze locatie in de Kanaalplas.

Er kan inderdaad ook gedacht worden om de afzet van het zand te spreiden in ruimte en tijd. Met
spreiding in ruimte wordt bedoeld: bijvoorbeeld een deel van de voorziene hoeveelheid over-
brengen naar de Kanaalplas en een deel ter plaatse in Herentals laten voor ophoging. Hiermee
wordt het project qua concept wel grondig gewijzigd. Dat vergt nieuw overleg met de betrokken
partners van het huidige project. Spreiding in tijd zou kunnen betekenen dat enkel in de
winterperiode gewerkt wordt en niet in het toeristisch seizoen.

3. Zoals het nu voorzien is, zal de aanvoer van zand gebeuren met zo groot mogelijke klepschepen
die nog toegang hebben tot het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Dit beperkt het aantal vaarbewe-
gingen en dus ook de kostprijs. De aanvoer kan ook gebeuren met verschillende gekoppelde
kleinere duwbakken in plaats van 1 schip.

De manier waarop het zand gelost wordt, kan een impact hebben op de zichtbaarheid van de
waterkolom. Uit eerder overleg in een vroeg stadium van het project heeft de VMM de bezorgd-
heid voor de waterkwaliteit overgenomen. De VMM heeft daarom vorig jaar een studie laten
uitvoeren bij het Waterbouwkundig labo te Borgerhout. Deze studie heeft nagegaan op welke
wijze het zand best kan gedeponeerd worden. Uit deze bezinkingsproeven van het Water-
bouwkundig Labo is gebleken dat de minste vertroebeling ontstaat bij het laten zinken van het
zand in zo groot mogelijke hoeveelheden waarbij het vervoerde zand zo droog mogelijk gehouden
wordt. Het verpompen van het zand met water in de Kanaalplas (of de Stortplas) wordt dus best
vermeden ten einde de vertroebeling te beperken. Het laten kleppen van het zand is te verkiezen
boven de overslag met een kraan op ponton.

Momenteel wordt de haalbaarheid om het zand te lossen zonder vertroebeling te veroorzaken
technisch onderzocht, alsmede de controlemogelijkheden en objectieve criteria om de uitvoering
van de werken zonder schade te kunnen uitvoeren.

4. Na consultatie van alle betrokkenen is de nu te steile zuid-oostelijke en oostelijke oever van de
Kanaalplas de meest aangewezen plaats om het zand te gebruiken. Deze zone is gereserveerd voor
verweving natuur -recreatie (art. 5 PRUP Kanaalplas). Het aanbrengen van het zand op de locatie
via kleppers zal leiden tot een natuurlijk onderwatertalud. Indien gewenst kan het talud tot aan de
waterlijn opgetrokken worden. Het werken op deze ene locatie in de Kanaalplas heeft als voordeel
dat de werken kunnen begeleid worden met slibschermen zodat eventuele vertroebeling niet kan
verspreid worden over de rest van de plas. Bovendien wordt aan deze zijde van de Kanaalplas het
minst gerecreëerd.

5. Voor de uitvoering van de werken is een bouwvergunning in Herentals en een milieuvergunning
in Mol vereist. Die vergunningen zijn nog niet aangevraagd. Indien de vergunningen laattijdig
verleend worden, komt de financiering vanuit Europa wellicht in het gedrang. Om in aanmerking
te komen voor subsidies conform de Interreg-reglementering moeten de werken uiterlijk eind 2011
uitgevoerd zijn. Een minimum uitvoeringstermijn van 300 werkdagen is nodig om hinder van
aanvoer en storten maximaal te beperken. Indien gekozen wordt voor alternatieven (spreiding in
tijd en ruimte) zal de aanvang der werken mogelijks pas tegen eind 2010 kunnen plaatsgrijpen
maar kan de uitvoeringstermijn mogelijks sterk beperkt worden op de verschillende lokaties en in
het bijzonder in de Kanaalplas.

Het ANB heeft toegestaan dat de werkzaamheden ook tijdens het broedseizoen mogen uitgevoerd
worden omdat er op de kanaalplas permanent “scheepvaart’ is en met name om reden van de
hoofdnabestemming recreatie voor de plas, i.c. jachthaven en een nevenstemming (KMO), econo-
mische scheepvaart voor Sibelco, laden van de schepen.
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6. De VMM zal het ontwerp en de uitvoering van de werken maximaal aansturen en begeleiden
zodat er geen onredelijke hinder veroorzaakt wordt en dat eventuele lasten evenwichtig gespreid
worden in tijd en ruimte. Er is daarenboven een grote jurisprudentie over het omgaan met eventu-
ele gerechtvaardigde klachten over aanvaardbare hinder of belangrijk nadeel. Deze klachten mo-
eten individueel bekeken te worden te worden. Vanzelfsprekend zal de VMM haar verantwoor-
delijkheid opnemen waar dat vereist is.
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 32
van 14 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

“Verdronken weiden” Ieper - Archeologisch bodemarchief

Op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos werden onlangs beheerswerken uitgevoerd in het
gebied van de zogenaamde “Verdronken weiden” in Ieper. Enkele jaren geleden vond hier een
grootschalig onderzoek plaats. De archeologische sporen werden afgedekt met een kleilaag om zo het
optimaal behoud te garanderen.

De hierboven vermelde beheerswerken blijken volgens recente informatie nefast te zijn geweest voor
het nog aanwezige archeologisch bodemarchief in verschillende zones waar nog geen opgravingen
plaatsvonden.

Het archeologische bodemarchief zou er onherroepelijk vernield zijn.

Het is lijkt onbegrijpelijk dat op deze plaats, die overduidelijk bekend staat als archeologische zone,
op dergelijke onoordeelkundige manier ingrepen gebeuren die het archeologisch bodemarchief
vernielen.

1. Kan de minister gedetailleerd uitleggen wat er zich heeft voorgedaan en hoe dit is kunnen
gebeuren?

2. Op welke manier worden bij het uitvoeren van infrastructuur- of beheerswerken door de
administraties of instellingen in het beleidsdomein van de minister rekening gehouden met het
archeologisch bodemarchief of met andere intrinsieke erfgoedwaarden?

3. Op welke manier ziet de minister de wisselwerking tussen beheer gericht op natuurwaarden en een
beheer dat ook rekening houdt met de erfgoedwaarden?

Welke initiatieven zullen worden genomen om dit te bevorderen?

4. Welke maatregelen zullen worden genomen om de schade te herstellen en binnen welke termijn?

5. Op welke manier zal het verlies van archeologisch bodemarchief worden gecompenseerd?

N.B. Een vraag over dit onderwerp werd eveneens gesteld aan minister Bourgeois (vraag nr. 31).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 32 van 14 oktober 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. 33
van 15 oktober 2009
van MARK DEMESMAEKER

Landinrichtingsprojecten - Vlaams-Brabant

In het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 staat onder de rubriek - De Vlaamse Rand verdient verder
bijzondere aandacht - te lezen en ik citeer :

“De ontwikkeling van de Vlaamse Rand als groene gordel wordt geïntensifieerd. We stimuleren het
groene karakter van de Vlaamse Rand via het Breughelproject. Via het instrument van de
landinrichting voeren we de visie geformuleerd in het VSGB uit om het kwaliteitsvol openruimte
netwerk van open kouters met grondgebonden landbouw, rivier- en beekvalleien, bossen en parken en
ingesloten open ruimte te versterken”.

1. Welke middelen worden er jaarlijks voorzien voor landinrichting, ruilverkaveling en
natuurinrichting? Hoe zijn deze middelen verdeeld per provincie?

2. Welke projecten inzake landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting zitten er momenteel
nog in de planning voor de provincie Vlaams-Brabant?

Wanneer zullen ze worden opgestart?

Welke gebieden liggen binnen deze projecten vervat?
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ANTWOORD

op vraag nr. 33 van 15 oktober 2009
van MARK DEMESMAEKER

1. Tijdens de voorbije legislatuur (2004-2008) werd er binnen de VLM gemiddeld een jaarbudget
voorzien van 2.778.800 euro voor landinrichting, 4.318.200 euro voor ruilverkaveling en
3.874.700 euro voor natuurinrichting. Het beschikbaar budget voor 2009 bedraagt 2.907.000 euro
voor landinrichting, 6.208.000 voor ruilverkaveling en 3.598.000 euro voor natuurinrichting. De
forse verhoging van het budget voor ruilverkaveling heeft te maken met de voor het landinrich-
tingsproject De Merode gereserveerde middelen die tijdelijk werden overgeheveld naar het budget
ruilverkaveling gezien de inrichting van De Merode nog niet was opgestart.

De globale verdeling tijdens de afgelopen legislatuur (2004-2008) was als volgt: Vlaams-Brabant
13%, Antwerpen 14 %, Limburg 20 %, Oost-Vlaanderen 21% en West-Vlaanderen 32%. Deze
verdeling is geen gevolg van een toepassing van een verdeelsleutel, maar is het resultaat van de
zich aandienende dossiers uit de provincies.

In de periode 2004-2008 werd 23 % van het budget ruilverkaveling gespendeerd in Vlaams-
Brabant, voor natuurinrichting was dat 8 % en voor landinrichting was dat 0 %.

Sinds de eerste investeringen voor landinrichting in 1998 is er in de periode 1998-2008 nog geen
financiering naar Vlaams-Brabant gegaan, omdat er geen landinrichtingsprojecten in Vlaams-
Brabant in de uitvoeringsfase waren.

Volgens de huidige vooruitzichten werd in 2009 ongeveer 13% van het budget landinrichting
vastgelegd voor Vlaams-Brabant, voor ruilverkaveling en natuurinrichting zal dat telkens onge-
veer 17 % zijn.

2. Momenteel zijn vijf landinrichtingsprojecten in Vlaams-Brabant lopende. In 2007 werd het plan-
programma van het Plateau van Moorsel, een afgeslankte versie van het eerdere projectvoorstel
Brabants Plateau, goedgekeurd. Het landinrichtingsproject de Merode, waarvan het plan-
programma werd goedgekeurd in 2007, ligt grotendeels in de provincie Antwerpen, maar ook
gedeeltelijk in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In 2008 en 2009 werden de
landinrichtingsprojecten gestart voor de Antitankgracht in Haacht, Meigemheide in Beersel en
Molenbeek-Maalbeek in Asse.

Het voorstel ligt ter tafel om voor de uitvoering van het openruimteaspect, na de afbakening van
het Vlaams Stedelijk Gebied Brussel (VSGB), landinrichting in te zetten als instrument voor heel
de Vlaamse Rand. In mijn beleidsnota reserveer ik 10% van het budget landinrichting voor
landinrichtingsinitiatieven in de Vlaamse Rand.

Momenteel zijn in Vlaams-Brabant drie natuurinrichtingsprojecten lopende. In de Dijlevallei is
een eerste schijf van werken nagenoeg afgerond. Voor een volgende fase dient de grondenbank
eerst voldoende grondmobiliteit te creëren om landbouwers uit te ruilen uit de vallei. Voor het
Torfbroek is het onderzoek naar de haalbaarheid grotendeels afgerond. Averbode Bos en Heide is
momenteel in uitvoering.
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Momenteel zijn er drie ruilverkavelingsprojecten in Vlaams-Brabant lopende. In Vissenaken
zullen de werken afgerond zijn in 2011. Het openbaar onderzoek over Willebringen, de laatste fase
van het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling, vindt momenteel plaats. Voor Gooik werd
in 2008 het onderzoek naar het nut ingesteld. Er is nog geen beslissing genomen over de heropstart
van het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling Londerzeel. De gemeente Asse heeft bij de
VLM een vraag ingediend voor het opstarten van een onderzoek naar het nut van een
ruilverkaveling Asbeek (Asse).

De timing van bovengenoemde projecten is uiteraard nauw gerelateerd aan de financiële middelen
binnen de VLM.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de betrokken gemeenten. Het betreft steeds
delen van het grondgebied.

Project Gemeenten
Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel Bertem, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem,

Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem
Landinrichtingsproject Meigemheide Beersel en Linkebeek
Landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek Asse
Ruilverkaveling Vissenaken Tienen, Glabbeek en Boutersem
Ruilverkaveling Willebringen Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Bierbeek
Ruilverkaveling Gooik Gooik
Ruilverkaveling Londerzeel Londerzeel, Meise en Merchtem
Natuurinrichtingsproject Dijlevallei Bertem, Huldenberg, Leuven en Oud-Heverlee
Natuurinrichtingsproject Torfbroek Kampenhout
Natuurinrichtingsproject Averbode Bos en
Heide

Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Laakdal
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Vraag nr. 34
van 15 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Afvalbedrijf St.-Pieters-Leeuw - Milieuvergunning

Een firma uit St.-Pieters-Leeuw heeft een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend voor het
uitbaten van een afvalverwerkend bedrijf. De bedoeling van dit bedrijf is het vervoeren van afval over
het Kanaal Brussel-Charleroi in plaats van over de weg. Er zijn echter een aantal punten die nadere
aandacht verdienen.

Het bedrijf zou worden gevestigd in de drukke wijk “Negenmanneke”, die zeer dicht bevolkt is. Het
afval zelf moet ook naar deze plaats worden vervoerd vooraleer het verwerkt kan worden en naar alle
waarschijnlijkheid zal dit met vrachtwagens gebeuren. Deze wijk zal dus al dat transport te verwerken
krijgen.

Bovendien vermeldt het milieuverslag dat het afval ongewild ongebonden asbest zou kunnen bevatten,
want het zou pas daarna worden gesorteerd en in een kamer met onderdruk worden gebracht. Dit
brengt een gevaar mee voor de gezondheid van de mensen die wonen in de wijk waar het transport
door moet.

Ondertussen heeft de firma de milieuvergunning verkregen voor een duurtijd van 20 jaar.

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

2. Hoe gebeurt het vervoer van het afval naar het bedrijf?

3. Zijn er reeds klachten van omwonenden?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 34 van 15 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. Het door u geviseerde bedrijf verkreeg bij besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 11
december 2008 de milieuvergunning voor de exploitatie, gedurende een termijn van twintig jaar,
van een afvalverwerkingsinstallatie, gelegen te Sint-Pieters-Leeuw, Eugène Ghijsstraat. In hetzelf-
de besluit werd de vergunning geweigerd om op deze site ook een stookinstallatie, gevoed met
onbehandeld houtafval, te exploiteren.
Behoudens voor de vermelde stookinstallatie waren de adviezen van zowel de lokale overheden
van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw als van de gespecialiseerde adviesverlenende overheids-
diensten en de provinciale milieuvergunningcommissie voorwaardelijk gunstig.
Er kan worden vastgesteld dat de exploitatie van de inrichting slechts toelaatbaar wordt gesteld op
het ogenblik dat voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden uit
het vergunningsbesluit. Wat betreft het aanvaarden en omgaan met asbest moeten de bepalingen
van de omzendbrief LNE/2008/1 van 27 augustus 2008 over asbest in de Vlaamse sorteercentra
worden nageleefd. Tegen het besluit van de deputatie van 11 december 2008 werd bij mijn ambt
geen administratief beroep ingediend zodat de vergunning als definitief kan worden beschouwd.

2. De milieuvergunning wordt afgeleverd voor de exploitatie van de inrichting zoals gedetailleerd
omschreven in de vergunningsaanvraag. In casu werd in het aanvraagdossier gesteld dat 50% van
de aan– en afgevoerde afvalstoffen en verwerkte producten zal gebeuren via het kanaal en 50%
langs de weg. Het aanvraagdossier omvat tevens een mobiliteitseffectenrapport waaruit blijkt dat
het verkeer zal toenemen maar dat dit voor het geheel van de wegtrafiek volgens de huidige
maatstaven verwaarloosbaar is.

3. Er werden bij de afdeling Milieu-inspectie van Vlaams-Brabant tot op heden nog geen klachten
gemeld over dit afvalverwerkend bedrijf in de wijk “Negenmanneke” te Sint-Pieters-Leeuw.
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Vraag nr. 35
van 15 oktober 2009
van ERIC VAN ROMPUY

Ruilverkaveling Londerzeel-Wolvertem - Stand van zaken

In maart 2007 antwoordde de toenmalige minister van Leefmilieu Kris Peeters in verband met de
stand van zaken van de ruilverkaveling in onderzoek Londerzeel-Wolvertem, dat de beslissing om al
dan niet een mandaat te verlenen aan de coördinatiecommissie Londerzeel-Wolvertem om het ontwerp
ruilverkavelingsplan te actualiseren nog in beraad werd gehouden, gelet op de budgettaire beperking
van de Vlaamse begrotingskredieten voor ruilverkaveling.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en is in Vlaams-Brabant in Gooik wel een ruilverkaveling
opgestart.

Is er opnieuw budget voor ruilverkaveling en waarom is de ruilverkaveling Londerzeel-Wolvertem
niet voortgezet?

Bestaan er plannen ter zake voor 2010?
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ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 15 oktober 2009
van ERIC VAN ROMPUY

Tijdens de vorige legislatuur werd in 2008 het budget voor ruilverkaveling verhoogd met 2.000.000
euro. De verhoging was initieel bedoeld voor de uitvoering van het landinrichtingsproject ‘de Merode
prinsheerlijk platteland’ en werd verleend naar aanleiding van de goedkeuring van het planprogramma
voor dit project. Omdat het extra budget pas nodig is in de uitvoeringsfase van het planprogramma,
werd dit budget tijdelijk doorgeschoven naar de ruilverkaveling. Dit is grotendeels ook het geval in
2009 en 2010. Daardoor zijn meerdere ruilverkavelingsprojecten versneld in een eindstadium geko-
men (Merksplas, Vissenaken, Grootloon, Reninge, Woesten). Dat gaf ook de budgettaire ruimte om
sneller met de uitvoering te starten van drie nuttig verklaarde projecten (Jesseren, Sint-Lievens-
Houtem, Zondereigen). Ten opzichte van 2007 zijn er bijgevolg betere perspectieven voor projecten
waarvoor het onderzoek naar het nut loopt.

Tijdens een overleg met de mandatarissen van de drie betrokken gemeenten, georganiseerd door de
provincie Vlaams-Brabant op 30 januari 2009, is gebleken dat alle betrokken partijen nog altijd
vragende partij zijn om door te gaan met het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling Londer-
zeel. Daarom werd in maart 2009 een nieuwe agenderingsnota voorgelegd aan toenmalig minister voor
Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits. Het ligt in mijn bedoeling om kortelings met de VLM over de
agenderingsnota te overleggen en dienaangaande een beslissing te nemen.

Bij een positieve beslissing zal ik aan de Vlaamse Landmaatschappij een voorstel vragen om, rekening
houdend met de lopende projecten, de werkzaamheden in het kader van het onderzoek naar het nut van
de ruilverkaveling Londerzeel in te passen in de planning voor de komende jaren.
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Vraag nr. 36
van 15 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Brownfieldproject Aalst - Stand van zaken

Bijna een jaar geleden vroeg ik de Vlaamse ministers bevoegd voor economie en ruimtelijke ordening
naar de stand van zaken van het Aalsterse brownfieldproject van de site Schotte (Schriftelijke vraag nr.
20, Websitebulletin publicatiedatum 11-12-08). Dat project kreeg een principieel akkoord in juli vorig
jaar en vervolgens startten in het najaar de onderhandelingen om te komen tot een convenant in de
loop van 2009.

In hun antwoord op mijn schriftelijke vraag stelden de ministers toen: “In de loop van januari 2009
zullen door het VLAO overlegplatformen worden opgestart per project samen met alle betrokken actoren
en regisseurs van het project. Binnen deze overlegplatformen zal worden gezocht naar een definitief
draagvlak waarbinnen de convenanten kunnen worden afgesloten en zal gezocht worden naar oplossingen
voor de resterende knelpunten. Het Brownfielddecreet voorziet hiervoor een maximale einddatum van 31
december 2009.”

Als het convenant tot stand komt, kunnen de plannen van de stad Aalst eindelijk gerealiseerd worden.
Zo wil men op de grote site een natuur- en recreatiegebied realiseren dat de verbinding moet vormen
tussen de groene zones Osbroek en Gerstjens. Er zijn plannen voor een aanlegsteiger aan de Dender,
sportinfrastructuur, een jeugdherberg, natuureducatie en kampeerfaciliteiten.

1. Is men voor het Aalsterse brownfieldproject voor de site Schotte reeds gekomen tot een definitief
brownfieldconvenant?

2. Zo ja, kan dan worden geschetst welke partners hierbij zijn betrokken en wat hun overeengekomen
aandeel is in dit convenant?

Welke (bijkomende) ondersteuning biedt de Vlaamse overheid concreet?

Wat is de timing voor de uitvoering ervan?

3. Zo niet, wanneer wordt een beslissing verwacht omtrent dit brownfieldproject?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 20), Muyters (nr. 36) en Schauvliege
(nr. 36).
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ANTWOORD

op vraag nr. 36 van 15 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

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. 37
van 16 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

Jachtvoorwaarden - Vogelrijke gebieden

Conform artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden
waaronder de jacht kan worden uitgeoefend van 30 mei 2008, moet om de uitgebreide jacht in de
vogelrijke gebieden te kunnen beoefenen een consensus bereikt worden met de wildbeheereenheden
en jachtrechthouders, de verenigingen die in dat vogelrijk gebied erkende reservaten beheren of met de
overheden die in het vogelrijk gebied bos- of natuurreservaten beheren en met de lokale
landbouworganisaties.

Vlaanderen telt 24 vogelrijke gebieden die als bijlage bij het jachtvoorwaardenbesluit terug te vinden
zijn.

1. In welke van de 24 vogelrijke gebieden is er reeds een consensus bereikt? In hoeveel gevallen
heeft de MINA-raad een gunstig advies van verenigbaarheid van de voorgestelde maatregelen
met de goede staat van instandhouding van de te beschermen vogelsoorten verleend?

2. In hoeveel gevallen is het consensusvoorstel goedgekeurd door de voorganger van de minister of
door de minister zelf?

3. In hoeveel gevallen is een tweede dossier ingediend en hoeveel van die dossiers zijn uiteindelijk
goedgekeurd?

4. Welke zijn de meest voorkomende maatregelen die in het maatregelenpakket worden
voorgesteld?

Acht de minister het zinnig om hieruit informatie te destilleren om eventueel de handleiding
waarin het basisfeitenmateriaal en de methodologische richtlijnen vervat zitten aan te passen?
Kan zij dit toelichten?
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1. Een consensus werd bereikt en verlengde jacht werd door verstrijken termijn stilzwijgend
toegestaan voor de volgende wildbeheereenheden: Waasland, Kuifeend en grote Kreek, IJzer-
valleien. Drie andere consensusvoorstellen zijn momenteel nog in behandeling: Vogelsanck,
Molsbroek en Damme Oostkust. Ook twee dossiers met niet-consensus zijn nog in behandeling:
Talingbeke en Generale Vrije Polder.
De Mina-raad heeft geen enkel gunstig advies maar alleen twee ongunstige adviezen uitgebracht:

 Consensus WBE Kuifeend en grote Kreek: negatief advies door Mina-raad, door verstrijken
van de beslissingstermijn van 3 maanden evenwel stilzwijgend toegestaan;

 Niet-consensus WBE Generale Vrije Polder: advies Mina-raad op 12 maart 2009 negatief,
hierna kwamen verschillende aanvullingen en momenteel ligt het dossier opnieuw bij de
Mina-raad voor advies.

2. Tot op heden heeft de minister bevoegd voor natuurbehoud geen enkel dossier rechtstreeks goed-
gekeurd.

3. Het dossier Wildbeheereenheid Waasland werd tweemaal ingediend en is, door verlopen van de
termijn van drie maanden, aanvaard. Het dossier WBE Generale Vrije Polder werd recent een
derde keer ingediend en is zoals in deelvraag 1 vermeld in behandeling.

4. Maatregelen die op herhaalde wijze aan bod komen in de dossiers zijn de volgende:

o Het voorzien van rustzones in ruimte en of tijd (bijvoorbeeld geen jacht tijdens het weekend,
het ruimtelijk spreiden van de bejaging) zodat de verstoring van watervogels beperkt is;

o Enkel bejaging van bepaalde soorten (bijvoorbeeld wel bejagen fazant maar geen jacht op
waterwildsoorten);

o Evaluatie van de extra verstoring aan de hand van tellingen in het gebied;
o Geen jacht op dagen dat de natuurbeherende instantie activiteiten heeft.

Het ministerieel besluit tot vaststelling van de handleiding en van de formulieren vermeld in
artikel 6, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van
de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend is nog maar zeer recent van kracht
(sinds 2 juni 2009). De in de handleiding voorgestelde maatregelen komen duidelijk aan bod in de
voorgelegde dossiers zoals uit de opsomming hierboven ook blijkt. Hieruit kan besloten worden
dat een aanpassing van de handleiding zich momenteel niet opdringt.
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Vraag nr. 38
van 16 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

Jachtvoorwaarden - Meldpunten

In uitvoering van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de
voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend van 30 mei, 2008 heeft de administratie twee
meldpunten opgericht, één voor de voorafmelding van de zondagjacht en één voor klachten van
recreanten.

Na een jaar zouden alle gegevens die binnenkwamen op de meldpunten, verzameld en geëvalueerd
worden.

Is deze inventarisatie en evaluatie reeds gebeurd?

Zo ja, kan de minister uitvoerig toelichten hoeveel klachten er binnenkwamen en wat de redenen voor
de klacht waren?

Zo neen, wanneer zal deze evaluatie afgerond zijn?
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op vraag nr. 38 van 16 oktober 2009
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Zowel de inventarisatie als een eerste voorzichtige evaluatie van het meldpunt zondagjacht en het
meldpunt voor recreanten is uitgevoerd door mijn diensten bij het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB).

Meldpunt klachten

Het aantal meldingen op het meldpunt klachtenzondagjacht@vlaanderen.be is opgenomen in de tabel in
de bijlage 1.

Aard van de klachten

- jagers die te dicht in de buurt van huizen schieten waardoor hagel in de tuin of op het dak terecht
komt;

- verstoring van de zondag(ochtend)rust;
- jagers stellen zich arrogant op ten opzichte van wandelaars, zeker wanneer de hond van de wande-

laar niet aangelijnd is;
- honden, katten, paarden, koeien worden in paniek gebracht door jagerschoten;
- jagers jagen op terreinen waar ze geen jachtrecht hebben;
- één klacht handelt over jacht in de buurt van een begraafplaats op zondag 2 november;
- een aantal melders vindt dat jacht en wandelen, fietsen of paardrijden principieel niet samengaan;
- in twee klachten wordt een melding gemaakt van afschot van houtsnip en gaai
- in enkele klachten wordt gemeld dat vooraf geplande wandeltochten worden verstoord door jacht-

activiteiten;
- sommige klachten handelen over (zondag)jacht in de week in januari 2009 waarvoor een tijdelijk

jachtverbod wegens de strenge vorst werd aangekondigd. Door de laattijdige publicatie van het
desbetreffende ministeriel besluit (d.w.z. na de verbodsperiode opgenomen in het MB) kon er
althans wettelijk geen sprake zijn van een schending van het verbod;

- sommige mails zijn geen echte klachten maar meldingen dat er gejaagd wordt op zondag met de
vraag na te gaan of die jacht aangemeld is.

Een aantal e-postberichten zijn onterecht op voormeld mailadres terechtgekomen:
- enkele mails zijn afkomstig van jagers om te melden dat zij een technisch probleem hebben met

het downloaden van het formulier “melding zondagjacht” en hebben dus geen betrekking op een
klacht over zondagjacht;

- twee klachten handelen over loslopende honden respectievelijk illegale vogelvangst.

Het relatief hoge aantal klachten in Vlaams-Brabant (in vergelijking met andere provincies) moet
genuanceerd worden omdat meer dan de helft van de klachten (26/47) komt van vier dezelfde klagers
uit eenzelfde regio, die elk gedurende meerdere weken mails stuurden. Het ANB zal dit najaar
bijzondere aandacht besteden aan die regio. Zonder de klachten van die vier personen valt het aantal
klachten in Vlaams-Brabant terug tot 21.

Evaluatie
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Het aantal klachten over zondagjacht is al bij al relatief beperkt in verhouding tot het aantal door
jagers gemelde zondagjachtactiviteiten. De meeste klachten hebben betrekking op het te dicht in de
buurt van huizen jagen en wederzijds onbegrip tussen jagers en andere recreanten. Dikwijls wordt het
gedrag van de jager op de korrel genomen.
De meerwaarde van een klachtenmeldpunt over de zondagjacht is nog niet duidelijk. De meeste
argumenten van klagers zijn al jaren bekend. Om diverse redenen kan niet worden opgetreden:
- omdat de regelgeving niet werd overtreden;
- zelfs wanneer de regelgeving wordt overtreden, is vaststelling op heterdaad niet evident en het

gaat in de meeste gevallen om het woord van de jager tegen dat van de tegenpartij;
- omdat de wetgeving een aantal handelingen toestaat die bewoners of recreanten niet kennen of

aanvaarden, bijvoorbeeld de regel dat een jager mag schieten in de richting van huizen wanneer hij
zich op minstens 150 meter afstand bevindt, of het feit dat er mag gejaagd worden in de buurt van
wandel- en fietspaden.

Beide meldpunten hadden het afgelopen jaar tot doel om het fenomeen van zondagjacht en de mo-
gelijke problemen die dat met zich meebrengt in kaart te brengen. Een effectieve controle van klachten
over zondagjacht kan in bijna alle gevallen alleen nadien gebeuren.
Met deze problematiek als achtergrond wordt de volgende maanden een verdere evaluatie gemaakt om
in voorkomend geval het beleid betreffende zondagjacht aan te passen of te herzien.

BIJLAGE

Tabel: aantal meldingen op het meldpunt klachtenzondagjacht@vlaanderen.be

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/SCHAUVLIEGE/38/antw.038.bijl.001.doc
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Vraag nr. 39
van 16 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

Jachtverloven - Weigeringen

De afgifte van de jachtverloven in het Vlaamse gewest wordt geregeld in het KB betreffende de afgifte
van jachtverloven en jachtvergunningen van 28 februari 1977. In artikel 6 van voornoemd KB staat:

“Ongeacht het bepaalde inzake het jachtexamen moet de arrondissementscommissaris het verlof
weigeren :
1° aan degenen die veroordeeld zijn geweest :
wegens een jachtmisdrijf gepleegd door middel van verboden wapens of in bende, of bij nacht, of met
verboden tuigen of met motorvoertuigen;
wegens enig misdrijf vergezeld van daden van geweld of wederspannigheid;
2° aan degenen waarvan de veroordeling wegens enig ander jachtmisdrijf hem sedert minder dan
twaalf maanden ter kennis werd gebracht.
Zo de veroordeelde op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis houder was van een jachtverlof
moet hem een nieuw verlof worden geweigerd voor het jachtseizoen dat ingaat op 1 juli van het jaar
volgend op de datum van zijn veroordeling;
3° aan degenen die zich niet hebben gekweten van de strafrechtelijke verplichtingen volgend uit een
veroordeling wegens jachtmisdrijf;
4° onverminderd het bepaalde in artikel 5, 2° aan degenen die geheel of ten dele vervallen verklaard
zijn van de rechten opgesomd in artikel 123sexies van het Strafwetboek;
5° aan de personen bedoeld in artikel 5, 1°, wanneer uit een administratief of een gerechtelijk
onderzoek blijkt dat zij de door hen aangegane verbintenis niet hebben nageleefd.”

Punt 5° slaat op de brigadechefs 1e klasse, de brigadechefs, de technische beambten 1e klasse en
technische beambten van waters en bossen; de brigadechefs, de hoofdveldwachters en de
veldwachters, de door de gemeente bezoldigde bos- en visserijwachters, die in hun ambtsgebied
hebben gejaagd. Bij alle andere weigeringen moet een veroordeling aan de basis gelegen hebben van
de weigering tot afgifte van een jachtverlof.

1. Klopt het dat in de provincie Vlaams-Brabant de bevoegde arrondissementscommissaris weigert
jachtverloven uit te reiken wanneer er nog geen veroordeling is gebeurd van de betrokken jager,
dus wanneer er nog een onderzoek lopende is?

Zo ja, op welke rechtsgrond baseert de arrondissementscommissaris zich?

Als dergelijke rechtsgrond niet bestaat, welke maatregelen neemt de minister dan?

2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal weigeringen per provincie en per rechtsgrond
en vermelden of er daadwerkelijk een veroordeling aan de basis ligt van de weigering tot afgifte?
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1. Zoals aangegeven, bepaalt artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 februari 1977 betreffende de
afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen de gevallen waarin de arrondissementscommis-
saris een jachtverlof moet weigeren.

Op grond van artikel 7 van hetzelfde besluit kan de arrondissementscommissaris een jachtverlof
ook weigeren:

1° aan degenen die ingevolge een veroordeling ontzet zijn van een der rechten opgesomd in
artikel 31, 1 tot 5 van het Strafwetboek ;

2° aan degenen die veroordeeld zijn geweest wegens landloperij, bedelarij, diefstal, oplichting of
misbruik van vertrouwen ;

3° aan degenen wier slecht gedrag, geestestoestand of vorig gedrag laat veronderstellen dat zij
een slecht gebruik van hun wapens maken.

In overeenstemming met het in de regelgeving bepaalde kan de arrondissementscommissaris dus
een jachtverlof weigeren vooraleer er een veroordeling is geweest, ondermeer als hij vermoedt dat
vorig gedrag van betrokkene een slecht gebruik van zijn wapen kan inhouden. Het beoordelen van
die situatie en het afwegen en de omstandigheden behoren tot de discretionaire bevoegdheid van
de arrondissementscommissaris.

2. Ikzelf noch het Agentschap voor Natuur en Bos hebben het gevraagde overzicht ter beschikking.
De arrondissementscommissarissen, die instaan voor het uitreiken van de jachtverloven, ressor-
teren onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand en van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
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Vraag nr. 40
van 16 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

Soortenbesluit - Werkgroep aalscholver

De aalscholver (Phalacrocorax carbo) is een vogel die opgenomen is in categorie 2 van bijlage I van
het soortenbesluit. Concreet wil dat zeggen dat deze soort beschermd is tenzij er een beheerregeling
wordt opgemaakt voor deze soort, waarbinnen sensibiliserings- en bestrijdingsacties mogelijk zijn.

Momenteel zou een “werkgroep aalscholver” samengesteld zijn die tot een consensus moet komen
aangaande het soortenbeheer van de aalscholver.

1. Klopt het dat er een werkgroep voor de aalscholverproblematiek is samengesteld? Zo ja, welke
belangengroepen zijn er in deze werkgroep vertegenwoordigd?

2. Hoeveel keer is deze werkgroep reeds samengekomen, is er reeds een consensus bereikt en wat is
de stand van zaken in dit dossier?
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1. Er is inderdaad een werkgroep samengesteld om de problematiek van de aalscholver in kaart te
brengen en de opmaak van een beheerregeling te onderzoeken.

Aan de werkgroep nemen volgende organisaties deel:
- de professionele viskweeksector
- de Confederatie Vlaamse Hengelaars
- de Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden voor de recreatieve visserijsector (sport-

visserij)
- Natuurpunt
- Vogelbescherming Vlaanderen

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO) hebben vanuit beleidsmatig, respectievelijk wetenschappelijk oogpunt als overheids-
instantie zitting in de werkgroep.

2. Op 14 oktober 2009 vond het eerste overleg plaats met de volledige werkgroep. Het volgende
overleg zal plaats vinden op 8 december 2009. De werkgroep zal in het overleg de verschillende
mogelijke en haalbare scenario’s in verband met het aalscholverprobleem bepalen en verder
uitwerken.
Daarvoor zijn er twee overlegmomenten (14 juli 2009 en 10 september 2009) geweest met ver-
tegenwoordiging van de visserijsport, de professionele viskwekerij, het INBO en het ANB.
In dezelfde periode vond er een overleg (22 september 2009) plaats met de natuurbeschermings-
sector met vertegenwoordiging van Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, het INBO en het
ANB.

Er werd nog geen consensus bereikt over het al dan niet opmaken van een beheerplan voor de
aalscholver. Er wordt in de eerste plaats getracht een objectieve pool van gegevens te verkrijgen
die door alle partijen zijn aanvaard en waarop dan de voorstellen van de werkgroep kunnen
steunen. De discussie rond de precieze situering van het probleem is nog niet afgerond. Uit de
momenteel beschikbare gegevens kunnen we afleiden dat het probleem zich niet zozeer stelt op
openbaar water, maar op de gesloten hengel- en kweekvijvers met grote densiteit aan vissen en
weinig schuilmogelijkheden.

Alle partijen zijn het erover eens dat bestrijding van de aalscholver enkel op Vlaams niveau,
rekening gehouden met de populatiegrootte op Europese schaal, geen zin heeft. En dat er gefocust
moet worden op het reduceren van de impact van de predator en niet op het reduceren van de
predator zelf. Vragen over op welke manier dat moet of kan gebeuren komen aan bod op de
volgende bijeenkomsten.

Op 8 december wordt de eerste hand gelegd aan het bepalen van de mogelijke scenario’s. Preven-
tiemaatregelen komen op de eerste plaats, daarna komen pas verstoringsmaatregelen en op de
laatste plaats vernietigende maatregelen.
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Soortenbesluit - Beheerregeling kraaiachtigen

De ekster, kraai, gaai en kauw zijn opgenomen in categorie 2 van bijlage I van het soortenbesluit.
Concreet wil dit zeggen dat deze soorten beschermd zijn, tenzij er een beheerregeling is opgemaakt
waarbinnen sensibiliserings- en bestrijdingsacties mogelijk zijn. De beheerregeling voor deze soorten
is opgenomen in bijlage III van het soortenbesluit.

1. Kan de minister toelichten waarom de kauw noch met de trechterval, noch met de larssen-
vangkooi kan worden gereguleerd?

2. Kan de minister toelichten waarom de kraai niet met de larssen-vangkooi kan worden gereguleerd
en wel met de trechterval? Vanwaar dit onderscheid? Wenst de minister het vangen van kraaien uit
te breiden met de larssen-vangkooi?

3. Aangezien de ekster gebruikt kan worden als lokvogel in de larssen-vangkooi en valt onder dit
besluit, dient de lokvogel voorzien te zijn van een gesloten pootring. In Vlaanderen kan men
(quasi) nergens eksters verkrijgen voorzien van een gesloten pootring, waardoor het effectieve
gebruik van de larsen-vangkooi op de helling komt te staan.

Acht de minister het zinnig hiervoor in bijlage III een uitzonderingsbepaling in te lassen, teneinde
lokvogels zonder gesloten pootring te kunnen gebruiken? Kan zij de motivering hiervan
toelichten?

4. In bijlage III staat tevens opgenomen dat na afloop van iedere afzonderlijke bestrijdingsactiviteit
of na afloop van de bestrijdingskalender aan het provinciale hoofd van het agentschap moet
worden gemeld hoeveel exemplaren gedood zijn door middel van een standaardmeldingsformulier
van het agentschap.

Hoe definieert de minister een afzonderlijke bestrijdingsactiviteit? Acht de minister het zinnig
deze passus te schrappen, aangezien in de jaarlijkse afschotcijfers na afloop van het jachtseizoen
de ekster, kraai en gaai reeds zijn opgenomen? Kan zij dit toelichten?
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1. Het is nuttig vooreerst mee te delen dat in het verslag aan de Vlaamse Regering bij het Soorten-
besluit van 15 mei 2009 wordt weergegeven dat Bijlage 3 van het Soortenbesluit, na het door-
voeren van een aantal wijzigingen, het ‘functioneel equivalent’ vormt van wat bepaald was in
artikel 4 van het Koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels
in het Vlaamse Gewest. Dit KB is opgeheven op basis van artikel 56 van het Soortenbesluit. De
regeling die vroeger werd weergegeven in artikel 4 van het KB wordt nu voortgezet in Bijlage 3
van het Soortenbesluit, met toevoeging van een meldingsplichtige bestrijdingsmogelijkheid ten
aanzien van de kauw (ter voorkoming van landbouwschade) en met de vernauwing van de
bestrijdingsmogelijkheden in verband met gaai en spreeuw. Het was de bedoeling van de Vlaamse
Regering om de inhoud van Bijlage 3 zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de inhoud van het
artikel 4 van het vroegere KB van 9 september 1981. In dat artikel was het gebruik van trechter-
vallen enkel toegestaan voor kraaien, eksters en gaaien. Trechtervallen zijn bij uitstek geschikt om
met name kraaien te vangen; voor andere soorten zijn dergelijke vallen niet of amper bruikbaar.
Larssen-kooien waren niet toegelaten door de vroegere regelgeving.
Voor kraaien en eksters bestaan aanzienlijk ruimere bestrijdingsmogelijkheden dan voor de kauw,
doordat het ook mogelijk is deze soorten te bestrijden ter bescherming van fauna en flora. Deze
ruimere bestrijdingsmogelijkheid is niet strikt gebonden aan bepaalde percelen. Dat laatste is wel
het geval bij belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen, de enige bestrijdingsgrond
voor de kauw. De mogelijkheid tot louter meldingsplichtige bestrijding van de kauw bestaat enkel
ter voorkoming van belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen. Dergelijke schade is
in de regel lokaal en moet ad hoc kunnen worden aangepakt. Bestrijding met het vuurwapen of
met een afgerichte roofvogel is daarvoor het meest geschikt, omdat daardoor gericht kan worden
ingegrepen. Bestrijding met deze beide middelen moet volstaan om te kunnen ingrijpen waar
nodig om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen.

2. In Bijlage 3 van het Soortenbesluit wordt een beschrijving gegeven van het uitzicht van een
Larssen-kooi: een kleine, gemakkelijk verplaatsbare kooi die bestaat uit twee of meer compar-
timenten, met één of meerdere neervallende kleppen, waarbij geen andere dieren meer gevangen
kunnen worden na het neervallen van de klep. Larssen-kooien zijn bij uitstek geschikt om eksters
te vangen, maar zijn niet geschikt om kraaien te vangen. Voor dat laatste zijn dergelijke kooien te
klein. Om de voormelde reden acht ik het niet aangewezen Larssen-kooien te laten gebruiken voor
het vangen van Zwarte kraai.

3. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het Soortenbesluit werd voorgesteld om een
regeling te voorzien die toeliet om eksters en kraaien die als lokvogel werden gebruikt vrij te
stellen van de verplichting voor het dragen van een gesloten pootring. Dit voorstel werd gelet op
het ontbreken van voldoende draagvlak echter niet in aanmerking genomen. Men streefde om zo
dicht mogelijk bij de vroegere regeling van artikel 4 van het KB van 9 september 1981 te blijven.
In die vroegere regeling was evenmin voorzien dat lokvogels niet moesten voldoen aan de
verplichting dat alle in gevangenschap gehouden vogels voorzien moeten zijn van een gesloten
pootring.
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4. Een afzonderlijke bestrijdingsactiviteit is een eenmalige actie waarbij bestrijding wordt uitge-
voerd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van belangrijke schade aan professioneel geteelde
gewassen op een bepaald perceel door kraaien.
Voor jagers kan het volstaan om de cijfers één keer per jaar door te geven, samen met de andere
afschotcijfers. De kwestieuze passage in Bijlage 3 van het Soortenbesluit legt niet op dat de
aantallen vogels nog eens afzonderlijk moeten worden gemeld, naast de jaarlijkse melding van de
afschotcijfers door de jagers. De passage legt wel op dat de aantallen vogels die worden bestreden
in het kader van bestrijdingsactiviteiten op basis van Bijlage 3 moeten worden gemeld, ongeacht
de wijze van bestrijding. Er moet immers worden opgemerkt dat de jagers zich niet mogen
beperken tot louter de aantallen afgeschoten vogels, maar ook de vogels moeten vermelden die
werden bestreden met behulp van roofvogels, trechtervallen of Larssen-kooien. Het schrappen van
de bewuste passage is dan ook niet aan de orde, tevens omdat bestrijding zoals bedoeld in Bijlage
3 in beginsel niet alleen op initiatief van jagers kan worden uitgevoerd.
Het doorgeven van de aantallen bestreden vogels moet toelaten dat er een degelijk overzicht
bestaat van de aantallen bestreden vogels. Op basis hiervan kan de overheid de werking van het
Soortenbesluit opvolgen. Dat moet gebeuren onder meer met het oog op de vijfjaarlijkse evaluatie
door het Agentschap voor Natuur en Bos, zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid van het
Soortenbesluit.
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Soortenbesluit - Gekweekte wildsoorten

Wanneer beschermde vogelsoorten in gevangenschap gehouden worden, dienen zij voorzien te zijn
van een pootring conform de bepalingen die voortvloeien uit artikelen 41, 42, 43 en 44 van het
soortenbesluit.

In bijlage I van het soortenbesluit worden de soorten opgesomd en gecategoriseerd waarop de
beschermingsbepalingen van dit besluit van toepassing zijn. In kolom 2 en 4 van bijlage I staat tevens
de fazant (Phasianus colchicus), kwartel (Coturnix coturnix), patrijs (Perdix perdix) en wilde eend
(Anas platyrhynchos) opgenomen. De soorten in kolom 4 zijn de soorten als vermeld in artikel 3, § 2,
3° en 4°, waarop dit besluit alleen van toepassing is als het gaat over aspecten die niet geregeld
worden in de jacht- of visserijregelgeving.

Met andere woorden, wanneer een particuliere kweker een kwartel wil houden, heeft dit niets te maken
met de jacht en dient de vogel voorzien te zijn van een pootring.

Artikel 26, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden
waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, stelt: “Als er geen andere bevredigende oplossing bestaat
om het behoud van de fazant binnen de wildbeheereenheid in kwestie te verzekeren, kunnen de eieren
uit broedsels van de fazant waarvan het nest bedreigd is door maaiwerkzaamheden, overgebracht
worden voor verdere uitbroeding, het opkweken en het zo snel als mogelijk maar uiterlijk voor 31 juli
van hetzelfde kalenderjaar opnieuw in de natuur brengen van de jongen in hetzelfde jachtrevier waar
de eieren werden verzameld.”

1. In Vlaanderen zijn verschillende professionele kwekerijen van kwartel, fazant, wilde eend en
patrijs actief. De kweek is bedoeld om geslacht te worden.

Moeten deze honderden vogels voorzien zijn van een pootring? Kan de minister dit toelichten?

2. In artikel 12 van het soortenbesluit staat tevens dat het onder zich hebben, het vervoeren, het
verhandelen of ruilen of het te koop of in ruil aanbieden van specimens of eieren van beschermde
diersoorten of van specimens van beschermde plantensoorten of andere organismen verboden is.

Waarom wordt er geen uitzonderingsbepaling voorzien voor deze gekweekte wildsoorten?

3. Dienen de kuikens van eieren die uitgebroed zijn op basis van artikel 26 van het
jachtvoorwaardenbesluit geringd te worden of niet? Zo ja, wordt hiermee het principe “res nulius”
niet ondermijnd omdat door het ringen het eigendomsrecht is toegeëigend?
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1. De vraag moet in twee delen beantwoord worden omdat niet alle soorten hetzelfde statuut hebben.
Fazant, wilde eend en patrijs zijn jachtwildsoorten omwille van hun vermelding in artikel 3 van
het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Wat kwartel betreft is er inderdaad de verplichting dat alle in
gevangenschap gehouden exemplaren die in het Vlaamse Gewest zijn geboren en gekweekt, moe-
ten zijn voorzien van een gesloten pootring. Deze verplichting uit het Soortenbesluit is niet nieuw.
Kwartel was ook voorheen al een beschermde soort die niet tot het jachtwild behoorde. Op basis
van het vroegere Koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende bescherming van vogels in
het Vlaamse Gewest moesten alle kwartels in Vlaanderen een gesloten pootring dragen (artikel
7ter van het KB van 9 september 1981).
De opgesomde jachtwildsoorten die gekweekt worden voor consumptie moeten niet geringd wor-
den met een gesloten pootring. De basis hiervoor is artikel 27 van het jachtvoorwaardenbesluit van
30 mei 2008, dat gewijzigd werd door artikel 55 van het soortenbesluit, en waarin gesteld wordt
dat de handel en vervoer van wild dat afkomstig is van kweek in gevangenschap het hele jaar is
toegelaten. De bewijslast ter zake ligt bij de betrokken handelaar of vervoerder. Vanaf een bepaald
aantal stuks pluimvee (200) moet een pluimveebedrijf zich onder meer in orde te stellen met de
betrokken federale regelgeving inzake voedselveiligheid (de bevoegdheid van het FAVV - het
Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Met name de FAVV-documenten
kunnen als afdoende beschouwd worden om aan te tonen dat het wel degelijk gaat om specimens
van een wildsoort die bestemd zijn voor consumptie. Op basis hiervan moeten professionele
kwekers van jachtwild dat bestemd is voor consumptie in staat zijn om hun activiteit uit te oefenen
zonder in strijd te zijn met de jachtregelgeving of de soortenbeschermingsregelgeving. Het houden
en vervoeren van jachtwildsoorten is een aspect dat geregeld wordt in de jachtregelgeving.

2. Conform artikel 3, §2, 3° van het Soortenbesluit is dit besluit alleen van toepassing op aspecten
die niet zijn geregeld in de jachtregelgeving. Aangezien het vervoer en het verhandelen van
wildsoorten geregeld is in de jachtregelgeving, zijn opgesomde verboden niet van toepassing op
de (gekweekte) wildsoorten.
Wat het onder zich hebben betreft: men mag aannemen dat het onder zich houden van specimens
van jachtwildsoorten inherent is toegelaten voor specimens waarvan de handel en het vervoer is
toegelaten conform het gewijzigde artikel 27 van het jachtvoorwaardenbesluit. Zoals reeds aange-
geven in het antwoord op deelvraag 1 is handel en vervoer van in gevangenschap geboren en
gekweekt wild het hele jaar toegelaten. In het verslag aan de Vlaamse Regering bij het soorten-
besluit is artikel 3, §2, 3° verder toegelicht. Zo geldt dat jachtwildsoorten met name voor de
volgende twee aspecten onder het soortenbesluit (kunnen) vallen: 1) het houden in gevangen-
schap voor liefhebberijdoeleinden van jachtwildsoorten die in gevangenschap zijn geboren en ge-
kweekt, en 2) de mogelijkheid tot het nemen van maatregelen inzake actief soortenbeleid (artikels
24-27 van het soortenbesluit). Het bovenstaande heeft als gevolg dat specimens van jachtwild dat
afkomstig is van grootschalige kweek in gevangenschap (wat mag verondersteld worden het geval
te zijn bij een professionele kweker) en dat zodoende bestemd is voor de handel, niet onder het
soortenbesluit vallen.

3. Nee, hiervoor wordt dezelfde redenering als bij deelvraag 2 gevolgd. Conform artikel 3, §2 van het
soortenbesluit is dit besluit enkel van toepassing op aspecten die niet zijn geregeld in de jacht-
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regelgeving. In casu mogen dus, conform artikel 26 van het jachtvoorwaardenbesluit, de eieren uit
broedsels van de fazant waarvan het nest bedreigd is door maaiwerkzaamheden, overgebracht
worden voor verdere uitbroeding en voor verder opkweken, als er geen andere bevredigende
oplossing bestaat om het behoud van de fazant binnen de wildbeheereenheid in kwestie te verze-
keren. Bijkomende voorwaarde is dat de kuikens zo snel als mogelijk maar uiterlijk voor 31 juli
van hetzelfde kalenderjaar opnieuw in de natuur worden gebracht in hetzelfde jachtrevier waar de
eieren werden verzameld. Dat impliceert dat dergelijke kuikens die na 31 juli nog in het bezit zijn
dienen geringd te zijn. Bij het gebruik maken van de uitzondering van artikel 26 is de jacht-
rechthouder verplicht om een gemotiveerde melding te sturen aan het Agentschap voor Natuur en
Bos. Deze melding geldt als bewijs dat in een concreet geval gebruik is gemaakt van de mogelijk-
heid van artikel 26 van het jachtvoorwaardenbesluit.
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Vraag nr. 43
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Europees Concertoprogramma - Vlaamse projecten

Vlaanderen en de stad Leuven namen met de stadswijk Tweewaters deel aan het Europese
Concertoprogramma voor de meest innovatieve duurzame projecten.

De uitzonderlijk lage energievraag van de gebouwen alsook de productie van groene stroom en groene
warmte in de wijk zelf met als gevolg een grote CO2-reductie, waren belangrijke criteria.

Naar verluidt werd het project Tweewaters echter niet in aanmerking genomen binnen het
Concertoprogramma.

1. Wat is de juiste stand van zaken binnen het Concertoprogramma van de Vlaamse projecten?

2. Welke projecten werden door Concerto in aanmerking genomen?
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1-2. Drie Vlaamse steden hebben in oktober 2008 een project ingediend bij de FP7 - Energy 2008 -
TREN-1 - CONCERTO call:
Project ECO-Life: Kortrijk (de sociale huisvestingsmaatschappij goedkope woning),
Project BecomEco: Gent (de stad zelf)
Project SCURE: Leuven (ism Ertzberg).

De EC heeft het evaluatierapport van de FP7- Energy 2008-TREN-1 call overgemaakt aan het
programmacomité begin 2009.

Er werden 9 projecten goedgekeurd van de +/- 40 ingediende projecten. Van deze 9 werden er 4
weerhouden voor financiering (Ranked List). Voor de andere 5 (Reserve List) waren er
onvoldoende financiële middelen.

Ranked List: ECO-Life op nr 2 (in totaal 4 projecten op de ranked list)
Reserve List: SCURE op nr 3 (van de in totaal 5 projecten)
Rejected List: BecomEco

Na bekendmaking van de evaluatieresultaten van de hele oproep komen er in de loop van de
maanden daarna officiële vragen (email-brieven) van de EC aan het programmacomité om een
positieve opinie te geven over een batch van projecten waarmee de EC de contractonder-
handelingen succesvol heeft afgerond.

De concertoprojecten zitten niet in één batch maar komen verspreid voor. Wat Vlaanderen
betreft is het enkel EcoLife dat Concertofinanciering kreeg: op 18 september heeft de EC de
formele procedure voor EC-financiering opgestart.

De concerto-projecten beogen duurzame woongemeenschappen (communities), het zijn projec-
ten ingediend door woongemeenschappen (steden, stadskernen,..) die op een innovatieve manier
energie-efficiëntiemaatregelen en hernieuwbare energiebronnen integreren, en dit benaderen op
een holistische manier met een nauwe betrokkenheid van een brede groep van stakeholders
(technologieontwikkelaars, regionale en locale overheden, vastgoedontwikkelaars, aannemers,
bouwheren, leveranciers van energiediensten, economisten, etc.). De transnationale technolo-
gische samenwerking is eveneens een voorwaarde.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -373-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 44
van 16 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

Soortenbesluit - Lood- en zinkhagel

Het gebruik van wapens en munitie voor de jacht is gereglementeerd in het besluit van de Vlaamse
Executieve betreffende het gebruik van vuurwapens en munitie bij de jacht in het Vlaamse gewest van
28 oktober 1987. In 2003 besliste de Vlaamse Regering het voornoemde besluit van 1987 te wijzigen
en lood- en zinkhagel te verbieden (Art. 3bis). Deze maatregel vindt deels zijn basis in het verdrag
inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, opgemaakt in Bonn op 23 juni 1979, kortweg
de Bonn-conventie. In het kader van deze conventie kunnen bijkomende overeenkomsten worden
afgesloten ter bescherming van bepaalde soorten of soortgroepen.

België heeft zich aangesloten bij een aantal van dergelijke overeenkomsten, waaronder de
overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, afgekort
AEWA, opgesteld in Den Haag op 15 augustus 1996. In annex 3 vinden we artikel 4.1.4, dat luidt als
volgt: ”De partijen stellen alles in het werk om het gebruik van loodhagel tijdens de jacht in waterrijke
gebieden tegen het jaar 2000 stapsgewijs te bannen.”

In de Ramsar-conventie en het AEWA-verdrag heeft men het over het nemen van maatregelen ten
behoeve van de wetlands, waterrijke gebieden. Artikel 3bis van het voornoemde besluit van de
Vlaamse Regering geldt voor heel Vlaanderen, ook buiten de in Vlaanderen gelegen Ramsar-, Habitat-
, Vogelrichtlijn- en waterrijke gebieden.

Tot 1 september 2009 kon wel nog met lood- en zinkhagel geschoten worden bij de bestrijding van de
ekster, kraai en gaai. Blijkbaar kan vandaag het soortenbeheer niet meer geschieden met het gebruik
van lood-en zinkhagel.

1. Klopt het dat het soortenbeheer niet meer kan geschieden met het gebruik van lood- en zinkhagel?
Kan de minister hiervoor de rechtsgrond duiden in het soortenbesluit?

2. Overweegt de minister het terugschroeven van het verbod op gebruik van looghagel bij de jacht op
kleinwild en overig wild en bij soortenbeheer, met dien verstande dat het verbod wel geldig blijft
bij de jacht op waterwild en binnen de waterrijke gebieden, Ramsar-, Habitat- en
Vogelrichtlijngebieden zoals in Canada, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen,
Zwitserland en de Verenigde Staten?
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1. Het Soortenbesluit beoogt om het gebruik van vuurwapens bij de bestrijding in het kader van dit
besluit te regelen op een wijze die gelijkloopt met die in de jachtregelgeving.

De bestrijding van enkele vogelsoorten zoals geregeld in bijlage 3 van het Soortenbesluit, zal in de
praktijk in aanzienlijke mate gebeuren door jagers. Het is logisch dat bestrijding die in aanzien-
lijke mate zal gebeuren door jagers door middel van vuurwapens best zo veel als mogelijk gere-
geld wordt op een wijze die uniform is aan de jachtregelgeving.

De rechtsregel voor het gebruik van de soort hagelpatronen in het Soortenbesluit is te vinden in
bijlage 3 van dat besluit. De op grond van deze bijlage uitgevoerde bestrijdingsactiviteiten kunnen
enkel worden uitgevoerd met behulp van de volgende middelen:

1° vuurwapens en munitie die voldoen aan de bepalingen van het Jachtdecreet en zijn uit-
voeringsbesluiten. Wat betreft de munitie moet het meer bepaald gaan om hagelpatronen waar-
van de maximale korrelgrootte van de hagel dezelfde is als de maximale korrelgrootte toegelaten
voor de jacht op klein wild en waterwild. Het gebruik van vuurwapens is enkel toegelaten aan
personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof. Het schieten met vuurwapens in nesten
is verboden.

De rechtsgrond die toelaat dat het Soortenbesluit onder meer het doden van dieren regelt, evenals
het gebruik van bepaalde middelen voor het doden van dieren, is te vinden in artikel 51, §2 van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Het klopt dus dat het soortenbeheer niet kan geschieden met het gebruik van lood- en zinkhagel.

2. Vlaanderen heeft in 2003 een totaalverbod op het gebruik van lood- en zinkhagel bij de jacht
goedgekeurd. Bij wijze van overgangsmaatregel werd het gebruik van loodhagel nog tot 30 juni
2008 toegestaan buiten de in het besluit opgesomde gebieden (dus buiten waterrijke gebieden en
de vogelrichtlijngebieden). De Vlaamse Hoge Jachtraad heeft die beslissing indertijd unaniem
gunstig geadviseerd.
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Privébossen - Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de bossen en natuurreservaten in Vlaanderen wordt geregeld in het
gelijknamige besluit van de Vlaamse Regering. Ook privé-eigendommen vallen hieronder. In artikel 4
staat hoe eigenaars van privébossen hun eigendom ontoegankelijk kunnen maken met het verbodsbord
V.14.

Artikel 10 van het Bosdecreet stelt dat de eventuele ontoegankelijkheid van een bos of een gedeelte
van een bos niet wettig in een andere vorm of op een andere wijze kan worden aangeduid. Met andere
woorden, de eigenaars die hun privé-eigendom ontoegankelijk wensen te maken, worden op kosten
gejaagd en kunnen dit enkel via het bord V.14.

Om beheerders ertoe aan te zetten hun bos toch open te stellen, verleent de overheid een subsidie aan
privébosbeheerders die hun privébos voor publiek openstellen. Als men een subsidie wil krijgen, dan
moet men het bos in principe het hele jaar door openstellen. In sommige gevallen kan men het bos
toch een tijdlang afsluiten, om ecologische redenen en omwille van de jacht. De jaarlijkse subsidie
bedraagt twee euro per meter opengestelde bosweg. Per hectare bosoppervlakte kan men maximaal
vijftig euro subsidie krijgen. Wanneer men in het privébos speelzones afbakent, dan krijgt men
daarvoor per hectare speelzone honderd euro extra.

1. Via welke kanalen zijn de eigenaars van privébossen in kennis gesteld van het feit dat ook alle
privébossen toegankelijk zijn indien bord V.14 niet aan de ingangswegen van het bos hangt? Kan
de minister dit toelichten?

2. Hoeveel privébosbeheerders hebben reeds een aanvraag ingediend voor het openstellen van hun
bossen?

Hoeveel is hiervoor in totaal uitbetaald geweest aan de privébosbeheerders?

In hoeveel privébossen zijn er speelzones afgebakend en hoeveel subsidies zijn hiervoor
uitbetaald?

3. Kan een privé-eigenaar die zijn privébos ontoegankelijk wenst te maken, rekenen op geldelijke
steun van overheidswege voor de aanschaf van de borden V.14? Zo ja, via welk kanaal kan die
steun aangevraagd worden?

Waar kan het bord V.14 aangeschaft worden?
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1. Deze wijziging is aangekondigd via een publicatie in de diverse tijdschriften van de bosgroepen
begin deze zomer nadat de doelgroepen actief betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het
besluit. Ook op de website van het ANB kan de privébosbeheerder meer informatie verkrijgen
over het afsluiten van zijn bossen. In oktober, november en december organiseert Inverde
(Ondersteundend Centrum ANB) infonamiddagen per provincie om het nieuwe besluit toe te
lichten. Doelgroepen zijn de openbare besturen en de private boseigenaars. Bovendien worden er
op vraag van diverse organisaties ook toelichtingen op maat gegeven.

2. In 2005 betrof het 33 dossiers, in 2006 57 dossiers, 2007 83 dossiers en in 2008 138 dossiers.
Voor het lopende jaar 2009 werden er 198 subsidiedossiers ingediend waarvan er 191 (= 216
privébosbeheerders) werden geselecteerd voor uitkering van een subsidie. De 7 niet in aanmerking
genomen dossiers voldeden niet aan de voorwaarden. Per lopende meter bosweg kan 2 euro
worden uitgekeerd met een maximum van 50 euro per hectare.
Er werd voor het subsidiejaar 2009 61.233,94 euro uitbetaald aan privébosbeheerders voor het
openstellen van bossen.

Er zijn 84 speelzones afgebakend in privébossen. Dat staat gelijk aan 234 ha speelruimte. Voor het
subsidiejaar 2009 werden daarvoor 56 subsidieaanvragen ontvangen en goedgekeurd voor een
totale oppervlakte van 135 ha. Het totale subsidiebedrag voor het openstellen van speelzones in
privébossen bedraagt 13.500 euro in het werkingsjaar 2009. Men is uiteraard niet verplicht om een
subsidieaanvraag in te dienen voor een afgebakende speelzone.

3. De borden uit de bijlage van het besluit worden gratis ter beschikking gesteld van boseigenaars en
eigenaars of beheerders van natuurreservaten die hun terreinen op een actieve wijze openstellen
voor bezoekers via het opmaken van een gebiedspecifieke toegankelijkheidsregeling. Op die
manier wens ik een extra ondersteuning te geven aan de openstelling ten dienste van derden. Het
was echter niet opportuun om het bord V.14, bedoeld voor het afsluiten van bossen, gratis ter
beschikking te stellen. Achterliggende reden hiervoor is dat dit het afsluiten van de bossen in de
hand kon werken. En dat is niet wat de decreetgever voor ogen had in 1999 bij het aanpassen van
artikel 10 §2 van het Bosdecreet.

Verder legt de bijlage geen verplichtingen op naar materiaalgebruik van de borden. Het besluit
bepaalt alleen de afbeelding, kleuren, verhoudingen en minimale afmeting. De afbeelding is op
eenvoudige vraag te verkrijgen bij het Agentschap voor Natuur Bos (ANB) en is af te halen via de
website van het ANB. Het staat iedere boseigenaar dus vrij om zelf de borden aan te maken. Het is
wel zo dat op vraag van diverse privébosbeheerders het Ondersteunend Centrum van het ANB
samen met de bosgroepen, het initiatief hebben genomen om duurzame bebording (Volkern, dikte
6 mm, antigraffiti laag) aan te maken en tegen kostprijs (15 euro) ter beschikking te stellen. Deze
borden hebben een afmeting van 22 op 28 cm, zijn voorzien van 4 gaten en worden geleverd met
stervormige schroeven. Vanaf 16 november 2009 zijn ook de borden V.14 beschikbaar door
bemiddeling van de bosgroepen. Zij zullen hieraan de gepaste aandacht besteden via hun website
en ledenbladen zodat de boseigenaars die het wensen de borden V.14 kunnen aankopen.
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Cyanobacterie - Maatregelen

De Europese Zwemwaterrichtlijn betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit werd
geïntegreerd in de Vlarem-wetgeving. Hierdoor wordt aan het publiek meegedeeld of er een
zwemverbod of negatief zwemadvies geldt. Naast de twee microbiologische indicatorparameters,
zijnde de intestinale enterokokken en de escherichia coli, wordt ook de problematiek van de giftige
cyanobacterie door de Vlaremwetgeving opgevolgd. De voorbije jaren waren er echter geen
problemen inzake de verspreiding van deze bacterie in de Vlaamse recreatievijvers.

Nu blijkt dat dit jaar deze cyanobacterie of blauwe alg werd aangetroffen in het zwemwater in
Averbode. Deze bacterie is zeer giftig en scheidt een gif af dat nieren en aan lever zware schade kan
toebrengen, zowel bij dieren als bij mensen. Alhoewel de zomer bijna voorbij is, en er nog nauwelijks
gezwommen zal worden in zwemvijvers, blijft deze bacterie gevaarlijk tot zelfs dodelijk voor vee.

1. Kan de minister meedelen of de aanwezigheid van de cyanobacterie of blauwalg beperkt is
gebleven tot het zwemwater in Averbode, dan wel of deze bacterie inmiddels ook in andere
zwemwaters of zelfs beken is aangetroffen?

2. Werd er inmiddels initiatief genomen om deze bacterie te bestrijden? Zo ja, welke maatregelen
werden er genomen? Zo neen, zal er nog een initiatief volgen om ook het vee te beschermen tegen
deze giftige bacterie?
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Cyanobacteriën komen over de hele wereld voor, in zoet en zout water en van de tropen tot de polen,
maar niet in water met een sterke doorstroming zoals rivieren. Verschillende soorten van deze
bacteriën - die dikwijls blauwalgen worden genoemd - produceren giftige toxines. Vooral de soorten
die behoren tot de geslachten Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon en Planktothrix zijn in onze
streken van belang. Bijna al deze populaties groeien in de loop van de zomer, om een hoogtepunt te
bereiken rond de tweede helft van september. Microcystines zijn in onze streken de belangrijkste
toxines. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert voor zwem- en recreatiewater een maximum
concentratie van 20 µg microcystine/liter.

1. Eind augustus werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een bloei van cyanobacteriën
vastgesteld in de Vijvers te Averbode. Deze bevat de tropische invasieve en toxische soort
Cylindrospermopsis raciborskii. Deze soort produceert geen microcystine, wel cylindrosper-
mopsine. Dit is een toxine die de lever en nieren kan aantasten. Daarnaast werd evenwel ook
Microcystis vastgesteld, wat leidde tot een microcystineconcentratie hoger dan 20 µg/l. Door
infrastructuurwerken was de zwemvijver echter niet geopend voor het publiek.

Eind juli werd door de VMM eveneens een mogelijke drijflaag van cyanobacteriën vastgesteld in
zwemvijver Ter Heide te Rotselaar. Preventief werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid
(AZG) een zwem- en recreatieverbod afgevaardigd, maar er werden geen microcystines vast-
gesteld. Ook in de andere zwemwateren werden er geen cyanobacteriën vastgesteld.

In beken werd er enkel een bloei vastgesteld in de Winterbeek te Kortessem waarbij het staal een
bloei van Anabaena flos-aquae bevatte, een potentieel toxische soort, naast Aphanizomenon
issatschenkoi en Microcystis flos-aquae.

2 In 2009 zijn er binnen de Vlaamse Milieumaatschappij geen gevallen van veevergiftiging of
sterfte van dieren door cyanobacteriën bekend.

In overleg tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij werd in
2007 een ‘protocol cyanobacteriën’ opgesteld voor de opvolging van cyanobacteriën in de open
zwem- en recreatievijvers. Hierin is een beslisboom (zie bijlage) opgenomen welke geactiveerd
wordt na vaststelling van een drijflaag in de zwemzone (met een vermoeden van aanwezigheid van
cyanobacteriën).

Te nemen beheersmaatregelen in geval met probleem met cyanobacteriën:

Zwem- en recreatieverbod
Een zwem- en recreatieverbod wordt uitgevaardigd wanneer er zich in de zwemzone een drijflaag
bevindt of wanneer het gehalte aan mycrocystines ≥ 20 µg/l 
Het verbod wordt opgeheven van zodra de mycrocystinegehaltes opnieuw zijn gedaald tot een
waarde lager dan 20 µg/l.

Onmiddellijke beheersmaatregelen die genomen worden zijn:
- het informeren van het publiek;
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- het geven van gezondheidskundige adviezen;
- het geven van waarschuwingen en/of het uitvaardigen van een zwemverbod en/of een

recreatieverbod.

Brongerichte maatregelen
Brongerichte maatregelen bieden op de lange termijn de meest duurzame oplossing. Hiervoor is
inzicht nodig in de oorzaken van het voorkomen van toxinevormende blauwalgen. Ondanks het
vele wetenschappelijk onderzoek zijn hieromtrent nog steeds niet alle elementen bekend.

Bestrijding nutriëntentoevoer door:
- visverbod en/of strenge controle op het bijvoederen van de aanwezige vis;
- verbod om watervogels te voederen;
- saneren van puntlozingen, zoals riooloverstorten;
- zuivering van toegevoegd water;
- terugdringen van diffuse lozingen vanuit de landbouw en recreatievaart;
- baggeren om de interne fosfaatbelasting te verminderen.

Effectgerichte maatregelen
Effectgerichte maatregelen zijn gericht op een probleembestrijding op korte termijn.

Mogelijkheden zijn:
- beluchtingsystemen of streamers;
- doorspoelen van het recreatiewater (met water van goede kwaliteit);
- beheer visstand, bv. beperken van bepaalde vissoorten zoals “grazende” vissen die het slib

omwoelen;
- aanplanten voldoende hogere waterplanten om stikstof- en fosforcomponenten aan het water te

onttrekken.

BIJLAGE:

Beslisboom cyanobacteriën

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/SCHAUVLIEGE/46/antw.046.bijl.001.doc
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Vraag nr. 47
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Domein De Notelaer Hingene - Aankoop

Enige tijd geleden liet de minister-president naar aanleiding van de viering van 25 jaar vzw De
Notelaer in Hingene (Bornem) verstaan dat de Vlaamse overheid eerlang het 80 ha groot bos zou
aankopen dat gelegen is tussen de Notelaer en het domein van het kasteel van d’ Ursel. Hij stelde dat
de aangelegenheid wat langer duurde dan verwacht, maar dat de aankoop zeker nog zou worden
verwezenlijkt.

Kan de minister een stand van zaken in dit verband verstrekken?
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Ik schaar me achter het standpunt dat de minister-president heeft ingenomen tijdens de viering van 25
jaar v.z.w. De Notelaar. Het toegankelijk maken van de ruimere omgeving rond het Domein De
Notelaar, zou een zeer grote meerwaarde betekenen voor de regio.

In het verleden werden al inspanningen gedaan om het Hingenebroek (75,8 ha) op minnelijke wijze te
verwerven. Tot nog toe kon geen akkoord bereikt worden met de eigenaar.

Ik zal het Agentschap voor Natuur en Bos opdragen mij een plan van aanpak voor te leggen, met
scenario’s om de toegankelijkheid in de omgeving van De Notelaar te verbeteren.
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Europees beschermde habitats of soorten - Instandhoudingsdoelstellingen

Eind vorige legislatuur keurde de Vlaamse Regering het besluit van de vlaamse Regering (BVR) goed
betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van
instandhoudingsdoelstellingen.

Instandhoudingsdoelstellingen leggen doelstellingen vast voor habitats en soorten. De Vlaamse
overheid bepaalt deze doelstellingen en zoekt daarvoor naar samenwerking met particulieren, met
organisaties en natuurverenigingen, met andere overheden. Daarvoor zal voor elke speciale
beschermingszone een natuurrichtplan worden opgemaakt.

Europa stelt dat bij het nemen van beslissingen over maatregelen in een speciale beschermingszone,
rekening wordt gehouden met de concrete vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met
de regionale en lokale bijzonderheden in dat gebied.

1. Kan de minister de stand van zaken geven van de uitvoering van dit besluit?

2. Via welke weg worden particulieren en organisaties gecontacteerd om de te nemen maatregelen te
toetsen aan de economische, sociale en culturele eigenheid van het gebied en met de regionale en
lokale bijzonderheden?

3. Hoeveel en welke natuurrichtplannen zijn reeds opgesteld in uitvoering van dit BVR?
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1. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
hebben een ontwerprapport samengesteld over de G-IHD. Dit ontwerprapport werd voorgelegd
aan een onafhankelijke wetenschappelijke toetsingscommissie en besproken met de overleggroep.
Op 25 mei keurde de Vlaamse regering het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen
soorten en habitats principieel goed. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) brachten een gemeenschappelijk
advies uit op 24 september, respectievelijk 25 september 2009. De Sociaaleconomische Raad van
Vlaanderen besliste geen advies uit te brengen.

De Minaraad en de SALV kwamen tot de bevinding dat de voorliggende documenten - het
ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering en de bijlagen waaronder het ontwerprapport - de basis
vormen om verder te gaan, daarbij ook rekening houdend met de aanbevelingen van de partners in
het overleg en van de strategische adviesraden.

Verder beschrijft het besluit betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de
vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, hoe de instandhoudingsdoelstellingen per speciale
beschermingszone tot stand dienen te komen en wat de inhoud hiervan moet zijn. Momenteel
werkt het ANB volop aan de opmaak van wetenschappelijk onderbouwde rapporten met een focus
op de instandhoudingsdoelstellingen en dit per speciale beschermingszone of cluster van overlap-
pende speciale beschermingszones.

2. Zoals hierboven gesteld werden de belanghebbende doelgroepen al in een vroeg stadium betrok-
ken in de overleggroep over de instandhoudingsdoelstellingen. In deze overleggroep hebben ABS,
Boerenbond, Natuurpunt, Landelijk Vlaanderen, Hubertusvereniging Vlaanderen, bossector,
VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers
(UNIZO) zitting. Ondanks het feit dat de Europese habitatrichtlijn pas bij het nemen van maat-
regelen voorziet in een toetsing aan de economische, sociale en culturele eigenheid van de
gebieden en met de regionale en lokale bijzonderheden is geoordeeld om reeds bij de opmaak van
de instandhoudingsdoelstellingen deze aspecten mee in overweging te nemen. Zo is er in de
rapporten over de speciale beschermingszones een hoofdstuk voorzien met betrekking tot de
socio-economische actorenanalyse en dit conform artikel 8, 7° van het besluit van 30 april 2009
dat voorziet in een beschrijving, in hoofdlijnen, van de planologische status van het gebied en een
socio-economische actorenanalyse van de voornaamste eigenaars- en gebruikerscategorieën in of
in de nabijheid van het gebied.

Naast het overleg op het Vlaamse niveau zal er ook een overleg gebeuren met de vertegen-
woordigers van de verschillende betrokken doelgroepen op een bovenlokaal niveau. De instand-
houdingsdoelstellingenrapporten per speciale beschermingszone of cluster van overlappende
beschermingszones zullen er gepresenteerd worden en de doelgroepen kunnen dan hun opmer-
kingen en aandachtspunten kenbaar maken.

3. In uitvoering van voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 werden nog geen
natuurrichtplannen opgesteld. Er is voorzien dat voor alle Europese Speciale Beschermingszones
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natuurrichtplannen worden opgemaakt die de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten voor een speciale beschermingszone ruimtelijk toewijzen binnen de speciale bescher-
mingszone, en die de in te zetten maatregelen en de taakverdeling bepalen. De bepalingen van het
decreet natuurbehoud over de natuurrichtplannen werden daartoe recent aangepast. Het huidige
natuurrichtplanbesluit - dat de procedure voor de totstandkoming van natuurrichtplannen regelt -
zal kortelings hiermee in overeenstemming worden gebracht, zodat na het goedkeuren van de
eerste instandhoudingsdoelstellingen werk kan gemaakt worden van het opmaken van natuur-
richtplannen.
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Bosaankopen door natuurverenigingen - Stand van zaken

Ondanks de invoering van een ontbossingsstop en boscompensatie stagneert de nettobalans van de
Vlaamse bosoppervlakte. In 2008 werd er 156 hectare met vergunning ontbost terwijl er nauwelijks
152 hectare bos is bijgekomen. De doelstelling van 769 hectare nettobosuitbreiding per jaar wordt
voor het zoveelste jaar op rij niet gehaald.

Een pijnpunt vormen de zogeheten “zonevreemde” bossen, die niet in een groene bestemming liggen
en relatief makkelijk te kappen zijn. Maar liefst 31 procent van de totale bosoppervlakte is
zonevreemd. Vooral de 8.174 hectare bossen in “harde bestemmingen”, zoals woon- en
industriegebied, zijn sterk bedreigd. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de
zonevreemde bossen als waardevol tot zeer waardevol kan worden beschouwd, en dat hun verdwijnen
eigenlijk niet kán worden gecompenseerd.

De Vlaamse Regering loopt blijkbaar achter op haar eigen doelstellingen: 2007 was de deadline voor
het uitvoeren van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin ook de realisatie van 13.664
hectare bijkomende bossen was opgenomen. Momenteel is er echter slechts 4.000 hectare bijkomend
bos gerealiseerd, amper een derde van de doelstelling.

Daarnaast blijft er geld voor nieuwe bosbouw ongebruikt. In het Boscompensatiefonds zit momenteel
6.019.600 euro voor bosaanleg. Het fonds zou echter grotendeels ongebruikt blijven, omdat de
randvoorwaarden voor aanwending van die centen te strikt zijn.

We stellen echter vast dat veel van de bossen worden aangekocht en/of in beheer zijn van
natuurverenigingen.

1. Hoeveel geld hebben natuurverenigingen ontvangen om bossen aan te kopen de voorbije jaren?

2. Welke bossen zijn met dat geld aangekocht? Hoeveel bedroegen de kosten voor elk van die
aankopen?

3. Hoeveel van die 156 hectare bos is er gekapt met vergunning door de natuurverenigingen en over
welke bossen gaat het dan juist ? Wat was de reden voor de kapping?

4. Hoeveel bos is er door de natuurverenigingen aangeplant? Waar?

5. Wat is de stand van zaken m.b.t. de benutting van het Boscompensatiefonds en wat zijn de
belemmeringen om het maximaal te kunnen gebruiken voor herbebossing ?
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1. Alleen verenigingen zonder winstoogmerk die erkend zijn als ‘terreinbeherende natuurvereniging’
komen in aanmerking voor aankoopsubsidies. Deze subsidies voor aankoop zijn niet specifiek
gericht op de aankoop van bossen, maar bevatten uiteraard wel bosvegetaties.

In de tabel in bijlage 1 is een overzicht gegeven van de toegekende aankoopsubsidies voor de
erkende terreinbeherende natuurverenigingen vanaf 2004.

2. Aangezien ‘bosvegetatie’ geen criterium is voor het subsidiëren van de aankoop van gronden,
worden de oppervlaktecijfers bos per aankoopakte niet opgevraagd. Binnen een aankoopakte kan
bovendien een deel van de percelen bos zijn en een ander deel niet-bos.

In de tabel in bijlage 2 is een overzicht gegeven van de met subsidie van de Vlaamse overheid
aangekochte oppervlakte natuurterrein met inbegrip van bos vanaf 2004, de cijfers voor 2009
zullen eind januari 2010 beschikbaar komen.

Uit een analyse van de erkende percelen van de natuurreservaten blijkt dat ongeveer 32% van de
erkende percelen een bosvegetatie heeft. De aangekochte terreinen zullen dus, globaal gezien,
ongeveer dezelfde verdeling vertonen. Voor de periode 2004-2008 betekent deze aanname dat
ongeveer 1.259 ha bos werd aangekocht.

3. In 2008 zijn 2 aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing van natuurvereni-
ging Natuurpunt behandeld bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het gaat in beide
gevallen om ontbossing voor natuurontwikkeling op terreinen waarvan de erkenning als natuur-
reservaat nog niet was afgehandeld. Het betreft de volgende dossiers:

COMP/08/0038/AN:
Oppervlakte te ontbossen: 1000m²
Ligging: Zandhoven, Viersel, Veerstraat

COMP/08/0249/AN:
Oppervlakte te ontbossen: 29094 m²
Ligging: Turnhout, Bels Lijntje - Watertapping

Andere ontbossingen in erkende natuurreservaten zijn niet opgenomen in het overzicht, omdat
ontbossingen voorzien in het beheerplan van een natuurreservaat met toepassen van artikel 47 van
het Bosdecreet vrijgesteld zijn van het vragen van een stedenbouwkundige vergunning en van de
compensatieplicht. Sinds de laatste wijziging aan het Bosdecreet, door het verzameldecreet van 12
december 2008 is deze vrijstelling voor beheerplannen goedgekeurd na 1 januari 2009 wel beperkt
tot de ontbossingen noodzakelijk voor het behoud, het herstel of de ontwikkeling van een of
meerdere habitats, vermeld in bijlage I van het Natuurdecreet of van een of meerdere habitats van
soorten vermeld in bijlage II, III, of IV van het Natuurdecreet. Voor andere ontbossingen zullen de
natuurverenigingen vanaf dit jaar ook een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing moeten
verkrijgen, gekoppeld aan boscompensatievoorwaarden.
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De oppervlaktes van de ontbossingen voorzien in de goedgekeurde bosbeheerplannen van erkende
natuurreservaten werden tot nu toe bij het ANB niet afzonderlijk bijgehouden. De grootste terrein-
beherende vereniging engageerde zich tot het bijhouden van een bosbalans en het streven naar een
balans in evenwicht. Het overleg over hoe die balans bijgehouden wordt is lopende.

4. Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt niet over de cijfers met betrekking tot door natuur-
verenigingen aangeplante bossen. Natuurverenigingen realiseren hun bosuitbreidingdoelstellingen
grotendeels via spontane verbossing.

5. Voor de stand van zaken met betrekking tot de benutting van het Bossencompensatiefonds verwijs
ik naar mijn antwoord op de vraag om uitleg 139 van Vlaams volksvertegenwoordigster Gwenny
De Vroe. Dat antwoord is opgenomen in het verslag van de Commissievergadering nr. C29 - LEE
5 (2009-2010).

BIJLAGEN

1 - door de Vlaamse overheid vanaf 2004 toegekende aankoopsubsidies voor de erkende terrein-
beherende natuurverenigingen

2 - met subsidie van de Vlaamse overheid aangekochte oppervlakte natuurterrein

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/SCHAUVLIEGE/49/antw.049.bijl.001.doc

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/SCHAUVLIEGE/49/antw.049.bijl.002.doc
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Rendac Denderleeuw - Geurhinder

Het bekendste en grootste bedrijf in Denderleeuw is de NV Rendac, vilbeluik en
slachtafvalverwerkingsbedrijf. Rendac behoort tot de internationale vleesverwerkende groep Vion.
Het bedrijf werkt op een schaal die Vlaanderen overstijgt. Er wordt met andere woorden veel
slachtafval ingevoerd voor verwerking in Rendac. Bij deze verwerking komt er een aanzienlijke stank
vrij. Door de geleidelijke uitbreiding van Rendac de laatste decennia is deze geurhinder voor de buurt
ook steeds toegenomen.Er werd door Rendac, parallel aan de uitbreidingen, wel geïnvesteerd in
geurbestrijding. Zo ging men over tot het afdekken van de vrachtwagens met slachtafval, dit werd ook
wettelijk verplicht. Begin jaren ’90 kreeg Rendac ook een nieuwe toegangsweg, via afrit 19a van de
E40 en de N208, waardoor de vrachtwagens niet meer door de woonbuurten moesten rijden. Deze
investering werd door de overheid betaald, niet door Rendac. Deze maatregelen zorgden effectief voor
een afname van de geurhinder.

Sinds 2004 neemt de geurhinder echter weer toe. Uit onafhankelijke metingen door PRG Odournet
NV in opdracht van Rendac zelf blijkt dat de geurcontouren van de jaren 2005-2006-2007-2008
opnieuw ruimer zijn dan die van 2004. Voor 2009 werd door Rendac gesteld dat uitgevoerde
saneringen en infrastructuurwerken, alsook een extra luchtkoeler aan de pluimveelijn, voor een
beperktere contour zouden zorgen.

Ondanks deze positieve prognoses, werd in de zomer van 2009 opnieuw een enorme geurhinder
vastgesteld. Rendac gaf hieraan telkens een verklaring: ofwel ging het om een technisch mankement
ofwel om de hoge buitentemperaturen. Telkens wordt dus overmacht ingeroepen. Dit neemt echter niet
weg dat de geuroverlast voor de omwonenden groot blijft.

Wanneer we de situatie op langere termijn bekijken, stellen we vast dat de geurhinder door Rendac een
structureel probleem is. Ofwel wordt hij veroorzaakt door ingrijpende werken, ofwel door technische
mankementen, ofwel zelfs door het mooie zomerweer! Ik verwijs hierbij ook naar de parlementaire
vraag van Johan Malcorps van 1997, die toen al hetzelfde probleem aankaartte. Ik stel vast dat er
twaalf jaar later nog steeds geen afdoende oplossing voor gevonden is, ondanks het verplicht gebruik
door Rendac van de “best bruikbare technieken” om de geurhinder te beperken. Alle wettelijke
verplichtingen zijn dus lapmiddelen gebleken.

Dit leidt ertoe dat de leefkwaliteit in de omgeving van Rendac relatief laag ligt (lage scores voor
leefmilieu en huisvesting in de leefbaarheidsindex van professor Thierry Eggerickx - UCL), dat de
prijs voor woonhuizen in Denderleeuw bijzonder slecht evolueert ten opzichte van de gemiddelden in
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en ten opzichte van de naburige gemeentes, dat mensen uit de
directe omgeving van Rendac meer en meer verhuizen, als ze het zich kunnen permitteren. Ook de
sociaal-economische toestand in Denderleeuw ligt onder het Vlaamse gemiddelde, en Denderleeuw
zakt in de ranking van de Oost-Vlaamse gemeenten op basis van het gemiddeld inkomen per inwoner.
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Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat de sociaal sterkeren meer en meer verhuizen, terwijl de
sociaal zwakkeren dit niet kunnen en in Denderleeuw blijven en de lasten van Rendac dienen te
ondergaan.

Het lijkt duidelijk dat de problemen in eerste instantie te wijten zijn aan een slechte ruimtelijke
ordening. Deze heeft toegelaten dat een hinderlijk bedrijf fors mocht uitbreiden in een woonzone en
stationsomgeving, waar meer en meer mensen kwamen wonen in het kader van een duurzame
mobiliteit.

1. Acht de minister een definitieve oplossing voor de geurhinder door Rendac op de huidige locatie
nog mogelijk? Zo ja, waaruit kan deze definitieve oplossing dan bestaan?

2. Of lijkt een structurele oplossing hier meer aangewezen? Bijvoorbeeld een herlocalisatie van
Rendac, verder verwijderd van woonzones. Neemt de minister daartoe initiatieven om dit met de
NV Rendac te bekijken?

3. Welke beleidsvisie wordt gehanteerd met betrekking tot eventuele toekomstige uitbreidingen van
de NV Rendac, gelet op de geschetste problematiek?
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1. De exploitatie van het vilbeluik en slachtafvalverwerkingsbedrijf van de NV RENDAC te
Denderleeuw kent een lange historie. Daarin is het probleem van de geurhinder nooit ver weg
geweest. Om dit probleem op te volgen wordt onder meer de exploitatie begeleid door een
voortgangscommissie die zesmaandelijks samenkomt en waarin naast alle adviserende en
toezichthoudende instanties (Provincie, LNE - Milieuvergunningen en -inspectie, OVAM, VMM,
gemeentes Denderleeuw en Liedekerke) ook de omwonenden van het bedrijf zitting hebben. Door
de omwonenden worden de data waarop geurhinder optreedt, zeer nauwkeurig bijgehouden. Het
bedrijf wordt ook steeds onmiddellijk op de hoogte gebracht indien er geurhinder wordt
vastgesteld. Meestal is de rechtstreekse oorzaak gekend en wordt er onmiddellijk actie onder-
nomen. Ook worden door het bedrijf PRG Odournet zesmaandelijks de geurcontouren berekend.
Als men de contouren van de laatste jaren bekijkt was 2004 inderdaad het beste jaar. Daarna was
er tot 2006 een toename van de geurcontour vast te stellen. Nadien is deze terug aan het afnemen.

We kunnen ook vaststellen dat het bedrijf veel investeringen heeft gedaan om de geurhinder te
voorkomen en te beheersen. Ten einde de situatie verder te verbeteren worden in 2009 en 2010
nog nieuwe investeringen gepland zoals de renovatie van de daken ter verhindering van diffuse
luchtuitstoot, het aanpassen van de ketels voor verbranding van niet-condenseerbare gassen bij
stoppen en opstarten van de installatie en bijkomende onderzoeken en monitoring van de werking
van de biobedden.

Het volledig uitsluiten van de geurhinder is wellicht niet haalbaar omdat ook factoren zoals de
aanvoer van kadavers en dierlijk afval via vrachtwagens hierbij een rol spelen. Dit belet niet dat
verder alles in het werk moet worden gesteld om de geurhinder verbonden aan de exploitatie van
de inrichting in frequentie, duur en intensiteit zo beperkt mogelijk en aanvaardbaar te houden.

2. Bij besluit van 2 september 2004 van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen
werd aan de NV RENDAC een vergunning verleend voor een termijn van twintig jaar voor het
hernieuwen en veranderen van een bedrijf voor de verwerking van dierlijk afval. Een herloka-
lisatie is dus moeilijk op te dringen. Wel moet er verder aan gewerkt worden om de geurhinder tot
een minimum te beperken.

3. Volgens de informatie waarover mijn diensten beschikken is er geen vraag tot uitbreiding van de
verwerkingscapaciteit van dierlijk afval lopende. Er is het laatste jaar eerder een vermindering van
de verwerkte hoeveelheden dierlijk restmateriaal vast te stellen. De invoer van afval voor
verwerking bij de NV RENDAC is overigens slechts een kleine fractie van de totaal verwerkte
hoeveelheid. Uiteraard is er een marge in verwerkingscapaciteit die nodig is om speciale
crisissituaties te kunnen opvangen (epidemieën, varkensgriep, dioxinecrisis). Eventuele toekom-
stige vragen voor een verandering van de inrichting zullen worden getoetst binnen het kader van
de milieuvergunningenreglementering aan de hand van de geldende criteria ter bescherming van
het leefmilieu en het recht op een gezonde leefkwaliteit voor de mens in de nabijheid van de
inrichting.
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Rattenbestrijding - Stand van zaken

De oude Zennearm in de omgeving van de Tuchthuisstraat in Vilvoorde dreigt volgens de
buurtbewoners een broeihaard te worden van ratten. De buurtbewoners vrezen de komende
wintermaanden voor een rattenplaag in hun huizen, als de ratten geen voedsel meer vinden in het
water.

Het probleem is ook besproken op de gemeenteraad van Vilvoorde. De bevoegde schepen van
Leefmilieu heeft er gezegd dat Aquafin contractueel de ratten twee keer per jaar dient te bestrijden.
Wanneer daarmee het probleem niet van de baan is, kan de gemeente volgens de schepen Aquafin
verzoeken extra inspanningen te doen.

Afhankelijk van de soort rat waarover het gaat, wordt de bestrijding volgens toenmalig bevoegd
minister Crevits in een antwoord op een vraag om uitleg van Marleen Van den Eynde toevertrouwd
aan de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) voor de muskusratten, en aan de Werkgroep “Bestrijding
bruine rat”, waarin de provincies, gemeenten, VMM, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO), het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Landbouw en Visserij zijn
vertegenwoordigd.

In april kondigde minister Crevits aan dat ze ernaar streefde om VMM en Agentschap Wegen en
Verkeer beter te laten samenwerken om ook inzake de bruinerattenbestrijding tot een meer
gecoördineerde aanpak te komen. Over een toename van de bruinerattenpopulatie kon ze toen nog
geen duidelijk antwoord verschaffen. Ze maakte wel bekend dat de bevoegde diensten een heel pak
mogelijkheden voor het bestrijden van de bruine rat aan het onderzoeken waren. Ze zei ook dat voor
de bestrijding van de muskusratten een Europese richtlijn opgesteld wordt. Ze noemde het ten slotte
zeer opportuun om aan de werkgroep bestrijding bruine rat de opdracht te geven om via de gemeenten
een informatiecampagne voor de mensen te organiseren en aan de gemeenten een aanpak voor te
leggen voor het efficiënt opvolgen van de meldingen.

1. Is het probleem van de ratten in Vilvoorde symptomatisch voor de toegenomen rattenpopulatie in
Vlaanderen of is het een lokaal verschijnsel?

2. Gaat het aan de oude Zennearm om bruine ratten of om muskusratten?

3. Heeft de minister inmiddels meer betrouwbare gegevens over de evolutie van de bruineratten-
populatie?

4. Kan de minister een stand van zaken geven over de totstandkoming van de Europese richtlijn over
muskusrattenbestrijding?
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5. Kan de minister een stand van zaken geven over de informatie- en sensibilisatiecampagne door de
Werkgroep “Bestrijding bruine rat” met als doelgroep gemeenten en particulieren?

6. Zijn de bevoegde diensten in Vlaanderen al tot conclusies gekomen in hun onderzoek naar de
beste mogelijkheden voor het bestrijden van de bruine rat?
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1. De rattenplaag in Vilvoorde is een lokaal verschijnsel. De bruine ratten die men langs de oude
Zennearm aantreft worden aangetrokken door het grote voedselaanbod., o.a. brood dat aan de
eenden wordt gevoederd en de grote hoeveelheden vuil die sommige mensen er achterlaten. Dit
verschijnsel wordt de laatste tijd ook op andere plaatsen in Vlaanderen waargenomen. Onlangs
was er een rattenplaag rond de Grote Gete in Tienen ten gevolge van het overvloedig gooien van
brood voor de eenden in het water. Alleen het verminderen van het voedselaanbod en het afval
kan op lange termijn deze problemen oplossen. Op korte termijn moet de plaag worden aangepakt
door de ratten intensief en deskundig te bestrijden.

2. Aan de oude Zennearm gaat het om bruine ratten. Er werden geen muskusratten vastgesteld.

3. De ruime verspreiding van de bruine rat over alle soorten terreinen en locaties gaande van riolen,
stortterreinen, ruigtes en velden tot privéterreinen met composthopen maakt het moeilijk om de
populatie juist in kaart te brengen. Een recent project betreffende de populatiedynamiek van de
bruine rat heeft aangetoond dat langs een beek in landelijk gebied over een afstand van +/- 1 km,
per maand tot meer dan 50 bruine ratten kunnen worden waargenomen. De laatste tijd zijn er
meer meldingen van bruine ratten. Dit zou kunnen wijzen op een toename van de populatie.
Rattenplagen zoals in Vilvoorde blijven echter toch nog uitzonderlijk.

4. Op 30 juli 2004 werd door de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn “tot
invoering van normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen”.
Het doel van deze ontwerprichtlijn is de implementatie door de EU van de overeenkomst over
internationale humane vangstnormen, afgesloten door de EU met Canada en Rusland.

Deze richtlijn heeft betrekking op vallen die gebruikt worden voor het vangen van in het wild
levende zoogdieren ten behoeve van wildbeheer, bestrijding van plaagorganismen, de vangst van
zoogdieren voor natuurbehoudsdoeleinden en het verkrijgen van bont, huiden of vlees. Bij de
genoemde soorten behoort de muskusrat. Een van de voorschriften voor dodende vallen is de
dodingstijd die maximaal 300 seconden mag bedragen. Dit hypothekeert het gebruik van fuiken
waarin de dieren verdrinken.

Op 17 november 2005 werd het voorstel door het Europees Parlement verworpen. Het voorstel
werd vervolgens terug verwezen naar de Commissie voor aanpassing aan de opmerkingen van het
Parlement. Tot op heden heeft de Commissie nog geen nieuw voorstel ingediend. Gezien de hoog-
dringendheid van de implementatie van de overeenkomst met Canada en Rusland kunnen we
binnenkort een nieuw voorstel verwachten. In het nieuwe voorstel zullen vermoedelijk strengere
normen worden opgenomen.

De VMM die de muskusratten in Vlaanderen bestrijdt heeft, rekening houdend met deze ontwerp-
richtlijn, het gebruik van fuiken afgebouwd en gebruikt voor de muskusratbestrijding nu reeds
hoofdzakelijk klemmen conform de voorschriften van de ontwerprichtlijn.

5. Via de Werkgroep “bestrijding bruine rat” werd per provincie een informatie- en sensibiliserings-
campagne gehouden voor alle gemeenten. De gemeenten hebben deze informatie via hun lokale
communicatiekanalen naar de inwoners overgebracht. Aanvullend werd op initiatief van de
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provincie Vlaams-Brabant op 10 maart 2009 in Asse een informatiedag georganiseerd over bestrij-
ding van ratten voor alle Vlaams-Brabantse gemeenten.

6. Het onderzoek in opdracht van de VMM heeft uitgewezen dat er momenteel geen haalbare alter-
natieven beschikbaar zijn voor een chemische bestrijding van de bruine rat wil men op een effi-
ciënte manier een ‘plaag’ van bruine ratten onderdrukken. Op plaatsen waar zeer grote aantallen
bruine ratten voorkomen, is het wegvangen van al deze dieren onhaalbaar.
Chemische bestrijding dient steeds op een deskundige en verantwoorde wijze te worden uitge-
voerd.

Anderzijds blijkt een aanpak, waarbij door sanitaire en/of bouwtechnische maatregelen de leefom-
geving van de bruine rat wordt beïnvloed, op langere termijn wel efficiënt.
Wij denken daarbij onder andere aan: het gebruik van harde en duurzame materialen voor het
stockeren van voedsel, het afschermen van verluchtingskokers en -raampjes met gaas of rooster,
de zorg voor een dichte aansluiting op riolen en hemelwaterkanalen …

Een continue opvolging en het snel ingrijpen op die plaatsen waar ratten worden waargenomen
moet de ontwikkeling van hoge concentraties voorkomen.
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Ecoscore - Brandstofverbruik

Uit het VAB-dossier “Kiezen tussen benzine en diesel” (14.10.2009) blijkt dat het normverbruik (op
basis van de ECE-cyclus) dat de constructeur opgeeft, louter indicatief is en geen rekening houdt met
de Belgische realiteit.

Het testverbruik ligt blijkbaar steeds hoger dan het normverbruik:
- bij benzinewagens ligt het testverbruik gemiddeld 10 % hoger dan wat de constructeur opgeeft;
- bij dieselwagens ligt het testverbruik gemiddeld 20 % hoger dan wat de constructeur opgeeft;
- zogenaamde zuinige eco-wagens kennen de grootste afwijking van het normverbruik en lossen

daarmee de verwachtingen in de praktijk niet echt in.

Opmerkelijke vaststelling is dat sommige dieselwagens op basis van het werkelijk gemeten verbruik
niet in aanmerking zouden komen voor een (federale) CO2-premie. De CO2-premie is berekend op het
normverbruik van de constructeur, terwijl het testgebruik 15 % en 28 % hoger ligt.

1. In welke mate baseert de Ecoscore-methodiek zich op het door de constructeurs opgegeven
brandstofverbruik? Worden er correcties aangebracht of gepland om tegemoet te komen aan de
geschetste problematiek?

2. Wat is de omvang van de fout in Ecoscore-meting bij afwijkingen in brandstofverbruik van
bijvoorbeeld 10 % en 20 %?
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De Ecoscore-methodiek is een methodiek om voor alle wagens op de Belgische markt de milieu-
impact weer te geven. De Ecoscore baseert zich hierbij op de gegevens bepaald tijdens de homologatie
van een voertuig. Europese richtlijnen leggen op hoe de emissies en het brandstofverbruik dienen
gemeten te worden tijdens deze homologatie. De richtlijnen bepalen welke rijcyclus het voertuig moet
afleggen waarbij een deel representatief is voor stadsverkeer en een deel voor buitenverkeer (ECE-
cyclus). De richtlijnen bepalen ook welke referentiebrandstof moet gebruikt worden en met welke
meettoestellen de emissies moeten gemeten worden. Door deze standaardtesten vast te leggen wordt
elk voertuig op dezelfde wijze bemeten. Het zijn deze officiële gegevens die worden gebruikt om de
Ecoscore te berekenen. Zo weet men zeker dat de emissies van het voertuig op exact dezelfde,
Europees vastgelegde, methode zijn bepaald.

Deze officiële emissies en brandstofverbruik wijken inderdaad af van de werkelijke emissies. De wer-
kelijke emissies en brandstofverbruik hangen af van de werkelijke rijomstandigheden (bv veel stads-
verkeer) en het rijgedrag van de chauffeur (vb rustig versus sportief rijgedrag). Indien men voertuigen
op een objectieve manier met elkaar wil vergelijken kan men deze spreiding op rijomstandigheden en
rijgedrag echter niet in rekening brengen. Men heeft steeds een standaardmeetmethode nodig om voer-
tuigen objectief met elkaar te kunnen vergelijken. In theorie zou men er voor kunnen kiezen om een
andere standaardmeetmethode te kiezen die beter aansluit bij de rijomstandigheden en rijgedrag in
België. Er zijn echter een aantal redenen waarom hiervoor niet wordt gekozen:

- een eigen standaardmeetmethode zou afwijken van de Europees vastgelegde, voertuigen wor-
den niet afzonderlijk voor de Belgische markt ontworpen, aansluiten bij een Europese
methode verdient daarom de aanbeveling

- een eigen standaardmeetmethode betekent dat elk type voertuig opnieuw zou moeten gemeten
worden volgens deze standaardmethode, dit betekent een aanzienlijke kost

- een eigen standaardmeetmethode zou ook een uitmiddeling zijn van rijomstandigheden en
rijgedrag, in de praktijk zouden er dus nog steeds afwijkingen zijn ten opzichte van deze stan-
daardmeetmethode

Indien er een structureel probleem is met de Europese testmeetmethode ben ik van mening dat dit
Europees moet aangepakt worden. Indien het klopt dat het werkelijk verbruik systematisch hoger ligt
dan het officiële verbruik is een aanpassing van de Europese testmethode wenselijk. Het is echter niet
via de Ecoscore dat dit probleem moet worden aangepakt. De Ecoscore moet een objectieve methode
blijven die gebruik maakt van standaardmeetprocedures. Alleen op die manier kunnen voertuigen op
een objectieve wijze met elkaar vergeleken worden. Bij voorkeur worden deze standaardmeet-
methodes Europees vastgelegd aangezien de voertuigmarkt een internationale markt is.

Om u tot slot een idee te geven van de invloed op de Ecoscore, geef ik u graag enkele voorbeelden
mee. Een Euro 4 benzinewagen met een CO2 uitstoot van 150 g/km heeft een Ecoscore van 65. Indien
dit voertuig een CO2 uitstoot van 165 g/km zou hebben, zou de Ecoscore 63 bedragen. Voor een Euro
4 dieselwagen is dit 57, respectievelijk 55. Dit zijn theoretische voorbeelden. Een andere standaard-
meetmethode zal immers ook effect hebben op de andere emissies, hetgeen eveneens een invloed heeft
op de Ecoscore.
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KVS Brussel - Beheersovereenkomst

De beheersovereenkomst met één van de grote Vlaamse culturele huizen in Brussel, de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg (KVS), die afgesloten werd met verschillende contractanten (KVS, Stad
Brussel, VGC en de Vlaamse Gemeenschap) loopt dit jaar af en moet worden hernieuwd.

In april 2008 was er onenigheid met de stad Brussel omdat er onduidelijkheid was over haar deel van
de overeenkomst wat betreft de exploitatiekosten van de KVS. Vooral de bijdrage vanwege de stad
voor het jaar 2006 was problematisch.

Daarom had ik graag het volgende vernomen, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 136 van 11
maart 2009 (Websitebulletin publicatiedatum 16-04-2009)

1.a) Kan de minister meedelen of de stad Brussel haar verplichtingen inzake exploitatiekosten is
nagekomen voor het jaar 2006?

b) Zo neen, hoe ver staan de besprekingen ter zake?

c) Welke nieuwe acties onderneemt de minister om hiervoor een oplossing te zoeken?

2. In het antwoord van de voormalige minister voor Cultuur op mijn schriftelijke vraag (nr.136 van
11 maart 2009), heeft de minister bevestigd dat er inderdaad gesprekken zouden plaatsvinden in
het voorjaar met de drie bestuursniveaus.

a) Hoeveel keer hebben er al besprekingen ter zake plaatsgevonden?

b) Wie heeft er vanuit elk bestuursniveau aan deelgenomen?

c) Hoe wordt de schepen van Vlaamse Aangelegenheden hierbij betrokken?

d) Welke punten stonden er op de agenda?

e) Hoe verlopen de gesprekken? Wanneer voorziet de minister het einde van de
besprekingen?

f) Indien de besprekingen afgerond zijn, kan de minister de nieuwe beheersovereenkomst dan
bezorgen?
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3.a) Welke aanpassingen heeft de minister voorgesteld aan de beheersovereenkomst van de KVS, of
wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd?

b) Welke nieuwe beleidsaccenten en engagementen wil de minister leggen?

c) Welke voorstellen hebben de andere bestuursniveaus gedaan?

d) Hoe hebben de andere bestuursniveaus gereageerd op de voorstellen van de Vlaamse
Gemeenschap?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 53 van 26 oktober 2009
van PAUL DELVA

1.a) Op dit ogenblik is de stad Brussel haar verplichtingen nog niet nagekomen voor het jaar 2006.

b) Per brief heeft de burgemeester van de Stad Brussel het engagement genomen dat het bedrag
van 250.000 euro voor 2006 zal worden betaald zodra de eigendomsoverdracht van VGC naar
de stad Brussel van het KVS-gebouw op de Arduinkaai een feit is.

c) Vanuit de informatie waarover ik momenteel beschik, ga ik er van uit dat dit probleem bilateraal
wordt opgelost tussen de Stad Brussel en de VGC.

2.a) Er werden inderdaad reeds gesprekken gevoerd door het kabinet van mijn voorganger en door
mijn eigen kabinet. Ik heb geen zicht op het aantal besprekingen die onder mijn voorganger
plaatsvonden.

b) Ik ben niet op de hoogte van de namen van de deelnemers aan de gesprekken die onder mijn
voorganger werden gevoerd. Vanuit mijn kabinet worden de gesprekken momenteel herop-
gestart, zo vond er een eerste gesprek plaats met het kabinet van het bevoegde VGC-collegelid.

c) In de documenten die ik rond deze overeenkomst heb zien circuleren, worden voor de Stad
Brussel drie ondertekenaars vermeld: de Burgemeester, de Schepen van Cultuur en de Schepen
van Vlaamse Aangelegenheden.

d) De uitvoering van de vorige overeenkomst en het ontwerp van de nieuwe overeenkomst.

e) Ik wil er werk van maken om de besprekingen af te ronden binnen de twee maanden.

f) Ja, ik zal de overeenkomst aan het geacht lid bezorgen.

3.a) De overeenkomst waarvan sprake is geen beheersovereenkomst, maar een overeenkomst tussen
de verschillende bestuursniveaus over de onderlinge financiering van de KVS.
Bij de ontwerpovereenkomst over de financiering in de periode 2010-2012 is men uitgegaan van
de bestaande overeenkomst en werden er voornamelijk bedragen aangepast.
Voor de Vlaamse Gemeenschap betekent dit concreet dat de werkingssubsidie stijgt van
2.350.000 euro naar 2.500.000 euro conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 24
april 2009 betreffende de meerjarige subsidies in het kader van het Kunstendecreet in de periode
2010-2012. Bijkomend worden een subsidie van 500.000 euro voor de exploitatie van het
gebouw voorzien.
De subsidies die zullen worden toegekend door de Vlaamse Gemeenschapcommissie blijven op
dezelfde hoogte als momenteel het geval is. Deze subsidie zal jaarlijks 948.500 euro bedragen
en is niet langer uitgesplitst in 748.500 euro voor de werking en 200.000 euro voor de
exploitatie.
De subsidie voor de werking van de KVS van de Stad Brussel verhoogt van 907.242 euro naar
943.895 euro. De subsidie voor de exploitatie blijft constant op 250.000 euro per jaar.
Al deze bedragen zijn in de overeenkomst bepaald als jaarlijkse minimumbedragen voor de
jaren 2010-2011-2012.
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b) Het gaat hier om een overeenkomst tussen de verschillende bestuursniveaus over de onderlinge
financiering van de KVS, in deze overeenkomst worden geen beleidsaccenten gelegd. Beleids-
accenten komen aan bod in de bespreking van het beleidsplan en het jaarlijks actieplan dat KVS
moet indienen zoals voorzien in het kunstendecreet.

c) Er zijn me geen andere voorstellen vanuit de VGC en de Stad Brussel bekend.

d) Momenteel heb ik nog geen formele reactie ontvangen van de andere bestuursniveaus.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 54
van 27 oktober 2009
van PAUL DELVA

Jeugdbeleid Brussel - “Trip Lokaal”

In oktober 2009 werd door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk een uitnodiging verstuurd voor de
Provinciale Trefdagen “Trip Lokaal”. De editie van 2009 wordt georganiseerd door de afdeling Jeugd
van het agentschap. De trefdagen staan in het teken van het Jeugdbeleidsplan 2011-2013. Het
agentschap wil helpen om alle actoren rond jeugdbeleid of -werk bij te staan met allerlei informatie
over hoe een goed en gedragen jeugdbeleidsplan tot stand komt.

In de bijbehorende flyer wordt gemeld dat “Trip Lokaal” plaatsvindt in iedere provincie. Bij nazicht
merk ik op dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet als “provincie” vermeld wordt.

1. In welke provincie dienen de Brusselse actoren zich in te schrijven? Welke verenigingen uit
Brussel en/of hoeveel personen uit het Brusselse Hoofdstedelijke gewest worden aangeschreven
om deze workshops bij te wonen? Hoeveel personen schrijven zich in vanuit Brussel?

2. In welke mate wordt in “Trip Lokaal” aandacht besteed aan de specifieke situatie van Brussel?
Hoe kunnen de actoren die zich bezighouden met jeugdbeleid en -werk vanuit het Brusselse
bijleren van deze workshops?

3. Waarom heeft Brussel geen eigen Trip Lokaal? In hoeverre kan hier samenwerking bestaan met de
VGC? (Vlaamse Gemeenschapscommissie)

4. Welk overleg bestaat er tussen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen en de VGC om het Vlaamse jeugdbeleid in de hoofdstad te stroomlijnen en te
verbeteren? Tot welke initiatieven heeft dat al geleid?

5. Bestaat er overleg tussen het Vlaams Agentschap en zijn Franstalige tegenhanger in Brussel over
het jeugdbeleid in de hoofdstad? Tot welke initiatieven heeft dat al geleid?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Schauvliege (vraag nr. 54) en Smet (nr. 54).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 54 van 27 oktober 2009

van PAUL DELVA

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs,
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 55
van 27 oktober 2009
van WILFRIED VANDAELE

Golfterrein De Haan - Grondwaterwinning

Vele jaren lang bestond er een discussie over de ligging, de mogelijkheden tot herlokalisering, de
zonevreemdheid, het al dan niet blijven bestaan van de “Koninklijke Golfclub van Oostende” in de
duinen van De Haan. Die discussie werd beslecht door de beslissing van de Vlaamse Regering van 19
mei 2006.

Op dat moment is via het GRUP “Gebied voor golfinfrastructuur met natuurverweving ‘Koninklijke
Golfclub van Oostende’ “ rechtszekerheid gegeven aan de golfclub, maar werd ook een aantal
maatregelen opgenomen om tegelijkertijd de internationale natuurwaarden daar te waarborgen. Het
gebied is immers aangeduid als Habitatrichtlijngebied en in die zin dienen de door Europa opgelegde
doelstellingen behaald te worden.

Een van de aan dit RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) gekoppelde maatregelen was een betekenisvolle
afbouw van het hulpstoffengebruik (bemesting, beregening, herbiciden) en de opvolging van het
opgemaakte beheerplan door een nauwkeurige monitoring van de natuurwaarden in het gebied. Een en
ander werd eveneens verankerd in het opgemaakte natuurrichtplan.

Recentelijk nam de minister een beslissing m.b.t. grondwaterwinning.

Door de uitbaters van de golf is er een aanvraag ingediend om per jaar 95.000 m³ grondwater op te
pompen. Dit terwijl in 1999 een vergunning werd afgeleverd voor hooguit 2.400 m³.

Nu, 10 jaar later, geeft de minister een vergunning om 40 keer meer grondwater op te pompen. Dat op
een ogenblik dat de grote natuurwaarden van het gebied in kaart zijn gebracht, en dat de problematiek
van het grondwater steeds ernstiger wordt. De drinkwatermaatschappijen hebben hun waterwinningen
effectief afgebouwd en de nabijgelegen winning op D’Heye bijvoorbeeld hebben ze zelfs stopgezet.
De beslissing van de minister lijkt moeilijk te rijmen met een “betekenisvolle afbouw van
hulpstoffen”, zoals in het GRUP gesteld.

De gemeente De Haan stelde in haar advies van 29 juli 2008 voor een vergunning te verlenen voor
maximum 54.000 m³ per jaar, met een afbouwscenario (o.m. recuperatie van hemelwater). De
Provinciale Milieuvergunningscommissie stelde unaniem dat de vergunning geweigerd diende te
worden. Toch besliste de deputatie van West-Vlaanderen op 27 november 2008 de vergunning voor de
maximaal aangevraagde hoeveelheid toe te kennen.

In de beroepsprocedure op het Vlaamse niveau hebben naar verluidt ook alle betrokken administraties
een negatief advies gegeven.

Niettemin verleende de minister de vergunning voor de volle 95.000 m³.
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1. Kan de minister bevestigen dat zij, ondanks negatief advies van de administratie, de vergunning
toch heeft verleend, en dit zonder beperking van de gevraagde hoeveelheid?

2. Kan de minister aangeven hoe zij in de toekomst kan garanderen dat de internationaal beschermde
natuurwaarden in het gebied behouden kunnen blijven?

3. Het gaat hier om een “proefvergunning” (tot 27 november 2010).

Gaat de minister ervan uit dat het belangrijk is bij het verlenen van de definitieve vergunning (tot
27/11/2028) de toegelaten maximum vergunde hoeveelheid per jaar drastisch te verlagen en een
aantal bijzondere maatregelen op te leggen?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 55 van 27 oktober 2009
van WILFRIED VANDAELE

1. Door mijn beslissing van 9 oktober 2009 werd het besluit van 27 november 2008 van de deputatie
van de Provincieraad van West-Vlaanderen bevestigd, waarbij aan de C.V.B.A. Koninklijke Golf-
club Oostende de vergunning werd verleend, voor een proeftermijn die verstrijkt op 27 november
2010 om in De Haan, Koninklijke Baan 2, een grondwaterwinning met een debiet van maximum

452 m3/dag en 95.000 m3/jaar te exploiteren. Ik sluit mij in deze beslissing aan bij het standpunt
van de in eerste aanleg bevoegde overheid die erin bestaat dat de exploitant de kans moet krijgen
om binnen een korte tijdspanne via een ecohydrologische studie aan te tonen dat zijn inrichting
geen onaanvaardbare effecten op het leefmilieu heeft.
In het desbetreffende besluit van 9 oktober 2009 werden volgende overwegingen opgenomen:
“overwegende dat gelet op de schaarsheid van zoet grondwater in het kustgebied hoge debieten
voor laagwaardige doeleinden (beregening) niet kunnen worden toegestaan; dat gelet op de diepte
van de winning, het debiet en de ligging relatief dicht bij de strandzone, een verzilting vanuit de
strandzone niet uitgesloten kan worden; dat er lokaal een verlaging van het grondwater kan
veroorzaakt worden met mogelijke verdroging tot gevolg; dat enkel een ecohydrologische studie
de nodige informatie kan geven over het effect van de grondwaterwinning op de verzilting van het
grondwater en de grondwaterstand”;
“overwegende dat een betekenisvolle aantasting van het habitatrichtlijngebied ten gevolge van
deze aanvraag niet volledig kan uitgesloten worden; dat het aangewezen is om het bestreden
besluit, waarbij de deputatie een proefvergunning voor 2 jaar verleent met als bijzondere voor-
waarde dat een ecohydrologische studie moet worden opgesteld binnen een termijn van 18
maanden vanaf de bestreden beslissing, te bevestigen”.

2. Uit recent vergelijkend vegetatieonderzoek is gebleken dat in de afgelopen decennia enkele grond-
watergebonden soorten verdwenen zijn op de golf. Er wordt aangenomen dat dit kan wijzen op
verdroging, maar dat dit niet met zekerheid gesteld kan worden. Om deze mogelijke negatieve
impact van de grondwaterwinning correct en volledig in kaart te brengen, startte de Koninklijke
Golfclub Oostende (KGCO) met het uitvoeren van een ecohydrologische studie in uitvoering van
de in de vergunning gestelde voorwaarde. Dit onderzoek moet toelaten om de nodige onder-
bouwing aan te leveren inzake het toelaatbare op te pompen grondwaterdebiet. De resultaten van
de ecohydrologische studie worden ingebracht in de passende beoordeling als onderdeel van de
volgende vergunningsaanvraag.

Deze studieresultaten zijn ook van groot belang voor de begeleidingscommissie van de KGCO.
Deze begeleidingscommissie werd opgericht conform het natuurrichtplan “Duinen van de Midden-
kust tussen Oostende en Blankenberge” (B.S. 22 januari 2008). Deze commissie dient erop toe te
zien dat de instandhoudingsdoelstellingen voor de aanwezige habitats nageleefd worden en dient
het beheerplan van het golfterrein eventueel bij te stellen. De planning en aanpak van de ecohydro-
logische studie alsook afspraken inzake monitoring en opvolging van het beheer van de KGCO
werden ondertussen op de begeleidingscommissie besproken. Bij de beoordeling van de mogelijke
impact van de grondwaterwinning op de staat van instandhouding van de aanwezige habitats in het
kader van de passende beoordeling zal uiteraard rekening worden gehouden met de conclusies van
de ecohydrologische studie.
In de passende beoordeling van de voorgelegde vergunningsaanvraag stelt de KGCO voor om een
tien-jarenactieplan op te maken met het oog op het omvormen van het golfterrein tot een ‘links’.
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Het idee van ‘links’ beantwoordt aan de vraag naar een meer natuurgericht beheer en heeft tot doel
om habitatherstel en -ontwikkeling te realiseren in functie van de instandhouding van de Europees
beschermde habitats waarvoor dit gebied is aangewezen. Het is een actieplan dat weliswaar geen
onmiddellijk milderend effect heeft op de mogelijke negatieve effecten van de aangevraagde
grondwaterwinning, maar dat wel positieve perspectieven biedt voor de internationaal bescherm-
de natuurwaarden op lange termijn.

In de passende beoordeling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Gebied voor
golfinfrastructuur met natuurverweving ‘Koninklijke Golfclub van Oostende’ in De Haan” werd
als één van de te nemen maatregelen de betekenisvolle afbouw van hulpstoffengebruik (bemes-
ting, beregening, herbicidengebruik) op de fairways opgenomen om de staat van instandhouding
ervan te verbeteren (uit te drukken in een duidelijk tijdschema). Deze maatregelen werden tevens
opgenomen in het natuurrichtplan voor de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN),
speciale beschermingszone, groen-, park- en bosgebieden in de “Duinen van de Middenkust tussen
Oostende en Blankenberge”. De KGCO zal na afloop van de proefvergunning een duidelijk
afbouwscenario voor het hulpstoffengebruik moeten voorleggen, uitgedrukt in een duidelijk tijd-
schema. Het gebruiken van alternatieve waterbevoorradingsbronnen moet daarbij als essentieel
element opgenomen zijn.

3. Gelet op de bevestiging van de beslissing van de deputatie van West-Vlaanderen van 27 november
2008 door het ministerieel besluit, zal de beslissing over de definitieve vergunning eveneens door
de deputatie genomen worden. De minister zal enkel verdere uitspraak doen over dit dossier
wanneer tegen de beslissing over de definitieve vergunning een beroep wordt ingediend.
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 56
van 27 oktober 2009
van ULLA WERBROUCK

Domein Kosmos Westouter - Stand van zaken

Op 30 juni 2009 werd het vakantiecentrum “Kosmos“ gelegen op de Rodeberg in Westouter bij
openbare verkoop toegewezen aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die gebruikmaakte van
haar voorkooprecht.

Kosmos was sinds jaar en dag bekend als een vakantiedomein voor families en groepen.

Het domein bestaat uit een hotel , restaurant, diverse vakantieverblijven, speelzaal, grote parking,
tennisvelden, woonhuis, openluchtzwembad met ligweide, sportveld en bossen.

Volgens het BPA “Vakantiecentrum Roberg “ van 12 mei 2004 bestaat dit uit een zone met als
bestemming verblijfsrecreatie en met deelzones verblijfrecreatie, sportaccommodatie en bos.

Sinds het faillissement op 9 december 2005 van de laatste uitbater staat het domein te verloederen.
Vandalen konden ondertussen huishouden en alles wat los was of los kon worden gemaakt is er
verdwenen.

Minister Crevits verklaarde op 2 juli 2009 in Het Nieuwsblad verheugd te zijn dat door de aankoop
van het domein Kosmos er weer toekomst is voor de jeugdverblijven en het zwembad op de Rodeberg.

De streek rond de Rodeberg heeft inderdaad nood aan een dergelijk recreatiedomein.

1. Wat zijn de concrete plannen van de VLM met het gehele domein Kosmos ?

2. Wat is de timing?

3. Wat is het vooropgestelde budget dat de VLM nog zal investeren in het domein Kosmos?

4. Worden er ondertussen maatregelen getroffen om de gebouwen te beschermen van verder verval?
Zo ja welke? Zo neen, waarom niet?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 56 van 27 oktober 2009
van ULLA WERBROUCK

1. Op 30 juni 2009 verwierf de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dit goed via een openbare ver-
koop, door gebruik te maken van het recht van voorkoop, op voorstel van het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB). Het goed zal zo spoedig mogelijk overgedragen worden aan het ANB. In
een algemeen protocol tussen de VLM en het ANB is vastgelegd dat tot de overdracht, de VLM
enkel het administratief beheer voert en dat het ANB het technisch beheer uitoefent.

Momenteel hebben al een aantal verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen het ANB, de
gemeente Heuvelland en de provincie West-Vlaanderen, alsook intern bij het Agentschap voor
Natuur en Bos. Het domein werd in eerste instantie aangekocht om de belangrijke natuurwaarden
die in een groot deel van de aangeboden eigendom aanwezig zijn te vrijwaren, om zo ook aan
Europese verplichtingen te voldoen. Het gebied is van belang in het kader van de Vlaamse
instandhoudingdoelstellingen, met de bedoeling de Europees beschermde habitats te vrijwaren.

Het ANB zal op korte termijn werk maken van het herstel van de natuur op de percelen die
gelegen zijn in voormelde beschermde habitats. Daarbij zullen ze het grootste deel van de aanwe-
zige en erg vervallen infrastructuur saneren. Momenteel bereidt het ANB een dossier voor om de
saneringswerken zo snel mogelijk te kunnen aanvatten.

Voor de gronden die gelegen zijn in de zone met bestemming recreatie, gaat het ANB in samen-
spraak met verschillende partners na welke inrichting en functies het meest aangewezen zijn,
rekening houdend met de omliggende natuurterreinen. Het ANB streeft naar een verdere duurzame
ontwikkeling van de hele site, waarbij voldoende aandacht gaat naar de sociaal recreatieve en
toeristische waarde van het domein. Een tweede bezoekerscentrum is niet wenselijk gelet op de
toekomstplannen van “De Bergen”. Wel wordt overwogen om op de site een portaal in te richten,
waar wandelaars, fietsers, jeugdorganisaties,… informatie kunnen verkrijgen over de omliggende
natuurterreinen. Ook deze zone zal op korte termijn worden gesaneerd, mede om verder
vandalisme tegen te gaan en als voorbereiding op de toekomstige invulling van het terrein.

2. De saneringswerken worden gepland voor midden 2010. Ondertussen zal ook de inrichtingsvisie
voor de site verder uitgewerkt worden.

3. Vermits de inrichtingsvisie verder voorbereid wordt, kan ik op dit ogenblik nog geen concreet
budget over de toekomstige investeringen meedelen.

4. Momenteel werd al een aantal werken op het terrein uitgevoerd om de gebouwen vrij te stellen,
zodat ze minder verscholen zijn en de sociale controle zodoende groter wordt. De ingangen van de
gebouwen werden met houten platen afgezet om het binnendringen te voorkomen. Voor het te
beschermen hoofdgebouw zullen na de sanering van het niet te behouden gedeelte, de nodige
maatregelen genomen worden om het gebouw te beschermen van verder verval.
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Vraag nr. 57
van 29 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

“Dieren onder de wielen” - Steun

Op de website van Vogelbescherming Vlaanderen is een nieuw initiatief gestart: “dieren onder de
wielen”. Met dit initiatief wil men onderzoeken welke diersoorten verkeersgevoelig zijn en waar in het
Vlaamse wegennet de belangrijkste knelpunten liggen.

Hoeveel actoren zijn er betrokken bij dit initiatief? Heeft dit initiatief geldelijke steun ontvangen van
de Vlaamse overheid en zo ja, hoeveel?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 57 van 29 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

Het initiatief ‘Dieren onder de wielen’ maakt deel uit van een overeenkomst met als titel: Monitoring
van verkeersslachtoffers langs Vlaamse wegen’. De partners in deze overeenkomst zijn:
- Natuurpunt Studie vzw
- Vogelbescherming Vlaanderen vzw
- Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Aangezien het een overeenkomst betreft (dus geen overheidsopdracht of subsidiëring) heeft elke
partner een inbreng (inhoudelijk en/of financieel) en is er ook een duidelijke meerwaarde voor elk van
hen.

De financiële kosten zijn als volgt verdeeld over de 3 partners:
materiaalkost:
- 24.100,00 € ten laste van Natuurpunt Studie vzw
- 5.000,00 € ten laste van Vogelbescherming Vlaanderen vzw
personeelskost:
- 42.795,50 € ten laste van het departement LNE waarvan:

34.215,00 € bestemd voor Natuurpunt Studie vzw en
8.580,50 € bestemd voor Vogelbescherming Vlaanderen vzw

Dit initiatief is gestart op 14/07/2008 en heeft een duurtijd van 4 jaar.
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 58
van 29 oktober 2009
van PAUL DELVA

Klooster van Groenendaal - Bestemming

In Groenendaal (Hoeilaart) bevinden zich de overblijfselen van het klooster van Groenendaal, waar
Jan Van Ruusbroec, een belangrijke figuur van de mystieke schrijfkunst, heeft gewoond.

Deze historische site is echter zwaar vervallen: er blijft nauwelijks iets over van de gebouwen; de
weinige resten zijn volledig overwoekerd…

Jan Van Ruusbroec is, volgens vele kenners, een van de grote auteurs van het Westerse christendom.
Zo worden zijn werken ook in heel de wereld grondig bestudeerd: van Latijns-Amerika tot in Japan.

Deze site zou daarom een interessante toeristische en (cultuur)historische trekpleister kunnen worden
in de groene long van Brussel: het Zoniënwoud.

1. Kan de minister meedelen welke instandie eigenaar is van deze site? Kan hij/zij gedetailleerde
informatie geven over de site (grootte, welke gebouwen, tuin, de huidige toestand van de
verschillende gebouwen en tuinen)?

2. Bestaan er plannen voor de herwaardering en de ontwikkeling van de overblijfselen van het
klooster?

Zo ja, kan de minister deze uitvoerig beschrijven? Bestaan er hierbij ook plannen om de rol en het
historische belang van Jan Van Ruusbroec op te waarderen ?

Zo neen, waarom niet? Welke stappen heeft de minister genomen om de ontwikkeling hieromtrent
op te starten?

3. Welke samenwerking of overleg bestaat er hierover tussen de verschillende betrokken
administraties: natuurbeheer, toerisme en onroerend erfgoed? Tot welke resultaten heeft dit
overleg geleid? Zijn er in het bijzonder afspraken m.b.t. de financiering?

4. In welke zin zal de recent ondertekende (intergewestelijke) Structuurvisie voor het Zoniënwoud
kunnen helpen bij de herwaardering van het domein in Groenendaal? Is deze site opgenomen in de
Structuurvisie?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 52) en Schauvliege (nr. 58).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 58 van 29 oktober 2009
van PAUL DELVA

1. De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van de site en alle gebouwen op de site. Dat is het geval
sinds deze eigendommen werden overgedragen door de Federale Overheid, in 2003. De priorijsite
van Groenendaal bestaat uit de volgende overblijfselen:
 Van het kloostervierkant blijft bovengronds enkel de ruïne van de kloosterkerk over. Deze

werd in de jaren negentig van vorige eeuw door de Regie der Gebouwen plaatselijk verstevigd
om het aftakelingsproces te stoppen en het risico op instorten te beperken.

 Ondergronds zijn er gewelven aanwezig, over de IJse die hier haar bovenloop heeft. Deze
gewelven zijn bijzonder bekend omwille van hun belang als overwinteringsplaats voor vleer-
muizen. Vleermuizen zijn uiterst belangrijk in het Zoniënwoud, het woud is ook voor zijn
bijzondere vleermuissoorten als Speciale Beschermingszone opgenomen in het Europese
Natura 2000-netwerk. Een deel van die gewelven stortte in 2006 in. Ze werden daarom toen
deels ontgraven, hersteld en verstevigd, en opnieuw gesloten. Daarbij werd duidelijk dat de
gewelven aansluiten bij de voormalige kapittelzaal. De resten van de kapittelzaal werden in
overleg tussen het Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed en het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) opnieuw met zand gevuld, en bevinden zich dus opnieuw ondergronds.

 Het voormalige washuis van de priorij werd in het derde decennium van de 20ste eeuw
uitgebreid en functioneert als boswachterswoning. Het werd in de voorbije jaren opnieuw in
goede staat gesteld.

 Het voormalige wagenhuis en gastenverblijf, dat in de laatste jaren van de priorij werd ge-
bouwd, was jarenlang in concessie. Het gebouw werd in die jaren omzeggens niet onder-
houden, zodat het verval om zich heen greep. Intussen werd dit gebouw, in een intensieve
samenwerking tussen het Agentschap voor Facilitair Management en het Agentschap voor
Natuur en Bos, gerestaureerd. Het is nu in gebruik door Inverde, het opleidingscentrum voor
bos-, natuur en groenbeheer van het ANB en door het regiokantoor van Groenendaal. Dat
kantoor is de buitendienst van het ANB die bevoegd is voor het beheer van de bos-, natuur- en
parkgebieden van Tervuren tot Halle. De dienst is dus genoemd naar de site en zetelt nu in
hetzelfde gebouw waarin na de afschaffing van het klooster het toenmalige Bosbeheer al
gevestigd was.

 Van de priorijmuur bestaan nog slechts enkele relicten. De gedeelten langs de ‘priorijweg’ zijn
voor bezoekers zichtbaar. De meeste bomen die met hun wortelgestel de muur beschadigden
werden in de voorbije jaren verwijderd, de overige bomen zullen de volgende winter verwij-
derd worden. Bij andere bouwwerken in de omgeving werden in de voorbije jaren ook funda-
menten gevonden van een hoektorentje in de priorijmuur, maar die zijn na grondige studie en
opmeting in overleg tussen de diensten voor Erfgoedzorg en het ANB opnieuw begraven.
Tenslotte is er de priorijhoeve met aanhorigheden, die vandaag functioneert als bureelruimte,
boswachterswoning en bosmuseum. De huidige staat van de priorijhoeve is redelijk. Het
gebouw werd grondig verbouwd in de eerste helft van de jaren negentig en is intussen
weliswaar aan het normale onderhoud toe, zoals het schilderen van schrijnwerk en gevels. Er
was een structureel vochtprobleem, maar dat werd in het voorbije jaar opgelost.

 De tuinen van het klooster zijn niet bewaard gebleven.
 In de vallei wordt de site verder gekenmerkt door de cascadevijvers, die door de kanunniken

werden aangelegd voor de viskweek. In totaal zijn er vier kloostervijvers. In de voorbije jaren
heeft het ANB door de installatie van kleinschalige waterzuiveringsystemen gezorgd voor de
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instroom van zuiver water. Drie van de vier vijvers werden in de voorbije jaren heraangelegd,
de vierde vijver werd nog gereinigd in de jaren zeventig van vorige eeuw.

 Het arboretum van Groenendaal is een andere bekende aantrekkingspool op de site, waarvoor
mijn diensten eerstdaags een beheerplan goedkeuren. Vooruitlopend op dat nieuwe beheerplan
werden echter al bomen geveld en zullen nog deze winter nieuwe bomen worden aangeplant
om de collectie aan te vullen. Na enkele decennia ‘windstilte’ in het voorheen toonaangevende
arboretum zal vanaf nu de collectie opnieuw systematisch worden uitgebreid.

2. Uit het antwoord op de eerste vraag mag blijken dat mijn diensten in de voorbije jaren al
belangrijke inspanningen hebben geleverd om de kloosterrestanten te herstellen of een functionele
invulling te geven. Jan van Ruusbroec zelf komt daarbij aan bod in het bosmuseum. In samen-
werking met een lokaal amateurarcheoloog is een viertalige bezoekersgids uitgegeven van de
archeologische site, die toelichting verschaft bij alle relicten en bij het leven in de toenmalige
priorij. De site biedt mogelijkheden voor een duidelijker verwijzing naar van Ruusbroec en naar
de hoogdagen van de priorij. Een mogelijkheid die de Vlaamse overheid overweegt bestaat erin de
overblijfselen van de kerk te consolideren als ruïne en te voorzien van een educatieve basis-
inrichting die in de gebouwen van het klooster zelf de rol en het leven van de kanunniken ver-
duidelijkt.

3. Zoals vermeld hebben verschillende diensten al samengewerkt bij een aantal gerealiseerde projec-
ten. Ook bij het tot stand komen van de structuurvisie (waarvoor ik verwijs naar het antwoord op
deelvraag 4) was er een insteek van de diensten voor monumentenzorg en van toerisme, die in de
‘begeleidingsgroep’ vertegenwoordigd waren, of werden geconsulteerd. Zoals ook al aangehaald
in het antwoord op deelvraag 2 omvatten de afspraken vooral de toekomstige functies en het
gebruik van de site. Naast de investeringen die het Agentschap voor Natuur en Bos zal doen,
bekijken mijn diensten ook de mogelijkheden om extra investeringen te bewerkstelligen door een
tussenkomst van private partners.

4. In de Structuurvisie voor het Zoniënwoud wordt gekozen om de bezoekers aan het woud te
ontvangen in zes zogenaamde ‘poorten’. Dat zijn zones in het bos die goed uitgerust moeten zijn
om de bezoekers kwaliteitsvol te ontvangen. Groenendaal is één van die zones.
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VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 59
van 30 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

Vrijetijdsparticipatie personen in armoede - 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. 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.

Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 139 van 14 januari 2009 blijkt dat “vzw Demos sinds
2008 binnen het Participatiedecreet de decretale opdracht heeft om de verdieping en vernieuwing van
de participatie van kansengroepen te realiseren, daarbij vertrekkend vanuit de leefwereld en het
perspectief van kansengroepen. De organisatie ontvangt op jaarbasis vanaf 2008 een subsidie van
600.000 euro.”

Er zijn vijf kansengroepen gedefinieerd waarvan “personen in armoede” er maar een is.

1. Op welke basis worden deze middelen, i.c. de 600.000 euro, toegekend? Zijn dit structurele
middelen? Hoeveel middelen zal vzw Demos de volgende jaren ontvangen?

2. Hoe worden bovenvermelde middelen, i.c. de 600.000 euro, door vzw Demos aangewend? Graag
een gedetailleerde beschrijving.

3. Hoeveel van deze middelen worden besteed ten gunste van de kansengroep “personen in
armoede”?

4. Hoeveel middelen (totaal) ontvangt vzw Demos jaarlijks van de Vlaamse overheid? Graag een
overzicht sinds de oprichting.
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 59 van 30 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

1. Dēmos wordt gesubsidieerd binnen het Participatiedecreet, meer bepaald artikelen 10 tot 12, en is 
de participatie-instelling die werkt rond de vernieuwing en verdieping van de participatie van
kansengroepen.

In het Participatiedecreet werd het minimale subsidiebedrag opgenomen, namelijk 600.000 euro.
Dit zijn structurele middelen, in die zin dat een meerjarige beheersovereenkomst is afgesloten
waarbinnen de werking van Dēmos is beschreven. De huidige beheersovereenkomst loopt van 
2008 tot 2010.

De subsidie voor 2010 en volgende jaren werd nog niet vastgesteld.

2. Algemene Context van de werking van Dēmos  

Sinds 2008 krijgt Dēmos een plaats in het Participatiedecreet. Het is een nieuwe organisatie in een 
nieuw decreet, maar niet onbekend met de thema’s die er behandeld worden. De aanwezige exper-
tise steunt op het verleden als ‘Kunst en Democratie’. Sinds 1992 was deze organisatie actief in
het identificeren, duiden en slechten van de drempels die mensen uit kansengroepen ervaren in het
participeren aan cultuur, jeugdwerk en sport.

Werkinhouden: de opdrachten van Dēmos binnen het Participatiedecreet werden als volgt 
omschreven:
1) op het niveau van visie en methodes ondersteuning geven aan projecten, lokale trajecten, de

opmaak van afsprakennota’s vrijetijdsparticipatie, participatieprojecten en proeftuinen;
2) het tot stand brengen van netwerken, een systeem van financiële tegemoetkomingen en con-

crete projecten;
3) het stimuleren van het maatschappelijk debat van kansengroepen.
Dēmos is daarnaast actief als aanspreekpunt en gangmaker van het sociaal-artistieke werkveld en 
als pleitbezorger voor het interculturaliseren van de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport.

Naar wie werkt Dēmos? Binnen het kader van dat decreet profileert Dēmos zich als een partici-
patie-instelling die door middel van praktijkondersteuning en onderzoek aanspreekpunt en gang-
maker is in het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur,
jeugdwerk en sport. De organisatie richt zich in eerste instantie op professionele actoren in de
sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. Omdat de organisatie ervan overtuigd is dat sectorover-
schrijdende samenwerking centraal moet staan in het participatievraagstuk, wordt een transversale
werking uitgebouwd. In tweede instantie wordt daarom gericht samengewerkt met actoren uit de
sociale en welzijnssector.

Voor wie werkt Dēmos? Als participatie-instelling houdt Dēmos er een genuanceerde benadering 
van kansengroepen op na. De organisatie heeft actieve burgers voor ogen die ook via participatie
aan cultuur, jeugdwerk en sport steviger in de samenleving willen staan, maar ook een samen-
leving die voor mensen uit kansengroepen plaats durft maken. Men wil sectororganisaties
stimuleren om vanuit een krachten- en leefwereldperspectief samen te werken aan de participatie
van kansengroepen. Dat betekent actief mensen uit kansengroepen toeleiden naar het bestaande
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aanbod (deelnemen), met hen werken aan dat aanbod (deelhebben) maar ook ‘deelmaken’. Met dit
laatste wordt participatie gekoppeld aan emancipatie - het deel(uit)maken van onze samenleving -
aan gemeenschapsvorming, burgerparticipatie en democratie.

Hoe werkt Dēmos? Als kenniscentrum stapt Dēmos consequent naar de werkvloer. De beleids-
praktijk wordt afgetoetst op visie en methodiek. Praktijkoverleg, ervaringsuitwisseling en samen-
werking zijn kernwoorden in de werking. Dēmos vindt het belangrijk om een bottum-up verhaal te
vertellen en dat ook te stimuleren. Dēmos bouwt actief verder op de kennis en kunde die al in het 
veld aanwezig is. Dēmos stimuleert professionals ook om over sectorale schotten heen te kijken, 
om verbanden te leggen, te differentiëren en met niet alledaagse partners samen te werken.
Belangrijk daarin is het continu appèl aan de sectoren om hun werking te bevragen vanuit het
perspectief van kansengroepen en hun rol in een democratische samenleving.

3. Het is niet gemakkelijk aan te geven hoeveel middelen Dēmos exact besteedt aan activiteiten die 
zich exclusief richten naar mensen in armoede. Indicatief kunnen we stellen dat binnen de
opdrachten in het Participatiedecreet 60% van de tijd gaat naar de lokale netwerken voor de
bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede en 40% naar het opvolgen van
de participatieprojecten en proeftuinen. De lokale netwerken richten zich specifiek op mensen in
armoede, terwijl de overige ruimer ‘maatschappelijk kwetsbare groepen’ - waaronder ook
kansarmen - aangaan.

 Ook de sociaal-artistieke praktijk, een belangrijke werkinhoud van Dēmos, richt zich op ‘maat-
schappelijk kwetsbare groepen’. Daarnaast is er heel wat aandacht voor personen met een beper-
king (zowel fysische en mentale handicap, maar ook psychische of sociale stoornissen) en etnisch-
cultureel diverse groepen.

De hoofdactiviteiten 2009 met een klemtoon op personen in armoede

1. Acties in het kader van de lokale netwerken voor de bevordering van de
vrijetijdsparticipatie van personen in armoede

1.1 Met het oog op een efficiënte implementatie werden 5 provinciale infomomenten
georganiseerd. Deze richten zich naar cultuurbeleidscoördinatoren, ocmw-mede-
werkers en verenigingen en organisaties die werken voor en met mensen in armoede.

1.2 Met het oog op deskundigheidsbevordering binnen de lokale netwerken werden 4
praktijktafels georganiseerd (thema’s sport, regionale samenwerking, vrijetijdspassen
en kortingsystemen).

1.3 Twee vormingsinitiatieven hadden een focus op netwerkvorming (i.s.m. samen-
levingsopbouw Vlaanderen) en de beleidspraktijk (i.s.m. Oases).

1.4 Samen met een werkgroep waarin de administratie, Locus, het Fonds Vrijetijds-
participatie en het Vlaams Netwerk waar Armen het Woord nemen vertegenwoordigd
zijn, ontwikkelde Dēmos een stappenplan Lokale Netwerken (toolkit) en worden veel 
voorkomende vragen vanuit de praktijk beantwoord (FAQ’s).

1.5 Dēmos is ook het aanspreekpunt voor praktijkactoren. In deze optiek wordt ingegaan 
op uiteenlopende vragen naar informatie en ondersteuning.

2. Acties in het kader van sportparticipatie en mensen in armoede
2.1 Om een brug te maken tussen enerzijds het lokaal sportaanbod en anderzijds

het niet-participeren van mensen in armoede loopt momenteel het intervisietraject
3,2,1 Start. In deze samenwerking met ISB vzw en het Vlaams Netwerk van
Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen gaan lokale sportdiensten op zoek naar
een gepaste strategie.

2.2 Het intervisietraject is een eerste concrete realisatie van het engagement van
Dēmos in de opgerichte werkgroep 'sportparticipatie' binnen de ISB-werking.  
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3. Acties in het kader van participatie aan jeugdwerk
3.1 In samenwerking met Steunpunt Jeugd loopt het denktraject ‘ouders, armoede

en jeugdwerk’. Een eerste concrete actie daarvan is de NITROX-studiedag Ouders,
armoede en jeugdwerk. Centraal daarin is de kijk van ouders ‘in armoede’ naar het
jeugdwerk en hoe jeugdwerk daarmee aan de slag kan.

4. Acties in het kader van cultuurparticipatie en mensen in armoede
4.1 In samenwerking met Lasso, het Brusselse netwerk voor kunsteducatie en

cultuur-bemiddeling, organisereert Dēmos de studiedag Chance-Art over 
cultuurbemiddeling voor en door mensen in armoede. Centraal daarin staan goede
praktijken, een passend beleidskader en een speciale focus op kinderen en jongeren.
De studiedag richt zich op educatieve en publieksmedewerkers uit de kunstensector en
vormingsmedewerkers uit de welzijnssector en het sociaal-culturele veld.

5. Overig vormingsaanbod.
5.1  Op L!NT de eerste studiedag van Dēmos over participatie aan cultuur, 

jeugdwerk en sport waren 8 sessies gericht op mensen in armoede. Een bijzondere
focus in de sessie lag op het ‘leefwereldperspectief’ van mensen in armoede, maar
evenzeer wijkwer-king, interculturaliteit en creativiteit.

6. Publicaties
6.1 Momenten nr.2 ‘De januskop van armoede en cultuur’, de periodieke

publicatie van Dēmos, stond volledig in het teken van armoedebestrijding en hoe deze 
gerelateerd kan worden aan cultuur, jeugdwerk en sport.

6.2 De armoedeproblematiek kreeg een prominente plaats in ‘360°Participatie’,
het nieuw referentiewerk rond participatie van kansengroepen dat Dēmos dit jaar 
uitbracht.

6.3 Werken met maatschappelijk kwetsbare groepen - waaronder mensen in
armoede en kansarmen - is de beweegreden van de sociaal-artistieke praktijk. In
S(O)AP, span-ningsvelden in de sociaal-artistieke praktijk - eveneens een publicatie
van Dēmos staat meer informatie over methodieken, praktijken, enz.  

 De begroting van Dēmos 2009 voorziet een totaalbudget van 644.500 euro. Van dit bedrag gaat 
445.000 euro naar bezoldigingen. Minus huur, afschrijvingen en bedrijfskosten komen de
werkingsmiddelen op 151.500 euro. 267.000 euro van de bezoldigingen is gericht op acties naar
mensen in armoede in het bijzonder. Op basis van de eerste twee kwartaalcijfers voor 2009 en de
hierboven vermelde acties, ging naar schatting tussen 7.000 en 13.000 euro van de
werkingsmiddelen naar mensen in armoede in het bijzonder.

4. In art. 12 van het Participatiedecreet staat vermeld dat ten minste 600.000 euro per jaar wordt
voorzien voor de participatie-instelling die werkt rond de vernieuwing en verdieping van de
participatie van kansengroepen.

 Dēmos werd opgericht in 2008 en door de overheid erkend als participatie-instelling. Zowel in 
2008 als in 2009 is 600.000 euro voor Dēmos vrijgemaakt op de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap. In 2009 werd bijkomend 6.500 euro projectsubsidie toegekend.
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Vraag nr. 60
van 30 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

Interparlementaire Beneluxraad - Jachtaanbeveling

Op 12 december 2008 nam de plenaire vergadering van de interparlementaire Beneluxraad eenparig de
aanbeveling betreffende jacht aan (stuknummer 783/2). In die aanbeveling wordt aangehaald dat de
meeste Benelux-Beschikkingen en -Overeenkomsten aangaande de jacht gedateerd zijn. In de
aanbeveling vraagt de Interparlementaire Beneluxraad unaniem aan de drie regeringen de
beschikkingen ter zake te herformuleren en geeft daarvoor enkele aanbevelingen.

In de Benelux kan legaal verkregen wild door jagers niet vrij worden vervoerd of verhandeld in andere
lidstaten van de Benelux, omdat bepaalde soorten in bijvoorbeeld Wallonië bejaagbaar zijn en in
Nederland en in Vlaanderen niet. Bovendien belemmeren de variërende openingstijden op eenzelfde
wildsoort in de diverse lidstaten de vrije handel en vervoer. Zo kan een legaal geschoten haas uit
Wallonië niet verhandeld of vervoerd worden in Vlaanderen voor 15/10 tenzij men kan aantonen dat
de haas in Wallonië is geschoten en tenzij de haas is diepgevroren. Thans is de wildhandel
geëvolueerd tot een vershandel waardoor de wildhandelaren liefst geen diepgevroren wild
verhandelen. Een wilde eend geschoten in Nederland tussen 15/08 en 31/08 kan voor 01/09 niet
verhandeld of vervoerd worden in Vlaanderen. Een houtsnip geschoten in het Waalse gewest kan niet
vervoerd, verhandeld en zelfs niet geconsumeerd worden in het Vlaamse gewest (cfr. Klacht van
Vogelbescherming Vlaanderen). Vandaar dat de vergadering unaniem opriep tot het vrij vervoeren van
legaal geschoten wild binnen de Benelux. Met het oog daarop vraagt men naar een harmonisatie van
de openingstijden van klein wild, overig wild, waterwild te streven, wat het pad al een flink stuk kan
effenen.

Bovendien vraagt men de drie regeringen:

- een wederzijdse erkenning van de jachtvergunningen ten uitvoer te brengen zodat de inwoners van
de drie staten ook in de andere lidstaten kunnen jagen zonder bijkomende formaliteiten;

- in overleg te treden met de Europese Unie om de aalscholver (Phalacrocorax carbo) op te nemen
in Bijlage II/2 van de Richtlijn van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand
(79/409/EEG);

- het beheer van het bestand van klein wild, in relatie tot de predatoren, en grootwild [grofwild]
beter te coördineren, teneinde voor deze wildcategorieën tot een duurzaam bestand te komen, in
evenwicht met hun natuurlijk milieu;

- een Beneluxvergunning “gekwalificeerd persoon” in het leven te roepen, waarbij een
Luxemburgse, Belgische en Nederlandse jager gemandateerd zijn om wild te keuren in alle
lidstaten van de Benelux;

- een update van welke middelen bij de jacht kunnen worden toegestaan (zoals de duivencarrousel);
- te streven naar een harmonisatie van de openingstijden binnen de Benelux (zeker op het gebied

van de bejagingstijden van de vos).



-424- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

1. Kan de minister meedelen wanneer het eerstkomende comité van de Ministers van Leefmilieu
samenkomt en wanneer deze aanbeveling besproken zal worden?

2. Welke bemerkingen heeft de minister als bevoegd Vlaams minister op de aanbevelingen? Achter
welke aanbevelingen kan zij zich scharen, achter welke niet? Kan zij dit motiveren?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 60 van 30 oktober 2009
van HERMAN SCHUEREMANS

1. De eerstkomende vergadering van het comité van Ministers van Buitenlandse zaken is (onder
voorbehoud) gepland op 7 december 2009. Het door de Vlaamse volksvertegenwoordiger aange-
haalde comité van de Ministers van Leefmilieu bestaat op Benelux-niveau niet. De aangelegenheid
wordt in voorkomend geval besproken door het comité van Ministers van Buitenlandse zaken.

2. Bij de aanbevelingen kan men volgende kanttekeningen plaatsen:

 Een wederzijdse erkenning van de jachtvergunningen ten uitvoer te brengen zodat de
inwoners van de drie staten ook in de andere lidstaten kunnen jagen zonder bijkomende
formaliteiten: één van de voorwaarden voor het verkrijgen van een jachtvergunning is het
voorafgaand slagen voor een jachtexamen. In deze context heeft de Benelux samenwerking
concrete resultaten behaald met de Beschikking M (2007)32 waarmee een harmonisatie op
Benelux niveau van de jachtexamens is bezegeld. Waar het gaat over de overige voorwaarden,
zoals de betaling van de taks voor de afgifte van de jachtvergunning, is een stroomlijning van
de betrokken taks op Benelux-niveau moeilijk haalbaar gelet op de verschillen in de syner-
getische omstandigheden die zijn weergegeven in de Benelux-Overeenkomst op het gebied
van de jacht en de vogelbescherming. De contrasten in de omvang van de jacht en het wild-
bestand zijn zo groot op het grondgebied van de Benelux (en bijgevolg ook de schade aan de
gewassen) dat een volledige harmonisatie van alle voorwaarden met betrekking tot het
verkrijgen van de jachtvergunning weinig haalbaar lijkt.

 In overleg te treden met de Europese Unie om de aalscholver (Phalacrocorax carbo) op te
nemen in Bijlage II/2 van de Richtlijn van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud
van de vogelstand (79/409/EEG): de problematiek gelieerd aan de predatie van aalscholvers
overstijgt ruimschoots het Benelux-kader. De Europese Unie is zich zeer bewust van deze
problematiek. Dit gevoelige onderwerp is zowel door het Europees Parlement als door de
Europese Commissie aan de orde gesteld. Daarom vinden de Regeringen van het Benelux
grondgebied dat deze problematiek beter en efficiënter in Europees kader kan worden aange-
pakt. Op dit ogenblik lijkt een Benelux actie dan ook niet opportuun.

 Het beheer van het bestand van klein wild, in relatie tot de predatoren, en grootwild
[grofwild] beter te coördineren, teneinde voor deze wildcategorieën tot een duurzaam
bestand te komen, in evenwicht met hun natuurlijk milieu: zowel wat klein als groot wild
betreft constateert men opnieuw vrij grote contrasten op het Benelux grondgebied. Een coör-
dinatie zou zinvol kunnen zijn indien de acties van de enen een invloed hadden op de acties
van de anderen, wat niet het geval is. Elk land of gewest in de Benelux is dan ook perfect in
staat om hier in zijn eigen geografisch kader mee om te gaan. Ofschoon er geen reële behoefte
aan coördinatie bestaat, moet de uitwisseling van praktijk en ervaring wel op de agenda van de
Benelux samenwerking blijven staan om er voordeel uit te halen. In het bijzonder waar het
gaat over groot wild, heeft dergelijke uitwisseling al plaatsgevonden in een Benelux kader,

2 Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot opheffing en
vervanging van de Beschikkingen M (83) 3 van 25 april 1983 en M (99) 10 van 25 oktober 1999
strekkende tot onderlinge erkenning van de jachtexamens.
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meer bepaald op het gebied van bijvoedering en afschotplannen3.Waar het meer specifiek over
klein wild gaat, zal het makkelijker zijn een draagvlak voor oplossingen voor deze proble-
matiek te vinden indien deze uitgaan van een afgestemde aanpak op het gebied van zowel
herstel van gunstige habitats als beheersing van predatoren (patrijs bijvoorbeeld). De algeme-
ne achteruitgang van het landelijke milieu (habitat voor klein wild) door intensieve land-
bouwtechnieken en herkavelingen is zeker een element dat moet worden meegenomen in de
huidige problematiek over kleinwildpopulaties, naast het effect van predatoren.

 Een Beneluxvergunning “gekwalificeerd persoon” in het leven te roepen, waarbij een
Luxemburgse, Belgische en Nederlandse jager gemandateerd zijn om wild te keuren in
alle lidstaten van de Benelux: de Regeringen van het Benelux-grondgebied onderschrijven
het belang van het vrije verkeer en de doelstellingen van het «Europese Hygiëne pakket» in
het bereiken van een hoog beschermingsniveau van de volksgezondheid en de voltooiing van
de interne markt. Ingeval van grensoverschrijdend verkeer van wild sluit de erkenning van de
verklaringen en van de opleiding van de jager op het gebied van voedselhygiëne van een
buurland volledig aan bij de doelstellingen van genoemde Europese regels. Daarom delen de
Regeringen van het Benelux-grondgebied de mening dat een intergouvernementele project-
groep, onder het toezicht van het Benelux Secretariaat-Generaal, moet worden ingesteld, met
als opdracht na te gaan of een consensus kan worden bereikt over de wederzijdse erkenning
binnen de Benelux van de opleidingen van jagers, voor zover dit initiatief complementair is
met de ontwikkelingen op Europees niveau.

 Een update van welke middelen bij de jacht kunnen worden toegestaan (zoals de duiven-
carrousel): momenteel is in Vlaanderen het gebruik van de duivencarrousel toegestaan in het
kader van bestrijding. Tengevolge van het Benelux-arrest is dat in strijd met Beschikking
M(96) 8 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 2 oktober 1996
met betrekking tot de jacht en de vogelbescherming mede omdat het niet verenigbaar is met de
Vogelrichtlijn. Een recent arrest van het Hof van beroep in Antwerpen bevestigt nog eens die
non-conformiteit. Gelet op de voormelde juridische context is beslist om het jachtvoorwaar-
denbesluit aan te passen zodat het in overeenstemming wordt gebracht met de bepalingen van
voornoemde arresten. Mijn diensten zullen een ontwerpbesluit in die zin voorbereiden, met het
oog op een principiële goedkeuring ervan door de Vlaamse Regering.

 Te streven naar een harmonisatie van de openingstijden binnen de Benelux (zeker op het
gebied van de bejagingstijden van de vos): de jachtopeningstijden worden in Vlaanderen
vijfjaarlijks bepaald (momenteel 2008-2013), en worden dus pas herzien in 2013, in samen-
spraak met de jachtsector en in overweging nemende de openingstijden binnen de Benelux.
Echter, een coördinatie zou zinvol kunnen zijn indien de acties van de enen een invloed had op
de acties van de anderen wat niet het geval is. Elk Benelux land/Gewest is dan ook perfect in
staat om hier in zijn eigen geografisch kader mee om te gaan. Hoewel er geen reële behoefte
aan coördinatie bestaat, dient de uitwisseling van praktijken en ervaringen terzake wel op de
agenda van de Benelux samenwerking te blijven staan om er voordeel uit te halen.

3 Bij toepassing van de Benelux-Beschikkingen M (83) 16 en M (96) 7, waarin de wildsoorten en de
regio’s van de Benelux-landen worden aangewezen waar een afschotplan zal worden toegepast. Deze
beschikkingen getuigen al van een gemeenschappelijke aanpak terzake.
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PASCAL SMET,
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS,
JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 35
van 13 oktober 2009
van FIENTJE MOERMAN

Opleiding Gezinswetenschappen - Toegang tot leraarsambt SO

In 2007 is de opleiding Gezinswetenschappen van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
(CVO) overeenkomstig artikel 57ter van het zogenaamde Structuurdecreet geaccrediteerd als een
bacheloropleiding met professionele gerichtheid. Dit is tot op heden de enige CVO-opleiding die
gebruik heeft gemaakt van de decretale mogelijkheid om te worden geaccrediteerd.

Recentelijk is bij Onderwijsdecreet-XVIII een §6 toegevoegd aan artikel 129 van het Structuurdecreet,
dat luidt als volgt:

“§6. De graad van gegradueerde, die een Centrum voor Volwassenenonderwijs heeft uitgereikt ten
aanzien van een op grond van artikel 57ter geaccrediteerde opleiding, in de periode voorafgaand aan
de uitreiking van het nieuwe bachelordiploma door de ontvangende ambtshalve geregistreerde
instelling of door het overdragende Centrum voor Volwassenenonderwijs en de ontvangende
ambtshalve geregistreerde instelling gezamenlijk in toepassing van artikel 57ter, §5, is
gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. De houders van die graden zijn gerechtigd tot het voeren
van de titel van bachelor.”

Tijdens de parlementaire werkzaamheden is gesteld dat de voorgestelde paragraaf een ongelijkheid
moet vermijden “ten aanzien van de gediplomeerden die de betreffende opleiding vóór het verwerven
van de accreditatie hebben gevolgd en na het succesvol beëindigen daarvan het diploma van
gegradueerde verworven hebben […] : hoewel zij dezelfde opleiding hebben gevolgd (het is immers
de opleiding met het bestaande opleidingsprogramma van het volwassenenonderwijs die
geaccrediteerd wordt en vervolgens overgedragen), hebben zij daarvoor toch een ander diploma
gekregen” (Parl. St., Vl. Parl., 2007-2008, 1669/2, 20).

Gegradueerden Gezinswetenschappen worden evenwel nog steeds geweigerd (op last van de
onderwijsadministratie) als leerkracht secundair onderwijs op grond van de vroegere besluiten van de
Vlaamse Regering die stellen dat voor de basisdiploma’s, uitgereikt in het onderwijs voor sociale
promotie of door een CVO, de onderwijscyclus ten minste 900 lestijden moet hebben omvat. De
opleiding Gezinswetenschappen zou destijds een omvang van 840 lestijden hebben gehad; het is
nochtans diezelfde opleiding die is geaccrediteerd en die zodoende beantwoordt aan de normale
studielast van een bacheloropleiding.

Deze problematiek werd tijdens de vorige legislatuur aangekaart, waarbij de voorganger van de
minister antwoordde een arrest van de Raad van State te willen afwachten.

Dit arrest werd ondertussen uitgesproken (Raad van State-Afdeling Bestuursrechtspraak. Arrest nr.
192.901 van 30 april 2009 in de zaak A. 191.052/XII-5682.). Verzoekster werd hierbij in het ongelijk
gesteld, maar er werd geen concrete uitspraak gedaan over de al dan niet (impliciete) opheffing van het
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minimaal vereiste aantal lestijden van de opleiding om onderwijsbevoegdheid te genereren, door de
gelijkschakeling van haar diploma met de graad van bachelor bij artikel 129, § 6, van het decreet van 4
april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

1. Gaat de minister ervan uit dat artikel 129, § 6, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, een opheffing van de vereiste 900
lestijden om tot het ambt van leraar secundair onderwijs te worden toegelaten, inhoudt?

2. Betekent dit dat de vroegere besluiten die de 900-lestijdenrichtlijn vastleggen buiten toepassing
moeten worden gelaten, gezien de gelijkschakeling van de graad van gegradueerde
Gezinswetenschappen met de graad van bachelor en gelet op het feit dat de latere rechtsnorm
(Onderwijsdecreet-XVIII) steeds voor moet gaan op de eerdere rechtsnorm (besluiten van de
Vlaamse Regering)?

3. Zal de minister ter zake nog concrete instructies verstrekken aan de administratie Onderwijs en de
inrichtende machten/onderwijsinstellingen en/of één en ander verduidelijken aan de
gegradueerden Gezinswetenschappen?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 13 oktober 2009

van FIENTJE MOERMAN

1. De gelijkstelling van de graad van gegradueerde “gezinswetenschappen” met de graad van
bachelor impliceert niet automatisch het hebben van onderwijsbevoegdheid. Hiervoor gelden de
voorwaarden die vastgelegd zijn in enerzijds het decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde
centra voor leerlingenbegeleiding, en anderzijds in de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

Voor de uitbetaling van een salaris in een ambt/vak gaf de Vlaamse Regering bij onderstaande
besluiten uitvoering aan die wettelijke bepalingen. Zo bepalen de hierna opgesomde artikelen van
deze besluiten dat voor een basisdiploma uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie of door
een centrum voor volwassenenonderwijs de onderwijscyclus minimum 900 lestijden moet omvat-
ten. Deze 900-uren norm is een kwaliteitsnorm die voor alle onderwijsniveaus geldt. In dat ver-
band kan ik verwijzen naar de verschillende besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de
bekwaamheidsbewijzen: BVR van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salaris-
schalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs (artikel 19, §1);
BVR van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldi-
gingsregeling in het gewoon basisonderwijs (artikel 13bis); BVR van 31 juli 1990 betreffende de
bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs
(artikel 17); BVR van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het
prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend
personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunst-
onderwijs, studierichting “Beeldende kunst” (artikel 16).

2. Uit het antwoord op vraag 1 volgt dat de besluiten die de 900 lestijden vastleggen onverminderd
van toepassing blijven.

3. Deze problematiek maakt het voorwerp uit van een geschil bij de Raad van State. In de zaak
gekend onder het nummer G/A 191.052/XII-5682 werd de vordering tot schorsing bij arrest nr.
192.901 van 30 april 2009 verworpen. Over de grond van de zaak heeft de Raad zich echter nog
niet uitgesproken. Eventuele instructies of verduidelijkingen daarover lijken mij daarom voorals-
nog voorbarig.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 36
van 13 oktober 2009
van VERA CELIS

Steunpunt Gelijke Onderwijskansen - Stopzetting

Ter ondersteuning van het Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK) werd in 2005 het Steunpunt GOK
opgericht. De kans is echter groot dat het steunpunt vanaf 2010 ophoudt te bestaan. Dat staat immers
te lezen op de website van het Steunpunt GOK. Ook in verschillende kranten werd hiervan melding
gemaakt.

1. Wordt het Steunpunt GOK inderdaad opgedoekt of gaat het om een tijdelijke maatregel?

Welke andere maatregelen plant de minister om de ondersteuning op het vlak van gelijke
onderwijskansen ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen?

2. Het Steunpunt GOK verleent tot op vandaag geen ondersteuning aan het buitengewoon secundair
onderwijs, tenzij op het vlak van taalbeleid, hoewel de omzendbrief inzake het
ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon secundair onderwijs
hiertoe wel de mogelijkheid biedt.

Welke maatregelen plant de minister om deze ongelijkheid weg te werken?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 36 van 13 oktober 2009

van VERA CELIS

1. De subsidiëring aan het Steunpunt GOK wordt inderdaad stopgezet vanaf 1 januari 2010.

De ondersteuning op het vlak van gelijke onderwijskansen zal ook in de toekomst gegarandeerd
blijven door een reeks maatregelen.
Vooreerst voorzie ik een beperkte subsidiëring voor sommige van de aan het steunpunt GOK
onderliggende onderzoekscentra. Daarnaast zal via oproepen nog een beroep gedaan worden op
professoren en ander academisch personeel om gericht beleidsondersteunend onderzoek te ver-
richten, materiaal te ontwikkelen en expertise uit te bouwen. Er is daarvoor een budget voorzien.
Bovendien zal het ontwikkelde materiaal door de overheid gecentraliseerd bewaard worden, door-
gegeven worden aan de pedagogische begeleidingsdiensten en gemakkelijk bereikbaar zijn voor
scholen. Overigens is het ook zo dat de pedagogische begeleidingsdiensten ten volle hun geëigen-
de rol in het begeleiden en ondersteunen van scholen en leerkrachten om kansengelijkheid te
bevorderen, moeten spelen. Elke pedagogische begeleider is immers per definitie ook een bege-
leider van gelijke onderwijskansen en bouwt dus op dat vlak verder expertise op en geeft die door.

2. Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen heeft wel degelijk materiaal ontwikkeld en vormingen die
specifiek gericht zijn op het het buitengewoon secundair onderwijs.
Inzake taalvaardigheid, zie http://cteno.be/nav=4,2.
Inzake diversiteit: zie http://www.steunpuntico.be/main.asp?lan=1&typ=111.

Wel is het zo dat het aanbod van het Steunpunt GOK zich vooral richtte naar het ondersteunings-
aanbod gelijke onderwijskansen. In het buitengewoon onderwijs bestond er tot dit schooljaar geen
ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen. Er was wel een verderzetting van het onderwijs-
voorrangsbeleid, in afwachting van het GOK-ondersteuningsaanbod dat sinds dit schooljaar
geïntroduceerd is in het buitengewoon onderwijs.
Overigens is het ook zo dat vormingen en materialen die niet specifiek op het buitengewoon
onderwijs gericht zijn, toch ook voor het buitengewoon onderwijs (zeker in bepaalde types) zeer
zinvol konden en kunnen aangewend worden.
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 37
van 13 oktober 2009
van LODE CEYSSENS

Beroepssecundair onderwijs - Studierichting Agromanagement

Deze schriftelijke vraag heeft betrekking op de omzendbrief SO 60 voor het Vlaams onderwijs. Deze
omzendbrief bevat een overzicht van alle structuuronderdelen die door een school voor voltijds
secundair onderwijs kunnen worden georganiseerd vanaf het schooljaar 2009-2010. Ik verwijs naar
bijlage 16 (studiegebied land- en tuinbouw), opmerking 10.

In de betrokken bijlage/opmerking wordt gesteld dat de opties Agromanagement (specialisatiejaar)
BSO S en Landbouwdiversificatie (specialisatiejaar) BSO S worden opgeheven op 1 september 2010.

Gezien de ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven lijkt een opleiding bedrijfsmanagement
echter een noodzaak voor toekomstige bedrijfsleiders. Binnen de sector reageert men daarom erg
verrast op de afbouw van de studierichting Agromanagement. Het belang van bedrijfsmanagement in
land- en tuinbouw kan niet genoeg benadrukt worden.

1. Waarom wordt de optie Agromanagement precies opgeheven? Wat is met andere woorden de
motivatie achter deze beslissing?

2. Is het ministerie van Onderwijs zich terdege bewust van de noodzaak van en opleiding
bedrijfsmanagement in een alsmaar evoluerende land- en tuinbouwbusiness? Indien ja, in welke
mate is deze beslissing voor herziening vatbaar?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 37 van 13 oktober 2009

van LODE CEYSSENS

1. Een aantal wijzigingen van het opleidingenaanbod binnen het studiegebied land- en tuinbouw
werden “onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering” meegedeeld
via de ministeriële omzendbrief SO 60. Intussen heeft de Vlaamse Regering in haar vergadering
van 9 oktober ll. aan het ontwerpbesluit waarin onder meer deze wijzigingen zijn opgenomen,
desbetreffende goedkeuring verleend.

Eén van deze aanpassingen behelst de opheffing van de opleiding Agromanagement als specia-
lisatiejaar binnen de derde graad van het beroepssecundair onderwijs. Hierdoor wordt ingegaan
tegen het niet-geargumenteerd advies van de Vlaamse Onderwijsraad om deze opleiding te
behouden onder de nieuwe benaming Agro-economie; de VLOR formuleert daarbij geen enkel
voorstel tot inhoudelijke aanpassing.

Mijn beslissing, die steunt op het standpunt van mijn administratie en inspectie, is gebaseerd op
volgende overwegingen. Enerzijds is het in de huidige omstandigheden niet meer opportuun en
realistisch om beroepsleerlingen voor te houden dat ze later een complex agrarisch bedrijf kunnen
leiden. Dit is trouwens ook de mening van de vertegenwoordigers uit de landbouwsector die deel-
namen aan een hoorzitting die door de entiteit curriculum werd georganiseerd. Anderzijds is de
opleiding momenteel ingevuld met een aspect bedrijfsbeheer en een aspect mechanisatie. Bedrijfs-
beheer komt in alle land- en tuinbouwgeoriënteerde opleidingen van de derde graad beroeps-
secundair onderwijs aan bod, waardoor het niet zinvol is daar een apart specialisatiejaar voor te
voorzien. Wat het luik mechanisatie betreft, bestaat reeds het afzonderlijk specialisatiejaar land- en
tuinbouwmechanisatie (waarin dus ook bedrijfsbeheer zit verweven).

2. Dat bedrijfsvoering een belangrijk onderdeel is van de opleiding betwist ik niet en blijkt overigens
uit het feit van de veralgemeende organisatie van de cursus bedrijfsbeheer. Omwille echter van de
elementen aangehaald onder punt 1. hiervoor, ben ik er in de huidige stand van zaken geenszins
van overtuigd dat een specifieke beroepsopleiding bedrijfsmanagement nodig is. Ik stel echter vast
dat deze kwestie tal van actoren zowel binnen onderwijs als binnen de sector niet onberoerd laat.
Daarom engageer ik er mij toe om nog dit schooljaar bij de voorbereiding van een volgend ont-
werp van besluit dat het besluit van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuur-
onderdelen in het voltijds secundair onderwijs wijzigt, de normaliter per 1 september 2010
geplande opheffing van het beroepsspecialisatiejaar Agromanagement opnieuw onder de loep te
nemen. Onderhavige problematiek blijft met andere woorden op de agenda staan.
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Volwassenenonderwijs - Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Binnen het brede veld van de volwasseneneducatie bestaan er verschillende opleidingsmogelijkheden
voor volwassenen. Een van deze mogelijkheden wordt geboden door het volwassenenonderwijs. Het
volwassenenonderwijs is onderwijs los van de initiële onderwijsloopbaan. Het stelt de cursisten in
staat om een erkend diploma, getuigschrift of certificaat te behalen. Naargelang de gekozen cursus
kunnen er ook specifieke toelatingsvoorwaarden zijn.

Het volwassenenonderwijs bestaat uit drie niveaus:
- de basiseducatie, georganiseerd door de Centra voor Basiseducatie;
- het secundair volwassenenonderwijs, dat ook het vroegere tweedekansonderwijs omvat en

georganiseerd wordt door de Centra voor Volwassenenonderwijs;
- het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs, eveneens georganiseerd door de

Centra voor Volwassenenonderwijs.

De basiseducatie is gratis, in de andere vormen van het volwassenenonderwijs wordt inschrijvingsgeld
gevraagd. Het standaardtarief is 1 euro per lestijd, maar er worden vrijstellingen voorzien voor wie het
financieel wat moeilijker heeft.

In artikel 109 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de
categorieën van cursisten opgesomd die een volledige of een gedeeltelijke vrijstelling van het
inschrijvingsgeld genieten. Een volledige vrijstelling is er bijvoorbeeld voor minderjarigen die
deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de
Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs of
cursisten tussen 12 en 16 jaar die Nederlands Tweede Taal volgen.

In paragraaf 2, ten zevende van dat artikel 109 staat te lezen dat aan cursisten een volledige vrijstelling
van het inschrijvingsgeld verleend wordt die op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan
hebben aan de voltijdse leerplicht.

Vandaag zijn een aantal van de cursisten in het volwassenenonderwijs ook nog als regelmatige leerling
in het voltijds secundair onderwijs ingeschreven. Zeker bij jongeren die een specialisatiejaar volgen, is
het niet denkbeeldig dat dit voorkomt. Meestal zijn dit gedreven jongeren die een bijkomende
opleiding volgen om op die manier hun arbeidskansen na het beëindigen van het secundair onderwijs
te verhogen. Alhoewel deze jongeren nog niet op de arbeidsmarkt actief zijn en derhalve nog geen
inkomen genereren, moeten ze toch inschrijvingsgeld betalen. Zeker voor gemotiveerde jongeren die
merken dat bepaalde cursisten uit hobby een opleiding volgen, komt dit als niet rechtvaardig over.

1. Hoeveel cursisten volgen een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs en volgen
tegelijkertijd les in het voltijds secundair onderwijs? Hoeveel van deze cursisten genieten op basis
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van artikel 109, §2, 7° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs een
volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld?

2. Hoeveel cursisten volgen een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs en volgen
tegelijkertijd les in het deeltijds beroepssecundair onderwijs?

3. Hoeveel cursisten volgen een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs in het kader
van een samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra
voor Volwassenenonderwijs?

4. Hoeveel cursisten tussen 12 en 16 jaar volgen een opleiding Nederlands Tweede Taal in een
centrum voor volwassenenonderwijs?

5. Hoeveel cursisten maken gebruik van een verminderd inschrijvingsgeld van 0,25 euro? Hoeveel
cursisten maken gebruik van een verminderd inschrijvingsgeld van 0,50 euro? Hoeveel cursisten
zijn volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld?

6. Moeten cursisten die nog niet voldaan hebben aan hun voltijdse leerplicht volgens artikel 109, §2,
7° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs of enige andere
uitzondering inderdaad geen inschrijvingsgeld betalen voor cursussen in het
volwassenenonderwijs?

Wat met studenten die ouder dan 18 jaar zijn maar nog steeds voltijds secundair onderwijs volgen
(bijvoorbeeld een specialisatiejaar)?

Indien centra voor volwassenenonderwijs aan deze cursisten toch een inschrijvingsgeld
aanrekenen, hoe kunnen deze cursisten dit terugvorderen? Tot welke instantie moeten ze zich
richten? Welke gronden kunnen ze inroepen?
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1. Artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht bepaalt wat verstaan wordt onder
de deeltijdse en de voltijdse leerplicht. De leerplicht is voltijds totdat de leeftijd van vijftien jaar is
bereikt en omvat ten hoogste zeven jaar lager onderwijs en ten minste de eerste twee leerjaren van
het voltijds secundair onderwijs. In geen geval duurt de voltijdse leerplicht voort na zestien jaar.
De periode van voltijdse leerplicht wordt gevolgd door een periode van deeltijdse leerplicht. Deze
eindigt op het einde van het schooljaar in het jaar tijdens hetwelk de leerling achttien jaar wordt.

Om als cursist toegelaten te worden in een opleiding van de basiseducatie (uitgezonderd de
leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands tweede taal en talen), een op-
leiding van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs en een
opleiding van het hoger beroepsonderwijs dient men voldaan te hebben aan de deeltijdse leer-
plicht. Voor alle andere opleidingen in de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs
moet een cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht om toegelaten te worden.

Slechts in twee specifieke gevallen kunnen cursisten die niet voldaan hebben aan de voltijdse
leerplicht toch tot het volwassenenonderwijs toegelaten worden:

- Het betreft hier de cursisten van de opleidingen Hebreeuws schrift, Hebreeuws richtgraad 1,
Hebreeuws educatief richtgraad 1, Hebreeuws richtgraad 2, Hebreeuws educatief richtgraad 2
van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 en de opleidingen Hebreeuws richtgraad 3,
Hebreeuws educatief richtgraad 3, Hebreeuws richtgraad 4 en Hebreeuws educatief richtgraad
4 van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4. (artikel 32, derde lid van het decreet van 15 juni
2007 betreffende het volwassenenonderwijs).

- Het betreft ook de cursisten van opleidingen in het leer- of studiegebied Nederlands tweede
taal die leerling zijn in het secundair onderwijs en voldoen aan de bepalingen in hoofdstuk II
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal
aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni
2007 betreffende het volwassenenonderwijs of hoofdstuk II van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra
voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het
volwassenenonderwijs (in uitvoering van artikel 33 van het decreet van 15 juni 2007 betref-
fende het volwassenenonderwijs).

In de referteperiode 1 april 2008 t.e.m. 31 maart 2009 werden in totaal 1.232 inschrijvingen
geregistreerd waarbij de cursist een vrijstelling verkreeg op basis van de bepaling in artikel 109,
§3, 7° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. Voor 198 inschrij-
vingen gaat het over een module in het studiegebied Nederlands tweede taal, voor 1034 inschrij-
vingen gaat over een module in één van de voornoemde opleidingen Hebreeuws. Dit op een totaal
van 685.763 inschrijvingen voor een module in het secundair volwassenenonderwijs of hoger
beroepsonderwijs.

Het aantal cursisten dat een opleiding volgt in een Centrum voor Volwassenenonderwijs en
tegelijkertijd ook in het voltijds secundair onderwijs wordt niet geregistreerd. Derhalve is het niet
mogelijk om hierover cijfermateriaal te leveren. Het is namelijk zo dat de meeste deeltijds
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leerplichtigen die een cursus volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs tegelijkertijd les
volgen in het voltijds secundair onderwijs.

2. Het aantal cursisten dat opleiding volgt in een Centrum voor Volwassenenonderwijs en tege-
lijkertijd les volgt in het deeltijds beroepsonderwijs wordt niet geregistreerd. Derhalve is het niet
mogelijk hierover cijfermateriaal te leveren.

3. Het aantal cursisten dat opleiding volgt in een Centrum voor Volwassenenonderwijs in het kader
van een samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra
voor Volwassenenonderwijs zoals bedoeld in artikel 66 van het decreet van 31 juli 1990
betreffende het onderwijs II wordt niet geregistreerd. Derhalve is het niet mogelijk hierover
cijfermateriaal te leveren.

Het is namelijk zo dat deze leerlingen ingeschreven worden als leerling in een Centrum voor
Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en niet als cursist in een Centrum voor Volwas-
senenonderwijs. Bijgevolg worden zij niet geregistreerd als cursist in een Centrum voor Volwas-
senenonderwijs, dienen zij geen inschrijvingsgeld te betalen en ook niet te voldoen aan de
inschrijvingsvoorwaarden die van toepassing zijn in het volwassenenonderwijs. Bijgevolg was de
bepaling in artikel 109, §3, 5° in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenen-
onderwijs overbodig. Deze werd dan ook op 1 september 2008 met decreet van 4 juli 2008 betref-
fende het onderwijs XVIII opgeheven.

4. In de referteperiode 1 april 2008 t.e.m. 31 maart 2009 werden in totaal 198 inschrijvingen gere-
gistreerd waarbij de cursist een vrijstelling verkreeg voor een module in het studiegebied Neder-
lands tweede taal op basis van de bepaling in artikel 109, §3, 7° van het decreet van 15 juni 2007
betreffende het volwassenenonderwijs.

5. In de referteperiode 1 april 2008 t.e.m. 31 maart 2009 werden in totaal 685.763 inschrijvingen
geregistreerd, waarvan 121.378 inschrijvingen met een volledige vrijstelling van inschrijvings-
geld, 53.424 inschrijvingen met een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld (0,25 euro),
59.272 inschrijvingen van cursisten die het maximale inschrijvingsgeld betalen voor een opleiding
in het studiegebied Nederlands tweede taal (0,50 euro) en 451.209 inschrijvingen van cursisten die
het volledige inschrijvingsgeld betalen.

In deze cijfers werd wel geen rekening gehouden met de beperking op het maximaal te betalen
inschrijvingsgeld van 400 euro per opleiding per schooljaar of 1.200 euro per opleiding.

6. Het is inderdaad zo dat cursisten die niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht geen inschrij-
vingsgeld dienen te bepalen, conform de bepaling in artikel 109, §3, 7° van het decreet volwas-
senenonderwijs.
Studenten die ouder zijn dan 18 jaar, maar nog steeds voltijds secundair onderwijs volgen, dienen
net als de deeltijds leerplichtigen het normale inschrijvingsgeld te betalen, en kunnen indien zij
aan de voorwaarden voldoen volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden op basis van de verschil-
lende categorieën voorzien in artikel 109 van voornoemd decreet.
Artikel 121 van het decreet volwassenenonderwijs stelt dat een centrumbestuur geen andere kosten
aan cursisten mag aanrekenen buiten het decretaal voorziene inschrijvingsgeld of voor cursus-
materiaal. Het cursusmateriaal moet aangerekend worden tegen kostprijs en in begin van elk
schooljaar geraamd worden en bij inschrijving aan de cursist meegedeeld worden.
Een centrumbestuur dat ten onrechte hogere kosten aan cursisten aanrekent, pleegt een inbreuk
tegen de bepalingen uit het decreet volwassenenonderwijs. Een cursist die meent ten onrechte
teveel inschrijvingsgeld betaald te hebben kan een klacht indienen bij één van de dertien regionale
ombudsdiensten volwassenenonderwijs die georganiseerd worden door de consortia volwassenen-
onderwijs. Wanneer zou blijken dat de klacht van de cursist terecht is, dient het centrumbestuur
het teveel betaalde inschrijvingsgeld terug te betalen aan de cursist. De regionale ombudsdienst
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volwassenenonderwijs heeft een meldingsplicht aan de Vlaamse Regering. De bevoegde admini-
stratie kan in het geval van een inbreuk waaraan geen oplossing werd gegeven optreden. Een
centrumbestuur dat geen gevolg zou geven aan een terechte klacht van een cursist m.b.t. het
betalen van inschrijvingsgeld riskeert een sanctie zoals bepaald in artikel 118 van het decreet
volwassenenonderwijs.
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Beroepssecundair onderwijs - Studierichting Agromanagement

Het onderwijs is geen gemakkelijke sector, men kweekt er kritische geesten zoals het hoort maar men
is er vaak ook, en zelfs terecht, kritisch naar de overheid toe.

In het verleden maakte het onderwijslandschap de opmerking dat heel wat omzendbrieven en
richtlijnen te laat op het schooljaar arriveerden in de scholen om efficiënt toegepast te kunnen worden
voor het volgend schooljaar. Elke keer als die kritiek opduikt, wordt van overheidswege beloofd “er
iets aan te doen” en toch blijven deze beloftes vaak dode letter.

Erger nog is het gesteld als men als school, via een “anonieme” nieuwsbrief, ergens verstoken in
bijlage 16 en daar nog onder opmerking 10 op 20 mei 2009 moet ontdekken dat een belangrijke
richting in de school in 2010 opgedoekt wordt. Het PIBO (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch
Onderwijs) in Tongeren maakte dit mee met de richting Agromanagement.

Zonder een woord uitleg, ook achteraf niet, zonder het noodzakelijke overleg via de koepel en de
VLOR (Vlaamse Onderwijsraad), zonder het zogenaamd “artikel 5 overleg” wordt in een school een
richting, die slechts eenmaal in Vlaanderen ingericht wordt, afgeschaft. De ergernis van directie,
personeel en schoolbestuur maar ook van de land- en tuinbouwsector die op deze manier hun kansen
op scholing in het opzetten en runnen van een bedrijf via het reguliere onderwijs verloren zien gaan,
lijkt dan ook begrijpelijk.

1. Acht de minister het normaal dat een richting in een school afgeschaft wordt via een mededeling
via het Internet en meerbepaald de nieuwsbrief Schooldirect, zonder dat de betrokkene uitleg krijgt
bij deze ingrijpende beslissing?

2. Klopt het dat het overleg met de koepel (in dit geval Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) en de
VLOR, het zogenaamde “artikel 5 overleg”, niet heeft plaatsgevonden ?

Indien ja, waarom vond dat niet plaats en vindt de minister dat het kan om beslissingen, die niet
overlegd werden via het normale circuit, op te leggen?

Indien dit niet klopt, wanneer, waar en met wie heeft dit wettelijk noodzakelijk overleg dan wel
plaats gevonden? En wat was het resultaat van dit overleg?

3. In welke mate kan de minister zich sterk maken om de scholen in het vervolg op een meer
gestructureerde en duidelijke manier te verwittigen van dergelijke voor hun instelling ingrijpende
beslissingen ?
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4. Aangezien het hier gaat om de afschaffing van een richting in het zevende jaar van het
beroepsonderwijs, hoe wil de minister aan de leerlingen die dit jaar het zesde jaar aanvatten in de
betrokken school de garantie geven dat ze ooit een diploma kunnen behalen in de school waar ze
als twaalfjarige voor kozen (na het zesde jaar krijgen de leerlingen een getuigschrift, pas na het
zevende jaar een diploma secundair onderwijs)?

5. Gezien de manier waarop deze beslissing genomen werd, gezien de mogelijke vormelijke fouten,
gezien het ontbrekende overleg en de niet aanwezige motivatie naar de school, gezien het
laattijdige ogenblik om alsnog een nieuwe richting uit de grond te stampen voor het zevende
beroeps, denkt de minister eraan om deze beslissing van de omzendbrief SO60 van 20 mei, bijlage
16, opmerking 10 te herroepen en de afdeling Agromanagement in het PIBO (Tongeren) te laten
voort- bestaan?

Indien niet, welke oplossing zal hij de betrokken school (PIBO Tongeren, richting
agromanagement) aanreiken?
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1. Het gebruikelijke kanaal binnen het onderwijsdepartement voor kennisgeving van decreet- en
regelgeving, ministeriële omzendbrieven of andere richtlijnen aan onderwijsinrichters is de elek-
tronische zending via het EDULEX-systeem. Bij hoogdringendheid of bij gevallen die in het bij-
zonder onder de aandacht moeten worden gebracht, vindt afzonderlijk ook een mededeling via
SCHOOLDIRECT plaats. In tegenstelling tot het verleden worden inrichtende machten en onder-
wijsinstellingen, ongeacht het aantal belanghebbenden, dus niet meer rechtstreeks aangeschreven.
Bij desbetreffende kennisgeving worden steeds de contactgegevens van één of meer medewerkers
van het ministerie van onderwijs en vorming vermeld waar nadere info kan worden ingewonnen.
Tenslotte worden bijna jaarlijks mondelinge infosessies (aangeduid als “Ronde van Vlaanderen”)
georganiseerd, vaak ter plaatse in de verschillende provincies, waar ingrijpende onderwijs-ver-
nieuwingen die weliswaar grote groepen van scholen aanbelangen, worden uiteengezet. Er zijn
geen plannen om dit communicatiebeleid te wijzigen.

2. Over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, waarin de wijzigingen binnen het studie-
gebied land- en tuinbouw zijn opgenomen, heeft een artikel 5-overleg met de verenigingen van
inrichtende machten plaats gevonden op 6 maart 2009. Ik geef toe dat de aanpassingen voor land-
en tuinbouw op dat ogenblik nog niet in het ontwerp voorkwamen omdat deze kwestie zich toen
nog in onderzoek bevond. De toevoeging is pas achteraf gebeurd zonder opnieuw een artikel 5-
overleg te houden omdat het dossier land- en tuinbouw al zeer uitvoerig het voorwerp van
bespreking en advies, onder meer in de VLOR, in een speciale hoorzitting met de VLOR-sector-
commissie …., had uitgemaakt. Overigens is het dossier land- en tuinbouw reeds eerder, op 14
november 2007, aan bod gekomen op een ander artikel 5-overleg met betrekking tot het secundair
studieaanbod. Mijn conclusies van al deze raadplegingen zijn de volgende.

De VLOR stelt voor om de opleiding Agromanagement als specialisatiejaar binnen de derde graad
van het beroepssecundair onderwijs te behouden, zij het onder de nieuwe benaming Agro-
economie. Dit voorstel wordt niet geargumenteerd terwijl ook over de inhoudelijke invulling de
VLOR zich niet uitspreekt! De beslissing die de Vlaamse Regering op 9 oktober jl. op mijn voor-
stel heeft genomen, steunt op overwegingen, die aansluiten bij het standpunt van mijn admini-
stratie en inspectie. Enerzijds namelijk is het in de huidige omstandigheden niet meer opportuun
en realistisch om beroepsleerlingen voor te houden dat ze later een complex agrarisch bedrijf
kunnen leiden. Dit is trouwens ook de mening van de vertegenwoordigers uit de landbouwsector.
Anderzijds is de opleiding momenteel ingevuld met een aspect bedrijfsbeheer en een aspect
mechanisatie. Bedrijfsbeheer komt in alle land- en tuinbouwgeoriënteerde opleidingen van de
derde graad beroepssecundair onderwijs aan bod, waardoor het niet zinvol is daar een apart
specialisatiejaar voor te voorzien. Wat het luik mechanisatie betreft, bestaat reeds het afzonderlijk
specialisatiejaar land- en tuinbouwmechanisatie (waarin dus ook bedrijfsbeheer zit verweven).

3. Wat de derde deelvraag betreft, verwijs ik naar mijn antwoord sub 1.

4. Leerlingen van de betrokken instelling (PIBO Tongeren) die niet meer in de mogelijkheid zijn de
opleiding Agromanagement te volgen en zodoende een diploma van secundair onderwijs te be-
halen, zullen zich tot een andere instelling moeten wenden tenzij het PIBO een alternatieve
opleiding zou aanbieden door middel van programmatie.
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5. Hoewel ik er in de huidige stand van zaken van overtuigd ben dat een specifieke opleiding be-
drijfsmanagement binnen het beroepsonderwijs niet verantwoord is, stel ik vast dat deze kwestie
tal van actoren zowel binnen onderwijs als binnen de sector niet onberoerd laat. Daarom engageer
ik er mij toe om nog dit schooljaar bij de voorbereiding van een volgend ontwerp van besluit dat
het besluit van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het
voltijds secundair onderwijs wijzigt, de normaliter per 1 september 2010 geplande opheffing van
het beroepsspecialisatiejaar Agromanagement opnieuw onder de loep te nemen. Onderhavige
problematiek blijft met andere woorden op de agenda staan. In die zin heeft mijn antwoord sub 4.
een voorwaardelijk karakter.
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Onderwijspersoneel - Terbeschikkingstelling voor pensioen

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens
persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het
onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding regelde de “terbeschikkingstelling wegens
persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen in het onderwijs”, een maatregel die
in de onderwijssector beter bekend is als “TBS”.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2002 werd de regeling bijgestuurd met als
belangrijkste maatregel dat de uitstapleeftijd vanaf 1 september 2002 werd opgetrokken tot 58 jaar.
Voor leerkrachten in het ambt van kleuteronderwijzer of kleuteronderwijzer algemene en sociale
vorming werd de uitstapleeftijd op 56 jaar gebracht.

Het Rekenhof bracht in 2007 een rapport uit over TBS-regeling in het onderwijs en drong daarin onder
meer aan op meer transparantie met betrekking tot de kredieten die besteed worden aan
onderwijspersoneel met TBS in de onderwijsbegroting.

1. Wat is de loonlast van personeelsleden met TBS uitgesplitst naar onderwijsniveau voor 2008?

2. Over hoeveel personeelsleden gaat het in elk onderwijsniveau in 2008?

3. Hoe evalueert de minister het TBS-systeem?
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 40 van 15 oktober 2009
van JOS DE MEYER

1. De loonlast van de personeelsleden met TBS voorafgaand aan het pensioen uitgesplitst naar
onderwijsniveau in 2008 wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Totale loonkost
(euro)

Gewoon basisonderwijs 96.676.289

Buitengewoon basisonderwijs 8.488.653

Gewoon secundair onderwijs 99.527.722

Buitengewoon secundair onderwijs 7.164.802

Deeltijds kunstonderwijs 1.723.180

Volwassenenonderwijs 1.344.774

Hoger onderwijs 16.597.519
Andere (CLB’s, Inspectie en pedagogische
begeleidingsdiensten) 4.166.928

Eindtotaal 235.689.867

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale loonkost van de personen met TBS voorafgaand aan het
rustpensioen in 2008 235.689.867 euro bedroeg.

2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal personeelsleden in het onderwijs dat op 1
januari 2008 gebruik maakte van een (voltijds) TBS-stelsel.

# personeelsleden
TBS

Gewoon basisonderwijs 3.489

Buitengewoon basisonderwijs 315

Gewoon secundair onderwijs 3.181

Buitengewoon secundair onderwijs 245

Deeltijds kunstonderwijs 62

Volwassenenonderwijs 67

Hoger onderwijs 723
Andere (Centra voor leerlingenbegeleiding,
internaten, …) 682

Eindtotaal 8.764

3. Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Rekenhof in zake de opvolging van TBS 58+
werd in 2008 door de administratie een evaluatierapport opgesteld over de terbeschikkingstelling
wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen. Dit rapport had betrek-
king op 2007 en werd voorgelegd aan het Vlaams parlement op 15 januari 2009. Ook voor 2008
zal een evaluatierapport worden opgemaakt dat eveneens aan het Vlaams parlement zal worden
voorgelegd.
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Verder zal ik nu nog niet antwoorden op de vraag naar beleidsintenties met betrekking tot de
terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

Ik wil wijzen op artikel 80, alinea 4 van het reglement van het Vlaams Parlement dat stelt dat
vragen die naar intenties peilen onontvankelijk zijn.

De vraagsteller zal daarenboven begrijpen dat het ontwikkelen van beleid best gebeurt volgens een
bepaalde methodiek.

Bij de bespreking van mijn beleidsnota in de commissie onderwijs kunnen we ongetwijfeld al een
eerste gedachtewisseling hebben rond dit thema. Nadien zal ik mijn beleidsintenties verder vorm
geven in samenspraak met de sociale partners en ten gepaste tijde toelichten en bediscussiëren met
voormelde commissie.
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Vraag nr. 41
van 15 oktober 2009
van KATHLEEN HELSEN

Fietsvergoeding onderwijspersoneel - Elektronische aanvraag

Het elektronisch doorsturen van een XML-bestand m.b.t. fietsvergoeding voor
onderwijspersoneelsleden zou niet van een leien dakje lopen.

Zonder verwittiging vooraf zou aan de scholen gevraagd zijn dit document niet meer via de post door
te sturen, maar via elektronische weg. Zo is een elektronische identiteitskaart nodig om via de site
Belcotax-on-Web het bestand te laten voorbereiden voor verzending om het vervolgens door te sturen.
Hiervoor is een kaartlezer nodig, een instrument waarmee vele scholen nog niet vertrouwd zijn.

Omdat de onlineapplicatie vaak foutmeldingen aangeeft, vergt dit extra tijd van de personeelsleden die
belast worden met het doorsturen van het document m.b.t. de fietsvergoeding. Bovendien roept de
toepassing van de onlineapplicatie praktische vragen op bij de scholen. Zij zijn vragende partij voor
een duidelijke handleiding of opleiding.

1. Is de minister op de hoogte van dit probleem? Zo ja, hoe zal hij dit aanpakken?

2. Wordt een soort handleiding opgesteld die de juiste procedure van het online indienen beschrijft?
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 41 van 15 oktober 2009

van KATHLEEN HELSEN

1. De verplichte indiening vanaf 1 januari 2009 langs elektronische weg van de fiscale aangiftes is
een maatregel opgelegd door de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit van de
federale overheidsdienst Financiën.
Ik ben niet bevoegd voor de toepassing van een onlineapplicatie uitgaande van de federale
overheidsdienst Financiën.

2. Gedetailleerde instructies bij het gebruik van BOW (Belcotax-on-web - website FOD Financiën)
vindt u in de online “Gebruiksaanwijzing”
(http://minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/e-services/bow-manuel.pdf).
U kunt tevens de rubriek “FAQ” (veelgestelde vragen) raadplegen via:
http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/belcotaxonweb/faq.htm die heel wat praktische hulp biedt.
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Vraag nr. 42
van 16 oktober 2009
van JEAN-JACQUES DE GUCHT

Basisschool De Bijenkorf Dendermonde - Huisvesting

In de media verschenen recentelijk (6 en 8 oktober 2009) artikels over de huisvestingsproblemen voor
de leerlingen van de Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De Bijenkorf in St-Gillis-
Dendermonde. Verontruste ouders luidden de alarmbel over het feit dat de leerlingen hun middagmaal
op de speelplaats zouden moeten nuttigen omdat de refter te klein is geworden om alle lunchende
leerlingen tegelijk een plaats te bieden.

In een reactie wijst de directie van de school op het feit dat de school het slachtoffer dreigt te worden
van haar eigen succes: wegens de uitstekende reputatie van de school is het aantal ingeschreven
leerlingen de voorbije jaren opgelopen tot 373 voor het huidige schooljaar 2009-2010. Dit aantal zal
dit schooljaar nog verder toenemen omdat na elke schoolvakantie nieuwe peuters de weg naar deze
succesvolle school vinden.

Keerzijde van dit succes blijkt nu de huisvesting te zijn: elke middag blijven meer dan 200 leerlingen
op school eten en er is onvoldoende plaats om hen allemaal tegelijk in de refter een plaats te bieden.
Om hieraan te remediëren wordt creatief omgesprongen met beschikbare tijd en ruimte: lunchen in
shiften, berghokken omvormen tot bruikbare ruimten, invoeren van een noodrefter, enzovoort.

De schooldirectie en het schoolteam hebben reeds verschillende initiatieven naar de hogere overheid
genomen om op korte, middellange en lange termijn een oplossing te vinden. Daarbij gaat het om twee
bijkomende klaslokalen, al dan niet in systeembouw of in containervorm (korte en middellange
termijn) en een gloednieuw gebouwencomplex (lange termijn). Beide vragen botsen evenwel op
vertraging (in het geval van de levering van de klaslokalen in systeembouw) en op onduidelijkheid (in
het geval van de realisatie van de nieuwbouw) vanwege de hogere overheid.

Het kan toch niet dat een dergelijke, succesvolle school met een enthousiast schoolteam en zijn
leerlingen het slachtoffer moet worden van zijn eigen pedagogisch succes. Anno 2009 is het
onaanvaardbaar dat een school zich op een dergelijke manier moet behelpen om leerlingen te
huisvesten terwijl de onzekerheid over structurele maatregelen door de hogere overheid wordt gevoed.

1. Wanneer worden de twee voorziene bijkomende klaslokalen geleverd ? Zijn dit containerklassen
of lokalen in systeembouw ? Waarom is er vertraging in dit dossier opgetreden?

2. Is de aanvraag tot het bouwen van een nieuw gebouwencomplex goedgekeurd ? Zo ja, wanneer
zullen de werken voor deze nieuwbouw beginnen en afgerond zijn ? Welk budget wordt hiervoor
uitgetrokken?
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 42 van 16 oktober 2009

van JEAN-JACQUES DE GUCHT

1. De afdeling Infrastructuur van de centrale diensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeen-schap heeft samen met de scholengroep een oplossing gezocht om de groei van de
basisschool De Bijenkorf op te vangen. Er werd tijdig gestart met een openbare offerteaanvraag
voor de aankoop van containerklassen in afwachting van een definitieve oplossing. Er trad echter
een probleem op in de procedure overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten
waardoor de opdracht niet onmid-dellijk kon worden gegund. Er werd een nieuwe aangepaste
opdracht uitgeschreven. De procedure zal afgerond zijn begin november 2009. Rekening
houdende met de productietijd zal de plaatsing van de klassen kunnen gebeuren in januari 2010.

2. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werkt voor de verdeling van de middelen voor
grote infrastructuurwerken met een meerjarenplanning. Iedere scholengroep wordt verzocht een
prioriteiten-lijst in te dienen. De volgende planningsperiode loopt van 2010 tot 2014. Voorstellen
worden inge-wacht tot eind oktober 2009.
De scholengroep waartoe de basisschool De Bijenkorf behoort heeft op 30 september 2009 een
aan-vraag ingediend voor een nieuwbouw in de nieuwe planning 2010-2014. Deze aanvraag
voorziet nieuwbouw van kleuterklassen, klassen voor het lager onderwijs, een refter en een
opwarmkeuken en een polyvalente ruimte (spel en lichamelijke opvoeding). Er werd nog geen
oppervlakte en budget bepaald.
De Raad van het GO! neemt begin 2010 de beslissing over welke aanvragen er behouden worden
voor de planning 2010-2014. De Raad dient hierbij steeds de moeilijke afweging te maken tussen
de vele noden en de beperkte beschikbare investeringsmiddelen.
De start en afronding van de werken hangt af van de prioriteitsinschatting. Het is daarom nog niet
mogelijk een concrete indicatie van de realisatie te geven.
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Vraag nr. 43
van 16 oktober 2009
van JOHAN SAUWENS

Ondernemersvorming - Nederlandse cursisten

“Uit de cijfers van de Limburgse Centra voor Volwassenen-Onderwijs (CVO) en Syntra Limburg
blijkt dat meer dan 5.200 Nederlands-Limburgers een of twee keer per week de grens overtrekken
voor een cursus of beroepsopleiding. Talloze klassen bestaan soms voor meer dan 40% uit Neder-
Limburgers.” (HBVL, 10-09-2009)

Het grote aantal Nederlanders dat naar ons komt voor cursussen bij CVO’s of bij Syntra Limburg
blijkt onder meer en vooral te verklaren door de goede kwaliteit die wij bieden. Ook het feit dat de
lessen bij ons goedkoper zijn, dat er een groter keuze-aanbod is en het feit dat er een diploma wordt
uitgereikt, speelt een rol. Deze evolutie draagt bij tot werkgelegenheid voor onze docenten en draagt
mee de financiering van deze centra.

Tussen het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en de Vlaamse
Regering werd vorig jaar een beheersovereenkomst afgesloten. Bevoegde ministers zijn de Vlaamse
minister voor Onderwijs en de Vlaamse minister voor Werk.

1. Is het de ministers bekend dat ook in de CVO’s en Syntra Limburg er een grote instroom van
Nederlanders is? Geldt dit ook voor andere grensprovincies?

2. Kan de bevoegde minister precieze cijfers geven over het aantal Nederlanders dat les volgt bij
Syntra Vlaanderen of in een CVO?

3. Kan de minister ook de evolutie van het aantal Nederlanders in Syntra Vlaanderen en in de CVO’s
in kaart brengen?

4. Wat betreft het basisonderwijs en het secundair onderwijs zijn er samenwerkingsakkoorden tussen
Nederland en Vlaanderen; de GENT-akkoorden.

Geldt dit ook voor Syntra Vlaanderen en de Centra voor Volwassenenonderwijs? Zo ja, zijn er ook
dergelijke akkoorden met Frankrijk?

5. Ook het aantal leerlingen met Nederlandse nationaliteit in het Vlaamse basisonderwijs en
secundair onderwijs stijgt, zo bleek uit de cijfers die ik vorig jaar van de toenmalige minister
mocht ontvangen. Bij Syntra Limburg en de CVO’s ligt het aandeel Nederlanders blijkbaar tussen
de 10 % en de 40 % (volgens HBVL).

Kan de minister ook cijfers geven voor andere onderwijsvormen (hogescholen en universiteiten)?
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6. Is het een doelbewust beleid van de Vlaamse Regering om studenten met een andere nationaliteit
en dan met name Nederlanders aan te trekken?

7. Kan de minister aangeven welke de voordelen en de nadelen zijn van een groot aandeel
Nederlanders in het Vlaamse onderwijs- en vormingslandschap en welke beleidsmaatregelen in
deze context worden genomen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 37) en Smet (nr. 43).
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr.43 van 16 oktober 2009

van JOHAN SAUWENS

Een gecoördineerd antwoord op deze vraag wordt gegeven door Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -459-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 44
van 20 oktober 2009
van KARLOS CALLENS

Melkautomaten op school - Stand van zaken

Naar aanleiding van de crisis binnen de melkveesector, kan worden nagegaan hoe het consumeren van
melk kan worden bevorderd. Melk moet worden gepositioneerd als een eigentijdse drank die past in
een evenwichtige voeding. 10 % procent van onze kinderen heeft overgewicht of obesitas en er is een
stijgende trend in alle leeftijdsgroepen. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid melk voor leerlingen van
het secundair onderwijs bedraagt drie tot vier glazen. De huidige inname van melk bedraagt niet eens
de helft.

Vanuit de sector zuivel werd vorig jaar met een project gestart om gratis gevulde koelautomaten met
melk en melkdranken aan secundaire scholen aan te bieden. Zo wordt het gezondheidsbeleid dat
verplicht is in elke school ondersteund.

De promotiedienst VLAM (Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing) levert de
drankautomaten gratis en komt ze ook gratis bijvullen. Zulke automaten kunnen gezien worden als een
gezond alternatief voor de klassieke frisdrankautomaten.

1. Hoeveel van dergelijke automaten werden reeds in secundaire scholen geplaatst?

2. Hoeveel zullen er de komende jaren nog geplaatst worden?

3. Hoeveel secundaire scholen zijn hiervoor momenteel vragende partij en hoe wordt de promotie
hierrond gevoerd?

4. Wordt deze campagne ook gevoerd in de lagere scholen? Indien ja, hoe en hoeveel scholen zijn
vragende partij? Indien niet, waarom?

5. Zijn er plannen om deze campagne uit te breiden naar andere openbare instellingen?

6. Hoeveel bedraagt de kostprijs van dergelijke campagne?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 26) en Smet (nr. 44).
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ANTWOORD

op vraag nr. 44 van 20 oktober 2009

van KARLOS CALLENS

Vragen over de melkautomaten op scholen worden het best voorgelegd aan de minister bevoegd voor
Landbouw. Wij hebben dan ook beslist dat de minister-president het gecoördineerde antwoord op deze
schriftelijke vraag zal indienen.
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Vraag nr. 45
van 20 oktober 2009
van PAUL DELVA

Goedkope huisvesting voor knelpuntberoepen - Brussel

Om Brussel aantrekkelijk te maken als studentenstad neemt de Vlaamse Regering verschillende
initiatieven: goedkope woningen aanbieden via de vzw “Quartier Latin”, goedkope abonnementen aan
studenten uit de Vlaamse hogeschoolinstellingen, Dag van de Student, en dergelijke.

Aangezien het huidige beleidsconvenant met de vzw Quartier afloopt op 31 december 2009, had ik
graag het volgende vernomen.

1. Hoe heeft de minister samen met Quartier Latin, in het kader van zijn beleidsnota 2009-2014
onderzocht hoe het huisvestingsbeleid verder kon evolueren, in het bijzonder voor jonge
afgestudeerden in knelpuntberoepen als onderwijs, verpleegkunde,…? Wat hebben deze
gesprekken opgeleverd inzake onder meer prijszetting, uitbreiding, verdere financiering?

2. Hoever staan de gesprekken over het nieuwe beleidsconvenant van Quartier Latin? Welke punten
dienen nog besproken te worden? In welke mate zijn de resultaten van bovenvermelde vraag
verwerkt in het beleidsconvenant? Indien de gesprekken afgerond zijn, kan de minister dit
convenant dan bezorgen?

3. Is het feit dat alleen afgestudeerden van de Vlaams-Brusselse hogescholen en universiteiten
goedkope flats van Quartier Latin kunnen genieten en niet de afgestudeerden van andere Vlaamse
universiteiten het voorwerp van discussies geweest in de onderhandelingen? Wat is hiervan de
uitkomst?

4. Heeft de minister overleg gepleegd met de (federale en Vlaamse) minister van Werk om te
bepalen welke (knelpunt)beroepen in aanmerking komen voor deze soort huisvesting (zie ook
vraag om uitleg nr. 250 (6/11/09)? Welke stappen moeten hieromtrent nog genomen worden?

5. Hoe ver staat het project om “incubatie-huizen” aan te bieden aan beginnende Nederlandstalige
(huis)artsen of ander medisch personeel via Quartier Latin? Is er hieromtrent overleg met de
VGC? (Vlaamse Gemeenschapscommissie)
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van PAUL DELVA

In mijn beleidsnota deel ik mee dat de Vlaamse Regering wenst te onderzoeken welk beleid ze kan
voeren om beroepskrachten in knelpuntberoepen en Vlaamse ambtenaren te stimuleren om in Brussel
te komen wonen.

Harde maatregelen op het vlak van huisvesting beperken zich op dit ogenblik tot vzw Quartier Latin,
die een dertigtal flats in eigen beheer aan betaalbare prijzen verhuurt aan Brusselse jong afgestudeer-
den, met een voorrang voor zij die aan de slag willen gaan in de onderwijs-, welzijns- of gezondheids-
sector.

De evaluatie van dit project, de prijszetting, de eventuele uitbreiding/heroriëntering ervan zullen in
2010 met Quartier Latin worden besproken in het kader van de opmaak van een nieuw beleidsplan
voor de periode 2010-2014. Quartier Latin kampt momenteel met haar financiële en operationele
draagkracht en heeft mij ook nog geen ontwerp van beleidsplan toegestuurd. Er zijn dus geen vooraf-
gaandelijke gesprekken met de vzw geweest in het kader van deze beleidsoptie.

Ik zal eerst laten onderzoeken of het praktisch, logistiek en financieel haalbaar is om dat systeem
verder uit te breiden en de prioriteiten (beperkt) te heroriënteren ten voordele van de werknemers in
knelpuntberoepen dan wel of er alternatieve investeringsmechanismen moeten worden ontwikkeld. In
afwachting van dit onderzoek, wordt de huidige convenant met Quartier Latin met een jaar verlengd.
In die context zijn onderhandelingen over een uitbreiding van de mogelijkheid om pas afgestudeerden
van niet-Brusselse scholen te huisvesten, voorbarig.

Het ter beschikking stellen van goedkope woningen aan pas afgestudeerden als geïsoleerde maatregel
biedt zeker geen adequaat antwoord op de problematiek van het tekort aan beroepskrachten in knel-
puntberoepen. Mogelijke alternatieven werden tot nu toe onvoldoende onderzocht.

Voor de vraag over de incubatie-huizen verwijs ik u graag naar het collegelid van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie bevoegd voor gezondheid, Brigitte Grouwels, die in de vorige legislatuur
inderdaad aankondigde om aan beginnende huisartsen de eerste jaren een goedkope woonst aan te
bieden. Voor de uitvoering van dit plan rekende ze op de vzw Quartier Latin. Dit heeft voor zover ik
weet nog niet geleid tot een bijkomende financiering van Quartier Latin door de VGC, en dus ook niet
tot een concreet resultaat.

Ik ben zeker benieuwd naar de voorstellen die het collegelid hierover zal doen, ook al moet ik
vaststellen dat de beleidsverklaring van de VGC de Vlaamse Gemeenschap niet als partner vermeldt
voor haar te ontwikkelen projecten en beleidsacties.
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Vraag nr. 46
van 20 oktober 2009
van KRIS VAN DIJCK

Nederlandstalig basisonderwijs Brussel - Inschrijvingsprocedure

Het LOP (Lokaal Overlegplatform) voor het Brussels Nederlandstalig Basisonderwijs heeft in juni
2009 beslist de inschrijvingsprocedure te herzien. Vanaf het volgende schooljaar zouden de ouders via
een website hun kinderen moeten registreren en een schoolkeuze maken. Door een
computerprogramma (gebaseerd op een aantal criteria) zou dan bepaald worden in welke school de
kinderen ingeschreven worden.

1. Hoe ver staat men met de concrete invoering van het systeem?

2. Kan de minister een inschatting van de kostprijs van dit project meedelen?

3. Is de minister op de hoogte van gelijkaardige inschrijvingsprocedures, in binnen- of buitenland?

4. Hoe wordt de meerwaarde van deze aanpak berekend / ingeschat? Wanneer volgt een evaluatie?
Welke actoren zullen bij deze evaluatie betrokken worden?

5. We gaan ervan uit dat de applicatie in het Nederlands is.

Wordt er ondersteuning voorzien voor anderstaligen?

6. Werd voorafgaand overleg gepleegd? Met welke actoren?

7. Hoe zal dit systeem garanderen dat ouders en school elkaar vinden wat betreft het pedagogisch
project en de levensbeschouwelijke keuze? Is dit één van de “criteria”?

8. Welke rol speelt het criterium nabijheid (bij de woonplaats, bij de werkplaats van de ouders, bij de
naschoolse kinderopvang, enzovoort)?

9. De VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) vraagt, zo luidt het in het regeerakkoord “een
handhaving van een inschrijvingsbeleid dat het bereiken van een optimale sociale mix en gelijke
onderwijskansen tot doelstelling heeft” (p. 29).

Hoe zal dit systeem ervoor zorgen dat ouders die bijvoorbeeld geen internet hebben, geen
computer hebben, weinig kennis van webapplicaties hebben, enzovoort gelijke kansen krijgen om
hun kinderen in de school van hun keuze in te schrijven?

Hoe zal een “optimale sociale mix” gerealiseerd worden?
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10. Moeten de ouders die een broertje en / of zusje willen inschrijven dezelfde geautomatiseerde
procedure volgen? Waarom (niet)? Wat zijn de voordelen hiervan?

11. Wordt er – gezien de GOK-criteria (gelijke onderwijskansen) – een onderscheid gemaakt tussen
kinderen van Nederlandstalige ouders en anderstaligen? Waarom (niet)? Of nog : zal het
voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen gegarandeerd worden? Zo ja, hoe?
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Vooraleer in te gaan op de concrete vragen wil ik, om elk misverstand te vermijden, de context nog
even duidelijk schetsen.

De drie grote pijlers die het gelijke onderwijskansendecreet van 28 juni 2002 invoerde, zijn vertrouw-
de materie: het principiële inschrijvingsrecht met het ‘eerst komt eerst maaltcriterium, de rechts-
bescherming via de lokale overlegplatformen (LOP) en de commissie leerlingenrechten en het geïnte-
greerd ondersteuningsaanbod voor de scholen. Deze drie pijlers zijn inmiddels aanvaard als belang-
rijke hefbomen binnen het gelijke onderwijskansenbeleid.

Na de inwerkingtreding van het GOK-decreet bleek dat een aantal situaties niet geregeld waren. Het
GOK-decreet moest daarom aangepast worden om:

1) toe te laten dat kinderen uit eenzelfde gezin naar dezelfde school kunnen;
2) toe te laten dat scholen een actief toelatingsbeleid voeren (naar GOK-leerlingen of naar niet-

GOK-leerlingen);
3) toe te laten dat Nederlandstalige ouders in Nederlandstalige Brusselse scholen terecht kunnen.

Deze bijsturingen hebben veel opgelost, maar toch zijn er nog knelpunten.

Ieder van ons heeft de afgelopen jaren via de media over de zogenaamde kampeertoestanden gehoord.
De beelden op televisie, van ouders die tijdens de bitterkoude januaridagen en -nachten voor de
schoolpoort ‘de wacht hielden’ om hun kind in de school van hun keuze ingeschreven te zien, waren
bijzonder.
Hoewel ik dadelijk enkele kanttekeningen wil plaatsen bij die beelden, moeten we beseffen dat er een
probleem is wanneer ouders buitensporige inspanningen doen om een inschrijving in een school te
realiseren.
Voor dat probleem zijn we oplossingen aan het zoeken. In dat kader moeten uw vragen gesitueerd
worden.

Drie kanttekeningen:

Eerst en vooral: wachtrijen en kampeertoestanden zijn niet veroorzaakt door het GOK-decreet. Ook
voor het decreet waren er bepaalde populaire scholen waar kamperen om ingeschreven te geraken,
‘traditie’ was.
Voor het GOK-decreet had elke school haar (vaak ongeschreven) inschrijvingsbeleid en was er geen
of nauwelijks transparantie ten aanzien van de ouders. Met andere woorden, ouders konden zelfs niet
kamperen om een plaatsje te bemachtigen, want wie, wanneer werd ingeschreven en hoeveel plaatsen
er waren, was vaak onbekend. Veel werd ‘geregeld’ en ik moet u niet vertellen wie daar de dupe van
was. In feite heeft het GOK-decreet een aantal praktijken duidelijk gemaakt.

Tweede kanttekening: vorige schooljaren zijn er zeker kampeertoestanden geweest waar er helemaal
geen capaciteitsprobleem was. Ouders die een week lang bivakkeerden en op het moment van de
inschrijving vaststelden dat wie pas aankwam, ook nog kon ingeschreven worden…
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Derde kanttekening: de kampeertoestanden zijn een dankbaar thema voor de media. In de Vlaamse
huiskamers kijkt men vol ongeloof naar de spectaculaire taferelen met bekende en minder bekende
vaders en moeders… Voor de scholen in kwestie vormen deze beelden vaak een enorme ‘reclame’
(want daar moet het toch wel goed zijn …), waardoor ze nog populairder worden. Bovendien denken
‘de kijkers’ dat kamperen een veel voorkomend fenomeen is, terwijl het hooguit om een dertigtal
scholen gaat van de ongeveer 3.500 scholen basis- en secundair onderwijs.

Met mijn drie kanttekeningen wil ik het probleem waar we nu een oplossing voor zoeken tot zijn juiste
proporties herleiden, maar niet onder de mat vegen. Wel integendeel, want de verhalen over ‘verlof
moeten nemen’, ‘plaatsbewakers moeten betalen’ of ‘familieleden moeten inschakelen’ enz. creëren
een nieuwe ongelijkheid en dat is wel het laatste wat we willen.
Bovendien weten we dat de capaciteitsproblemen in de grote steden toenemen en dat het vermijden
van de kampeertoestanden niet alleen kan opgelost worden door aan het GOK-decreet te sleutelen. We
zullen op een verstandige manier voor capaciteitsuitbreiding moeten zorgen.

Omdat het fenomeen van de wachtrijen en kampeertoestanden echter een moeilijke problematiek is die
vaak door de plaatselijke situatie gekleurd wordt, heeft mijn voorganger ervoor gekozen om niet
onmiddellijk vanuit het beleid maatregelen voor alle scholen te nemen. Mijn voorganger koos voor het
laten uittesten van lokaal bedachte pistes, weliswaar binnen bepaalde krijtlijnen.
Daarom werd eind 2008 decretaal voorzien dat men lokaal voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-
2011 met aanmeldingssystemen mag experimenteren om wachtrijen, kampeertoestanden en dubbele
inschrijvingen te vermijden.
Tijdens die experimentele fase, die ik trouwens met een jaar wil verlengen, kunnen plaatselijk bedach-
te oplossingen uitgetest worden.
Essentieel is wel dat er lokaal een groot draagvlak is voor de piste die men wenst uit te testen. Zonder
een akkoord in het LOP over de procedure en de duur van de aanmeldingperiode, kan er geen expe-
riment starten.
Even essentieel is dat de experimenten de filosofie van het GOK-decreet moeten respecteren. Dit wil
zeggen dat de gelijke behandeling van alle leerlingen moet gegarandeerd worden. Er mogen geen
nieuwe voorrangsgroepen gedefinieerd worden, maar er mag wel een rangordening gemaakt worden
tussen de geïnteresseerden voor een inschrijving.
Die rangordening mag niet uitsluiten, enkel de aangemelde leerlingen ordenen op basis van duidelijke
criteria, bijv. afstand van de woonplaats tot de school. Maar er kunnen ook andere criteria gehanteerd
worden, zolang ze objectief te rechtvaardigen zijn, in verhouding staan tot de vooropgestelde doelen,
gekozen worden met respect voor non-discriminatieregels en verifieerbaar zijn.

Momenteel lopen er in dat kader experimenten in Leuven en Gent. Straks ook in Antwerpen en
Brussel. Elk experiment wordt jaarlijks geëvalueerd door het betrokken LOP. Die evaluaties moeten
mij na 2 jaar (of drie bij een verlenging) toelaten om conclusies te trekken en werk te maken van
structurele maatregelen voor alle scholen.

Voor het Brusselse Nederlandstalige basisonderwijs heeft het bevoegde LOP, bij wijze van experi-
ment, een aanmeldingsprocedure uitgewerkt voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2010-2011.
Aangezien er een akkoord bereikt is, wil dit zeggen dat er zowel bij de onderwijspartners als bij de
niet-onderwijspartners binnen het LOP, een meerderheid het eens was met zowel de gekozen orde-
ningscriteria als met de duur van de aanmeldingsperiode. Er werd dus inderdaad overlegd met alle
actoren binnen het LOP, welke deze zijn, is bekend.

De ordeningscriteria die in Brussel voor alle groepen gehanteerd zullen worden, dus ook voor de
broers/zussen, voor de GOK-leerlingen en voor de kinderen met thuistaal Nederlands, zijn afstand van
de woonplaats/verblijfplaats tot de school en/of het aantal maanden dat een kind in een erkende
Nederlandstalige voorschoolse opvang zat.
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De aanmeldingen zullen inderdaad via een webapplicatie gebeuren, in een centraal register, maar die
manier van werken zal ouders zonder computer of ouders die niet vertrouwd zijn om op die manier te
werken, niet benadelen. Er is een gans circuit van samenwerking met intermediairen (personen en
organisaties) die de doelgroep(en) bereiken.
Deze manier van werken zal ook de keuze van de ouders niet doorkruisen. Ouders zullen blijven
kiezen op basis van pedagogisch project en/of levensbeschouwing en zich dus aanmelden voor scholen
die beantwoorden aan hun wensen.
Het ‘systeem’ zal niet ‘sturen’, maar registreren welke ouders voor welke scholen hebben gekozen.
Het systeem zal, volgens de gekozen ordeningscriteria, de aanmeldingen voor eenzelfde school orde-
nen. In geval er geen capaciteitsprobleem is, kunnen alle aangemelde kinderen ook ingeschreven wor-
den. Is er wel een capaciteitsprobleem, dan kunnen alleen de best geordende aanmeldingen inschrijven
en vallen de andere aanmeldingen terug op de school die als tweede of als derde keuze werden opge-
geven.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het communicatieplan. Tegen het einde van de maand
november zal de concrete communicatie plaatsvinden. Ik wil de rol van de voorzitters van de LOP’s
erkennen en hen laten bepalen wanneer de communicatie precies start.

Voorbeelden uit het buitenland zijn moeilijk te geven, omdat de onderwijssystemen in andere landen
ook anders zijn. In landen waar het de regel is dat kinderen basisonderwijs volgen in het dorp waar ze
wonen, ligt de problematiek van de inschrijvingen totaal anders dan in de landen met een grond-
wettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs, zoals bij ons.
Beter is dus te kijken naar onze collega’s van de Franse Gemeenschap om te weten dat de opmaak van
regelgeving inzake het inschrijven van leerlingen in België geen kleinigheid is.
Het zal de vraagsteller ongetwijfeld bekend zijn dat het ‘decreet Arena’ in 2007 voor indrukwekkende
wachtrijen zorgde in Wallonië, met de bijhorende gemediatiseerde verontwaardiging van de ouders.
Het daarop volgende ‘decreet Dupont’, dat loterijen introduceerde voor inschrijvingen in de populair-
ste scholen, stootte op onbegrip… Momenteel is er in de Franstalige pers veel te doen rond de zoek-
tocht van de nieuwe Minister van Onderwijs, Mevrouw Simonet, naar een oplossing.

Het verhaal van de Franse Gemeenschap toont aan dat het in deze materie beter is om gedurende een
beperkte periode te experimenteren en dit binnen bepaalde krijtlijnen, die experimenten dan grondig te
evalueren om vervolgens tot conclusies te komen die in gedragen, goed voorbereide maatregelen voor
alle scholen kunnen omgezet worden.
Daar is men in Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel volop mee bezig en tijdens deze legislatuur zullen
we ons kunnen buigen over de resultaten ervan.
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Vraag nr. 47
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van MARLEEN VANDERPOORTEN

Leerkrachten eerste graad SO - Professionele vorming

Uit het Talis-rapport (Teaching and Learning International Survey) van juni 2009 blijkt dat de
academische bachelor internationaal de norm is voor het opleidingsniveau van leerkrachten eerste
graad.

In Vlaanderen heeft slechts 4 % van de leerkrachten een academische bachelor tegen 52 % als Talis-
gemiddelde. 84 % van de Vlaamse leerkrachten in de eerste graad secundair onderwijs heeft een
diploma van het hoger onderwijs van één cyclus nu bekend als professionele bachelor. Deze
vaststelling weerspiegelt de organisatie en structuur van de lerarenopleiding in Vlaanderen en de eisen
die gesteld worden bij aanstellingen.

De competenties, lespraktijken en professionele activiteiten van leerkrachten steunen niet alleen op de
kwaliteit van de initiële opleiding, maar ook op de verdere professionalisering na het behalen van het
diploma. Uit dit Talis-rapport blijkt eveneens dat Vlaamse leerkrachten die lesgeven in de eerste
graad, over een periode van 18 maanden gemiddeld 8 dagen aan professionele ontwikkeling besteden.
Internationaal bekeken is dit weinig. De tijdsbesteding aan professionele ontwikkeling verschilt ook
significant afhankelijk van het schoolnet. Ondanks de gemiddeld lage tijdsbesteding in Vlaanderen
heeft toch 9 op 10 Vlaamse leerkrachten in de betrokken referentieperiode iets aan professionele
ontwikkeling gedaan, wat op zich dan weer een positief signaal is.

Verdere vaststellingen uit het Talis-rapport:
- Vlaamse leerkrachten hebben op weinig vlakken behoefte aan professionele ontwikkeling;
- in geen enkel ander Europees Talis-land schatten leerkrachten het effect van de ondernomen

professionele ontwikkeling zo laag in als in Vlaanderen.

1. Vragen de resultaten van deze studie niet om verder onderzoek omtrent de kwaliteit van onze
leerkrachten in de eerste graad?

2. Brengen deze vaststellingen op termijn de internationale vergelijkbaarheid van de secundaire
studies niet in het gedrang?

3. Hoe verklaart de minister de lagere tijdsbesteding van de Vlaamse leerkrachten aan professionele
ontwikkeling?
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1. De resultaten van het TALIS-onderzoek geven weer hoe leerkrachten (en hun directies) aankijken
tegen een heel waaier aan aspecten verbonden met het leerkrachtenberoep en de schoolomgeving
waarin zij tewerkgesteld zijn. TALIS is echter geen effectiviteitsonderzoek en heeft niet de
bedoeling tot uitspraken te komen over het al dan niet kwaliteitsvol functioneren van leerkrachten.
TALIS biedt slechts een subjectieve, door de leerkracht zelf gerapporteerde maat van self efficacy.
Vlaamse leerkrachten scoren daarbij trouwens internationaal vrij goed.
Vanuit TALIS constateren we inderdaad dat onze Vlaamse leerkrachten in de eerste graad secun-
dair onderwijs afwijken van de internationale trend waar het hun opleiding betreft en relatief
weinig aan professionele ontwikkeling doen, maar het lijkt een brug te ver om op basis van de
TALIS-resultaten de kwaliteit van onze Vlaamse leerkrachten in vraag te stellen.

2. Het feit dat onze Vlaamse leerkrachten (in de eerste graad) opgeleid worden op het niveau
professionele bachelor (ten opzichte van een overwicht van academische bachelors in de meeste
landen opgenomen in TALIS) mag geen belemmering vormen voor het vergelijken van het
Vlaams onderwijs met andere onderwijssystemen.
Het (formele) opleidingsniveau van leerkrachten is slechts één van de vele elementen in een
internationale vergelijking.
Bovendien spitste TALIS zich toe op leerkrachten uit ISCED 2 (ISCED staat voor International
Standard Classification of Education en klasseert onderwijsprogramma’s met als doel inter-
nationale vergelijking te bevorderen). Voor Vlaanderen betekende dit de eerste graad van het
secundair onderwijs. Voor een internationale vergelijking van het secundair onderwijs dienen we
uiteraard ook de tweede en de derde graad in beschouwing te nemen (deze behoren tot ISCED 3).
Momenteel beschikken we niet over dergelijke, internationaal vergelijkbare gegevens voor het
niveau ISCED 3.

3. Er is geen eenvoudige verklaring te geven voor de relatief lage tijdsbesteding van Vlaamse
leerkrachten aan professionele ontwikkeling; hieraan liggen ongetwijfeld een heel spectrum van
elementen ten grondslag. In het TALIS-onderzoek zelf vinden we alvast enkele aanzetten tot
verklaring .
Aan de leerkrachten werd immers ook gevraagd wat zij als belangrijke obstakels zagen bij het
ondernemen van meer professionaliseringsactiviteiten. De Vlaamse leerkrachten geven aan dat
vooral de onverenigbaarheid met het uurrooster (43%), familiale verplichtingen (41%) en het
ontbreken van een geschikt aanbod (39%) hen ervan weerhielden in de afgelopen 18 maanden
voor het onderzoek meer aan professionele ontwikkeling te doen.
Mogelijke obstakels die veel minder genoemd werden zijn de kosten voor deelname aan profes-
sionele ontwikkeling (12%), gebrekkige ondersteuning door de werkgever (11%) en het niet vol-
doen aan voorwaarden (4%).
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Vlaamse Regering - Bevoegdheidsverdeling Brussel en de Vlaamse Rand

Voorafgaand aan de samenstelling van de Vlaamse Regering na de verkiezingen van juni jongstleden,
publiceerde het weekblad Knack een artikel waarin werd gepleit voor één minister die bevoegd zou
zijn voor Brussel en de Vlaamse Rand. In het artikel werden onder meer een specialist van de vzw De
Vlaamse Rand en toenmalig minister voor Brusselse Aangelegenheden Bert Anciaux geciteerd.

De woordvoerder van vzw De Rand meende dat de samenvoeging van beide beleidsterreinen in
handen van één minister de samenhang van het beleid ten goede zou komen. De Rand en Brussel zijn
sociaal-economisch immers nauw met elkaar verbonden, een siamese tweeling noemde Knack het.

In de vorige regering bleven de bevoegdheden nog binnen één kartelpartij, met Bert Anciaux voor
Brussel en Frank Vandenbroucke voor de Vlaamse Rand als bevoegde ministers. Ondanks de
verbondenheid via een kartel tussen beide ministers, bestond er tussen beiden over de Rand of Brussel
nauwelijks overleg, constateerde de woordvoerder van vzw De Rand: “In de beleidsbrief voor Brussel
stond nauwelijks een verwijzing naar de Rand. In de beleidsbrief voor de Rand was Brussel dan weer
een blinde vlek. Een visie op de ontwikkeling van Brussel en zijn hinterland heeft Vlaanderen niet.
Vlaanderen laat Brussel niet los, hoor je vaak, maar beslissingen worden genomen met de rug naar
Brussel. Terwijl Brussel en de Vlaamse Rand als een siamese tweeling met elkaar vergroeid zijn op
het vlak van mobiliteit, rumtelijke ordening, werkgelegenheid en dies meer”, stelt hij. Hij ziet ook
grote voordelen in het feit dat een Vlaams minister bevoegd voor Brussel en de Vlaamse Rand,
tegenover de Brusselse Regering het aanspreekpunt zou vormen voor heel het gebied.

Anciaux was zo’n minister tussen 1999 en 2002 en hij erkende dat de combinatie boeiend en zinvol
was. Hij waarschuwde er enkel voor dat door een samenvoeging een van de twee bevoegdheden
uitgehold zou worden.

1. Is er in de onderhandelingen over de vorming van de Vlaamse Regering aan gedacht om de
bevoegdheden voor Brussel en de Vlaamse Rand in handen van één minister te concentreren?
Welke voordelen respectievelijk nadelen werden daarbij onderkend?

2. Op grond van welke redenen werd finaal bij de verdeling van de bevoegdheden onder de ministers
beslist de bevoegdheden toch maar niet te concentreren?

3. Overlegt de minister bij de redactie van zijn beleidsnota met zijn collega voor de Vlaamse Rand,
respectievelijk Brussel?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 40), Smet (nr. 48) en Peeters (nr.
28).
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Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering.
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Internaten - Profielverschuiving

De laatste decennia van de twintigste eeuw kende het internaatswezen een enorme terugval, maar
sinds 2002 keert zich deze ontwikkeling. Er is blijkbaar opnieuw nood aan het internaat. Dit heeft
wellicht te maken met de toename van jongeren die zich in “ongewone” thuissituaties bevinden of die
met een of ander opvoedingsprobleem geconfronteerd worden.

Terwijl de taak van de internaten in het verleden vooral bestond uit studiebegeleiding en opvoeding,
worden zij nu meer en meer geconfronteerd met “probleemjongeren”. Internaten zijn historisch geen
welzijnsinstellingen, maar veeleer onderwijsinstellingen.

Heeft de minister gegevens over het profiel van de internen of internaten? Wat kan daarbij worden
vastgesteld en welke conclusies verbindt de minister daaraan?
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De internatendatabank van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming bevat wel identi-
ficatiegegevens van de interne schoolpopulatie, doch geen kenmerken die toelaten een profiel-
beschrijving van de internen of van het internaat te maken. Het is mij dan ook niet mogelijk de
vaststellingen of conclusies, waarnaar wordt gevraagd, te verstrekken.
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Vraag nr. 50
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Secundair onderwijs - Globale puntenenveloppe

In uitvoering van cao VIII wordt vanaf 1 september 2009 de globale puntenenveloppe in het secundair
onderwijs ingevoerd. De globale puntenenveloppe strekt ertoe enerzijds om op het niveau van de
instelling het kader bestuurspersoneel (uitgezonderd het ambt van directeur, inherent aan elke
instelling) en ondersteunend personeel in te vullen en anderzijds om op het niveau van de instelling en
van de scholengemeenschap een beleid inzake taak- en functiedifferentiatie gestalte te geven.

Vanaf 2011-2012 zal naar een nog uit te werken ander systeem worden overgestapt. Hiervoor wacht
men echter de resultaten af van een recentelijk gestart wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit
Gent en de Universiteit Antwerpen betreffende "De evaluatie van de scholengemeenschappen in het
basis- en secundair onderwijs".

De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zullen in het voorjaar van 2010 in een eindrapport
worden neergelegd, zodat dit rapport dan kan worden aangewend als toetsing voor een eventuele
bijsturing van onder meer de globale puntenenveloppe.

Hoe zal de evaluatie van deze vernieuwde reglementering gebeuren? Wat wordt precies geëvalueerd?
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ANTWOORD

op vraag nr. 50 van 21 oktober 2009
van KATHLEEN HELSEN

De vernieuwde reglementering m.b.t. de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs is
inderdaad ingevoerd voor de duur van twee schooljaren, i.c. tot en met het schooljaar 2010-2011.
Deze beperkte tijdsduur is in eerste instantie gebonden aan het feit dat de scholengemeenschappen in
het secundair onderwijs samengesteld zijn voor een duur van zes schooljaren en de huidige periode
van zes schooljaren afloopt op 31 augustus 2011.
Daarom is tijdens de vorige legislatuur bepaald om de aanwending van de diverse puntenenveloppen
en andere middelen in een eerste fase in beperkte mate te hervormen en binnen het bestaande budget-
taire kader te bundelen tot een globale puntenenveloppe. Aansluitend is gesteld dat er, na een evalu-
atie, eventueel bijsturing van de reglementering mogelijk zou zijn vanaf het schooljaar 2011-2012.

Het wetenschappelijk onderzoek - ‘De evaluatie van scholengemeenschappen in het basis- en secun-
dair onderwijs’ - waar u naar verwijst, is een onderzoek dat echter heel wat ruimer is dan alleen een
onderzoek naar de aanwending van de globale puntenenveloppe.

Dit onderzoek zal een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen:

1. Welke variatie van scholengemeenschappen treffen we aan in het basis- en secundair onderwijs,
rekening houden met de verschillen in o.m. schoolbesturen, grootte en beleidsvoerend vermogen
van de scholengemeenschap?

2. Wat zijn de uitkomsten en wat is de meerwaarde van de scholengemeenschappen in het strategisch
beleid, het middelenbeleid), het onderwijs- en personeelsbeleid?

3. Welke factoren verklaren de verschillen in deze uitkomsten?

4. Hoe leggen de betrokken actoren in de scholengemeenschappen hun gemeenschappelijke doelen
vast? Hoe volgen zij de realisatie van hun doelen op? Hoe slagen scholengemeenschappen er in de
beleidsproblemen beter op te lossen?

Om de variatie in de werking van de scholengemeenschappen te beschrijven en te verklaren, doet het
onderzoeksteam een beroep op ‘een multimethode onderzoeksdesign’. Zo is er een kwantitatief onder-
zoeksluik (survey- onderzoek) en een kwalitatief onderzoeksluik (casestudies). De eerste 3 onder-
zoeksvragen zullen worden ingevuld vanuit het kwantitatieve luik van het onderzoek, de laatste
onderzoeksvraag vanuit het kwalitatieve luik. Ook scholen die geen deel uitmaken van een scholen-
gemeenschap worden betrokken in het onderzoek.

Met dit wetenschappelijk onderzoek beoog ik uiteindelijk een breed beeld te krijgen van de werking
van de huidige scholengemeenschappen, om zo na te gaan of er knelpunten en noden heersen die
bijsturing vergen. Zoals u ondertussen weet, vormt de versterking van de scholengemeenschappen in
het basis- en secundair onderwijs een doelstelling waar ik deze legislatuur werk wil van maken. De
resultaten van voormeld onderzoek zullen daar ongetwijfeld nuttig voor zijn.
De aanwending van middelen die een scholengemeenschap ontvangt, maakt natuurlijk deel uit van de
werking van de scholengemeenschap en daarom ga ik er van uit dat voormeld wetenschappelijk onder-
zoek waarschijnlijk elementen zal kunnen aanreiken om na te gaan of de huidige vernieuwde regle-
mentering al of niet bijsturing zal moeten ondergaan. Ik kan echter moeilijk op dit moment aangeven
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of er wel degelijk al of niet bijsturing zal zijn, omdat het wetenschappelijk onderzoek nog niet is
afgerond.
Daarnaast zal de administratie ook een eigen evaluatierapport opstellen over de aanwending van de
globale puntenenveloppe. Dit betreft louter een evaluatierapport dat zal aftoetsen hoe de globale
enveloppe in de praktijk werd aangewend, met enerzijds een budgettaire aftoetsing en anderzijds een
toetsing van het reglementair kader. In dit evaluatierapport zal specifiek aandacht gaan naar de
invulling van de diverse ambten binnen de globale enveloppe en ook naar de toepassing van de
regelgeving m.b.t. reaffectatie- en wedertewerkstelling voor de personeelscategorie van het onder-
steunend personeel die grondig werd gewijzigd door de invoering van de nieuwe principes. Deze
evaluatie zal steunen op een bevraging van de gegevens uit de personeelsdatabanken die de admini-
stratie ter beschikking heeft.
De combinatie van de resultaten van beide onderzoeken, enerzijds het uitgebreide wetenschappelijk
onderzoek en anderzijds de cijfermatige evaluatie van de administratie, moeten mij dan toelaten om na
te gaan welke richting de globale puntenenveloppe zal moeten uitgaan vanaf 1 september 2011.
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 51
van 21 oktober 2009
van KATHLEEN HELSEN

“Leren en werken” - Stand van zaken

Het Vlaams Parlement keurde op 8 juli 2008 het decreet betreffende het stelsel van leren en werken in
de Vlaamse Gemeenschap goed. Met het decreet worden de volgende doelstellingen beoogd: het
voltijds engagement voor zoveel mogelijk jongeren realiseren; met behoud van de meersporigheid, de
afstemming tussen deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd en de deeltijdse vormingen
vergroten; een traject op maat van elke jongere aanbieden; elke jongere een volwaardige kwalificatie
aanreiken.

Intussen zijn we één schooljaar verder. Daarom graag volgende vragen aan de minister.

1. Hoeveel jongeren waren in 2008-2009 ingeschreven in de centra voor leren en werken, met name
de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, de leertijd
binnen Syntra?

2. Hoeveel jongeren namen een voltijds engagement op?

3. Hoeveel van de jongeren voldeden aan een voltijds engagement door DO (= de component leren
binnen het CDO) te combineren met een persoonlijk ontwikkelingstraject, voortraject, brugproject
of arbeidsdeelname (= de component werkplekleren)? Kan de minister cijfers geven voor de
verschillende mogelijkheden?

4. Heeft de Vlaamse overheid er zicht op in welke mate jongeren doorstromen van een persoonlijk
ontwikkelingstraject naar een voortraject, naar een brugtraject en reguliere tewerkstelling of
omgekeerd? Zo ja, kan de minister hierover cijfers geven?
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ANTWOORD

op vraag nr. 51 van 21 oktober 2009
van KATHLEEN HELSEN

1. Uit de driemaandelijkse monitoring blijkt dat op de meting van januari 2009, 6.669 lln in een
centrum deeltijds onderwijs waren ingeschreven. Volgens het decreet Leren en Werken 10 juli
2008 kunnen geen leerlingen rechtstreeks ingeschreven worden in een centrum voor deeltijdse
vorming.
Op 1 februari 2009 waren 3.926 leerlingen ingeschreven in de leertijd Syntra Vlaanderen.

2. Op schooljaarbasis voldeden 77,3 % van de leerlingen ingeschreven in de centra deeltijds onder-
wijs aan het voltijds engagement conform het decreet Leren en Werken 10 juli 2008.
Op het tijdstip van 1 februari voldeed 95,5 % van de leerlingen in de leertijd van Syntra aan het
voltijds engagement.

3. Van het totale aantal leerlingen in de centra deeltijds onderwijs die voldeden aan het voltijds
engagement zaten op schooljaarbasis:

o 8,6 % in een persoonlijk ontwikkelingstraject;
o 13 % in voortraject;
o 11,9 % in een brugproject;
o 36,4 % in arbeidsdeelname in het normaal economisch circuit;
o 4,3 % in de groep “andere”
o 3,1 % in de groep thuiswerkers

4. De overheid houdt momenteel centraal geen overzicht bij met betrekking tot de instroom- of
uitstroomgegevens van de jongeren in een persoonlijk ontwikkelingstraject. Dit gebeurde wel
tijdens de pilootfase, en de in- en uitstroom is natuurlijk ook onderwerp van het tweemaandelijks
case-overleg tussen het CDO en het CDV waar de vooruitgang van elke jongere in een persoonlijk
ontwikkelingstraject wordt besproken.

Ik heb mijn administratie gevraagd om in samenwerking met de sector na te gaan in hoeverre een
centrale opvolging mogelijk en wenselijk is, zonder evenwel de lokale verantwoordelijkheid in
deze materie in vraag te willen stellen.
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Vraag nr. 52
van 22 oktober 2009
van HELGA STEVENS

Studenten met dyslexie - Hard- en software

Volgens BSH-Gent, een dienst voor studenten met een beperking binnen een aantal instellingen van
het hoger onderwijs, maakt meer dan één derde van de studenten met dyslexie gebruik van de software
SPRINT(O) PLUS. Deze software beoogt via het omzetten van tekst naar spraak, sneller lezen, beter
spellen en vlotter studeren. Het kan een goede hulp betekenen bij het verwerken van het lijvige
studiemateriaal en het schrijven van werkstukken. Wellicht wordt daarnaast nog gebruik gemaakt van
andere ICT-programma’s als Spika, Spark Space, enzovoort. Ook de voorleespen wordt door veel
studenten met dyslexie gebruikt.

Echter, deze zaken waren jarenlang niet op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) terug te vinden. Het VAPH is namelijk van oordeel dat het ten laste nemen
van deze dyslexiesoftware ten laste valt van het departement Onderwijs.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 107 van 2008-2009) naar aanleiding van deze
problematiek stelde de toenmalige minister van Welzijn dat dit tegen het huidige schooljaar geregeld
had moeten zijn. Volgens mijn informatie is er op heden nog geen wijziging in het aanbod/regeling
voor de leerlingen of studenten.

Voor de ouders betekent het een zware investering. Voor de benodigde software betaalt men al snel
meer dan 400 euro. Deze nood wordt klaarblijkelijk ook op het veld gevoeld. Zo is er een globale
aankoop gebeurd door de scholenkoepel Provinciaal Onderwijs Vlaanderen waardoor de software
goedkoper ter beschikking gesteld kon worden aan ouders en leerlingen. In sommige
onderwijsinstellingen wordt de software gratis aangeboden, in andere onderwijsinstellingen werkt men
via een leasing-huurovereenkomst zodat men de software aan een studentvriendelijk tarief kan
aanbieden. Naargelang de ad-hocregeling staan de ouders dus voor kleinere of grotere kosten. Graag
had ik van de minister vernomen wat de stand van zaken is in dit dossier.

Een problematiek die daarmee samenhangt, betreft de hardware om de dyslexiesoftware te gebruiken.
Het VAPH weigert ook tussen te komen in deze kosten. Een leerling met dyslexie heeft echter een
computer nodig om de software te kunnen gebruiken. Deze is niet altijd beschikbaar in de klaslokalen,
zeker niet binnen het regulier onderwijs. Ofwel moet er een laptop aangekocht worden die thuis en in
de klas gebruikt kan worden (extra kost ten opzichte van desktop), ofwel moet er een computer ter
beschikking zijn in de klas.

1. Welke budgetten zullen het huidig en het volgend schooljaar ter beschikking staan voor
studentgerichte maatregelen rond dyslexie?

2. Hoe zal het ter beschikking stellen van de dyslexiesoftware voor studenten geregeld worden? Is er
ook een regeling in de maak inzake voorleespennen? Wat is de timing?
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3. Ziet de minister een oplossing voor het hardwareprobleem (eventueel binnen een bredere
context)?
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op vraag nr. 52 van 22 oktober 2009
van HELGA STEVENS

Tot en met het schooljaar 2008-2009 konden leerlingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming krijgen voor dyslexiesoftware. Op vraag van het VAPH
wordt door een tijdens de vorige legislatuur afgesloten protocol tussen de toenmalige ministers van
Onderwijs en Welzijn deze vorm van ondersteuning overgebracht naar het beleidsdomein Onderwijs.
In dat kader werd aan de netoverstijgende samenwerking van de pedagogische begeleidingsdiensten
gevraagd om een voorstel uit te werken om scholen te voorzien van voldoende software en voldoende
knowhow om leerlingen met specifieke onderwijsnoden op een adequate wijze (compenserende en
dispenserende maatregelen) aansluiting te laten vinden bij het onderwijsaanbod dat het nauwst aansluit
bij hun mogelijkheden.

Het voorstel van het netoverschrijdend samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidings-
diensten wordt in de loop van de maand november verwacht. Zonder vooruit te lopen op de concrete
werkwijze kan wel al gesteld worden dat de ondersteuning niet langer aan individuele aanvragers
toegekend zal worden, maar wellicht op schoolniveau waardoor met dezelfde middelen meer leer-
lingen geholpen kunnen worden.

De overheveling van het VAPH bedraagt in totaal € 50.000. Er is niet alleen nood aan steun voor hard-
en software maar ook aan sensibilisering omtrent het gebruik ervan en dit zowel in het hoger onder-
wijs als in het leerplicht onderwijs. Daarom wordt de steun aan de vzw Die-'S-lekti-Kus dit jaar
opgetrokken tot € 148.000. Deze organisatie helpt leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen.
Daartoe werkt de vzw samen met de Vlaamse uitgevers. Die bezorgen binnen het project Adibib een
digitale kopie van hun handboeken aan de vzw, die ze omzet naar een voor de leerlingen gebruiksklaar
formaat. De leerling in kwestie kan het handboek dan inlezen in typische voorleessoftware (Sprint en
Kurzweil). Dergelijke omzettingen gebeuren momenteel manueel. Met voorliggend project worden
twee doelstellingen nagestreefd:
- De vzw zal met de subsidie haar huidige werking (manuele omzettingen) voortzetten
- De vzw zal een softwaretool laten ontwikkelen om het gebruiksklaar maken van de bestanden

automatisch te laten verlopen. De softwaretool die zal ontwikkeld worden zal platformonafhan-
kelijk werken. D.w.z. dat deze in principe gebruikt moet kunnen worden ter ondersteuning van om
het even welk softwareprogramma, dus niet alleen van Sprint en Kurzweil maar eventueel ook van
andere softwareaanbieders.

Momenteel loopt een sensibiliseringscampagne - ICT Zonder Beperkingen - om scholen en leraren-
opleidingen beter bewust te maken van de mogelijkheden van ICT-gebruik door leerlingen met
specifieke onderwijsnoden. In dit kader werd een publicatie en een CD-Rom ontwikkeld met infor-
matie en concreet (les)materiaal. Hierin werd eveneens aandacht besteed aan de problematiek van
dyslectici en de omkadering die zij nodig hebben.

Als onderdeel van de sensibiliseringscampagne is een nascholingstraject voorzien gespreid over het
schooljaar 2009-2010. In het hoger onderwijs komen er noch aparte budgetten beschikbaar voor
dyslexie software, noch voor leespennen of hardware. Er zijn echter verschillende kanalen beschikbaar
waar de instellingen middelen kunnen halen en aanwenden om zich dyslexie software, leespennen en
hardware mee aan te schaffen: Om te beginnen is er bij het bepalen van de werkingsmiddelen van de
instellingen, de extra weging van 1,5 voor studenten met functiebeperkingen.
Daarnaast kunnen de middelen uit het aanmoedigingsfonds onder meer ook hiervoor aangewend
worden. Bovendien kan ook de jaarlijkse sociale toelage die de studentenvoorzieningen ontvangen
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onder meer hiervoor aangewend worden en dat in het kader van de selectieve voorzieningen. In heel
wat instellingen van het hoger onderwijs gebeurt dit ook. Verder ondersteunt het Steunpunt voor
Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) hogeronderwijsinstellingen om de structurele uitbouw van het
instellingsbeleid rond functiebeperkingen te begeleiden.

De overeenkomst tussen de voormalige ministers van Onderwijs en Welzijn gaat enkel over de
toekenning van dyslexiesoftware en heeft geen betrekking op de tussenkomst voor de nodige hardware
die leerlingen en studenten met dyslexie nodig hebben. Er zijn momenteel geen verdere initiatieven
gepland inzake het voorzien van tussenkomsten voor specifieke hardware voor leerlingen en studenten
met dyslexie.
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Vraag nr. 53
van 26 oktober 2009
van PAUL DELVA

Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Brussel - Stand van zaken

Een van de grote projecten rond interculturaliteit tijdens de vorige legislatuur was de opening en de
uitbouw van een Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom. Dit huis moest voor ontmoeting zorgen
tussen de beide gemeenschappen en kruisbestuivingen stimuleren tussen de twee culturen.

In de Beleidsbrief Brussel 2008-2009 maakte de voormalige minister voor Brussel zich sterk dat de
verbouwingen afgelopen zouden moeten zijn over de eerste helft van 2009.

Al meermaals heb ik de minister voor Brussel hierover ondervraagd bv. vraag om uitleg nr. 249
(Handelingen C61 – CUL 8 – 13 november 2008). Ik heb nu over dit dossier de volgende vragen.

1. Kan de minister toelichten hoe ver de vergunningen en de verbouwingen aan het gebouw “La
Gaité” staan? Tegen wanneer worden/waren de verbouwingen afgerond? Kan de minister
meedelen welke knelpunten nog opgelost moeten worden? Heeft in het bijzonder het Koninkrijk
Marokko zijn financiële verplichtingen voldaan en bijkomende schijven gestort?

2. Hoe ver is het cultureel/inhoudelijk programma gevorderd voor het volgende werkjaar? Wat zijn
hierin de prioriteiten? Hoe zal de minister de werking hiervan verder ondersteunen (financieel,
logistiek,…)?

3. Hoe werd de vooropening van Daarkom, in april laatstleden, ervaren? Heeft hiervan een evaluatie
plaatsgevonden? Wat zijn hiervan de resultaten?
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op vraag nr. 53 van 26 oktober 2009

van PAUL DELVA

Via het Vlaams Brusselfonds kende mijn voorganger een investeringssubsidie toe van 1.500.000 euro
voor de verbouwing van “La Gaité”. De werking van het Vlaams-Marokkaans huis valt onder de
bevoegdheid van mijn Collega bevoegd voor Cultuur.

Over het gebouw kan ik het volgende kwijt:

Er is een stedenbouwkundige vergunning verleend op 23 oktober laatstleden. Wegens een wijziging
van de inkom en de daarom noodzakelijke gewijzigde inplanting van de lift, is er op heden een nieuwe
aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning ingediend. Deze vergunning vergt geen procedure van
openbaarheid (openbaar onderzoek, overlegcommissie, enz.) en wordt in januari-februari 2010
verwacht.

Het aanbestedingsdossier voor alle percelen is ondertussen bij het agentschap voor Binnenlands
Bestuur, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, voor advies ingediend. Aansluitend daarop zullen de
werken worden aanbesteed.

De werken starten zodra de nieuwe vergunning er is. Daarom wordt verwacht dat de werken einde
2010 zullen voltooid zijn.

Het Koninkrijk Marokko heeft op 24 augustus 2009 een tweede schijf van € 525.000 uitbetaald.
Van de beloofde € 1.000.000 werd dus reeds € 965.000 uitbetaald.

Voor een antwoord op de andere punten van uw vraag verwijs ik u graag naar mijn collega Vlaams
minister bevoegd voor cultuur.
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Vraag nr. 54
van 27 oktober 2009
van PAUL DELVA

Jeugdbeleid Brussel - “Trip Lokaal”

In oktober 2009 werd door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk een uitnodiging verstuurd voor de
Provinciale Trefdagen “Trip Lokaal”. De editie van 2009 wordt georganiseerd door de afdeling Jeugd
van het agentschap. De trefdagen staan in het teken van het Jeugdbeleidsplan 2011-2013. Het
agentschap wil helpen om alle actoren rond jeugdbeleid of -werk bij te staan met allerlei informatie
over hoe een goed en gedragen jeugdbeleidsplan tot stand komt.

In de bijbehorende flyer wordt gemeld dat “Trip Lokaal” plaatsvindt in iedere provincie. Bij nazicht
merk ik op dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet als “provincie” vermeld wordt.

1. In welke provincie dienen de Brusselse actoren zich in te schrijven? Welke verenigingen uit
Brussel en/of hoeveel personen uit het Brusselse Hoofdstedelijke gewest worden aangeschreven
om deze workshops bij te wonen? Hoeveel personen schrijven zich in vanuit Brussel?

2. In welke mate wordt in “Trip Lokaal” aandacht besteed aan de specifieke situatie van Brussel?
Hoe kunnen de actoren die zich bezighouden met jeugdbeleid en -werk vanuit het Brusselse
bijleren van deze workshops?

3. Waarom heeft Brussel geen eigen Trip Lokaal? In hoeverre kan hier samenwerking bestaan met de
VGC? (Vlaamse Gemeenschapscommissie)

4. Welk overleg bestaat er tussen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen en de VGC om het Vlaamse jeugdbeleid in de hoofdstad te stroomlijnen en te
verbeteren? Tot welke initiatieven heeft dat al geleid?

5. Bestaat er overleg tussen het Vlaams Agentschap en zijn Franstalige tegenhanger in Brussel over
het jeugdbeleid in de hoofdstad? Tot welke initiatieven heeft dat al geleid?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Schauvliege (vraag nr. 54) en Smet (nr. 54).
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Minister Pascal Smet

1. Het staat iedereen vrij zich in te schrijven op een trefdag in een provincie naar keuze. Dit geldt
ook voor de geïnteresseerden vanuit Brussel. Zo kunnen ze het vormingsmoment kiezen dat het
best past in hun agenda.

De afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk werkt niet rechtstreeks samen met
Brusselse gemeentebesturen. Het jeugdbeleid in Brussel wordt vormgegeven door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC). De afdeling Jeugd werkt voor de promotie en bekendmaking
van dit vormingsinitiatief samen met de VGC én de koepels van het landelijk georganiseerde
jeugdwerk. Zij nodigen elk via hun eigen kanalen uit om zich in te schrijven voor deze vormings-
dagen. Op deze manier worden de Brusselse jeugdverenigingen, de leden en andere jeugdbeleids-
actoren in Brussel bereikt.

Op dit moment kan ik u geen cijfers bezorgen over de inschrijvingen omdat geïnteresseerden zich
rechtstreeks inschrijven via het provinciebestuur. De cijfers worden pas na afloop van de verschil-
lende vormingsinitiatieven verzameld en geëvalueerd door de Vlaamse administratie.

2. De timing van de lokale jeugdbeleidsplannen van de gemeentes loopt niet samen met de timing
van het jeugdbeleidsplan van de VGC. Dat de planningsjaren van beide deze keer samenvallen, is
toeval.
De verschillende thema’s die aan bod komen in de workshops zijn gekozen in functie van dit
nieuwe planningsjaar en de thema’s zijn dus ook voor de VGC en het Brusselse jeugdwerk
relevant.

3. Er wordt gekozen om deze Trip lokaal driejaarlijks te organiseren op een voldoende grote schaal,
zodat veel mensen en betrokkenen tegelijkertijd kunnen worden geïnformeerd. Er is tot op heden
nooit de vraag gekomen vanuit Brussel of de VGC om ook voor hen een afzonderlijke trefdag te
organiseren. Als de VGC vragende partij is, kan dat herbekeken worden. De VGC is trouwens een
permanent lid van de reflectiegroep lokaal en provinciaal jeugdbeleid, die binnen de Afdeling
Jeugd de trefdagen organiseert.

4. Door dat permanent lidmaatschap van de VGC is er ook een permanente Brusselse reflex.De VGC
maakt permanent deel uit van de reflectiegroep lokaal en provinciaal jeugdbeleid. Het doel van dit
overlegorgaan is het plaatselijke jeugdbeleid permanent te verbeteren en acties op elkaar af te
stemmen. Door de aanwezigheid komt ook het Brussels perspectief ter sprake. Dit kan er onder
andere toe leiden dat bij het uitwerken van regelgeving rekening wordt gehouden met de typische
Brusselse situatie. Op www.jeugdbeleidsplan.be, een initiatief van het Steunpunt Jeugd, kan men een
tijdslijn voor Brussel vinden, een tekst over advisering in de Brusselse context en een algemeen
inleidende tekst over Brussel en het jeugdbeleid.

5. Er is vandaag geen overleg tussen de administraties van beide Gemeenschappen over jeugdbeleid
in Brussel. Gelet op de decentralisatie van het jeugdwerk, was dat ook een taak van de lokale
overheden, in casu de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie. In functie van de opmaak van
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een gemeenschappelijk jeugdbeleidsplan voor Brussel, zal dit overleg in de toekomst wel
georganiseerd worden, met betrokkenheid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Minister Joke Schauvliege

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 24 juli 2009, behoort het beleidsveld
jeugdwerk tot de bevoegdheid van collega Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke
Kansen en Brussel.

Voor het antwoord op deze vraag kan ik dan ook enkel doorverwijzen naar het antwoord van mijn
collega.
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 55
van 27 oktober 2009
van PAUL DELVA

Nederlandstalig basisonderwijs Brussel - Informatiefolder

Naar aanleiding van de interpellatie van collega Helsen van 8 oktober 2009 omtrent de taaltest om
toegang te krijgen tot het eerste leerjaar van het basisonderwijs, liet de minister weten dat hij een
informatiecampagne heeft opgezet om de ouders te sensibiliseren. Hij vertelt hierover in de commissie
Onderwijs: “Alle ouders met een kind geboren in 2004 bezorgen we daarover een informatiefolder
rechtstreeks bij hen thuis, met als openingsvraag: ‘Mag jouw kind naar het eerste leerjaar?’. Op die
manier bereiken we alle ouders. Ook de scholen en sociale organisaties zullen folders en affiches
verspreiden. In het bijzonder gaat het ook over organisaties die werken met kansarme of anderstalige
ouders. We weten allemaal dat het eigenlijk precies om die groep van mensen in de samenleving
gaat.”

Op het einde van de vorige legislatuur is er een decreet betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het
gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen school en ouders met betrekking tot
leerlingen van het lager en secundair onderwijs goedgekeurd.

Dit decreet stelt dat een leerling minstens één jaar Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd moet
hebben, vooraleer het ingeschreven kan worden in het eerste leerjaar van het lager onderwijs. Indien
dit niet het geval is, moet de leerling aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen. Een van die
voorwaarden is slagen in een proef die peilt naar de kennis van het Nederlands (nodig om het lager
onderwijs aan te vatten).

In Vlaanderen is het mogelijk de ouders met kinderen geboren in het jaar 2004, op te sporen die hun
kind aldus moeten inschrijven. In Brussel echter niet, wegens het principe van de “liberté du père de
famille”. Het is onmogelijk te achterhalen welke ouders een doelgroep vormen voor het
Nederlandstalig onderwijs en deze personen dus te informeren met de nodige achtergrond, tenzij men
alle ouders in het Brussels Hoofdstedelijke gewest hierover inlicht.

Deze bijkomende verplichting kan trouwens heel wat gevolgen hebben voor Brussel, omdat er
meerdere onderwijssystemen bestaan en sommige ouders hun kinderen eerst wensen te sturen naar het
Franstalig kleuteronderwijs en vervolgens naar een Nederlandstalige lagere school.

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

2. Hoe heeft de Vlaamse Gemeenschap alle ouders die een kind hebben, geboren in 2004, uit Brussel
geïnformeerd? Via welke sociale organisaties uit Brussel werd dat gedaan? Hebben alle
Nederlandstalige scholen uit Brussel deze folder ontvangen?

3. Is de doelstelling ter zake hiermee gerealiseerd? Welke stappen dienen hieromtrent nog genomen
te worden?
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4. Heeft de minister een specifieke folder (anderstalig, toegankelijkere info,…) opgesteld voor
ouders uit Brussel, omwille van de drempel die Nederlands voor sommige ouders vormt?

5. Heeft de minister er zicht of er een significante verhoging heeft plaatsgevonden van de
inschrijving van kinderen in de derde kleuterklas om te voldoen aan deze nieuwe verplichting?
Graag per provincie (Brussel als aparte provincie)? Welke conclusies trekt de minister hieruit?

6. In verband met de taalproef: kan de minister meedelen of deze proef verschillend zal worden
opgesteld voor Vlaanderen en Brussel of is dit dezelfde proef voor alle betrokken kinderen,
ongeacht hun woonplaats? In welke mate zal er in de proef dan rekening gehouden worden met de
omgevingstaal, die in Brussel toch hoofdzakelijk anders is dan in Vlaanderen?



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -493-

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 55 van 27 oktober 2009
van PAUL DELVA

1. 575 ouders krijgen een rechtstreeks brief.
Alle Brusselse kleuterscholen krijgen elk 2 affiches en 10 leaflets. Een hele reeks sociale
organisaties krijgen elk 1 affiche, 1 beloningssticker en 10 leaflets toegestuurd. Ze kunnen
bijbestellen. In september 2009 bestelden Brusselse scholen en organisaties 122 extra leaflets,
114 beloningsstickers en 11 affiches.

2. Communicatiestrategie in een notendop:
1. We kiezen voor rechtstreekse communicatie met ouders met een kind in 3de kleuterklas (dus

geboren in 2004) van het gewoon basisonderwijs.
2. Scholen en sociale diensten die vragen krijgen van ouders voorzien we van materiaal.
3. Sociale diensten en verenigingen spreken we aan om anderstalige en kansarme ouders te

informeren.
4. Omdat dit thema voorwerp is van maatschappelijk debat en om mond-aan-mond-reclame te

stimuleren, maken we de nieuwe maatregel ook bekend bij het grote publiek.

Voor Vlaanderen:
1. 67.000 ouders met kind geboren in 2004 en ingeschreven in gewone Nederlandstalige

kleuterschool krijgen uitleg en beloningsstickers.
2. 770 kinderen geboren in 2004 vinden we niet in onze inschrijvingslijsten wel in het

rijksregister (na toestemming privacycommissie), ook hun ouders krijgen uitleg en
beloningsstickers, plus een extra brief.

3. We schrijven alle gewone kleuterscholen aan. Ze krijgen elk twee affiches en 10 leaflets en ze
kunnen bijbestellen.

4. We schrijven ook sociale organisaties aan die werken met laaggeschoolde, kansarme of
anderstalige ouders: CLB, OCMW, CAW, schoolopbouwwerk, basiseducatie, integratiesector,
onthaalbureaus, verenigingen van minderheden en van armen.

5. Vooral basisscholen, Centra Leerlingenbegeleiding en OCMW/gemeente vragen bijkomend
materiaal: 914 affiches, 4.150 beloningsstickers, 7.344 leaflets (cijfers van eind september
2009).

6. We sturen bovendien een persbericht (april) naar koepelorganisaties uit de sociale sector met
de vraag om de nieuwe regelgeving bekend te maken.

7. We genereren media-aandacht via een persbericht van de minister in april 2009 (na
goedkeuring Regering en Parlement), persconferentie van de minister eind augustus 2009 en
persbericht van Klasse begin september 2009.

8. We nemen de nieuwe regelgeving ook op in alle vaste communicatiekanalen van het
ministerie van Onderwijs: Klasse voor Ouders, Klasse voor Leraren, TV-Klasse,
nieuwsbrieven Schooldirect en Lerarendirect, www.kleuterparticipatie.be...

Voor Brussel:
1. Net als in Vlaanderen krijgen alle ouders met een kind geboren in 2004 en ingeschreven in een

gewone Nederlandstalige kleuterschool uitleg en beloningsstickers: 575 brieven gaan naar een
adres met postnummer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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2. In Brussel is het onmogelijk om rechtstreeks te communiceren met ouders van kinderen
geboren in 2004 die niet in onze inschrijvingslijsten wel in het rijksregister staan. Want alle
kinderen in Franstalig of ander onderwijs zouden erbij zitten.

3. Net als in Vlaanderen zochten we aandacht in algemene media via een persbericht (april),
persconferentie (eind augustus) en persbericht Klasse (begin september).

4. Net als in Vlaanderen schrijven we alle Nederlandstalige Brusselse gewone kleuterscholen aan
en sociale organisaties. Zij krijgen affiches en leaflets en kunnen bijbestellen. Bestellingen uit
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 11 affiches, 122 leaflets en 114 beloningsstickers (cijfers
van eind september 2009).

5. In Brussel maken we bijkomend afspraken met de VGC om de nieuwe regelgeving ook in hun
communicatiekanalen te integreren (Brusseldirect, hun publicatie over Brussels
basisonderwijs).

6. We maken ook afspraken met het Brussels Lokaal Overlegplatform. De LOP-deskundige
neemt de nieuwe regelgeving op in de jaarlijkse vormingsmomenten over inschrijvingsbeleid.

3. We hebben veel ouders en organisaties bereikt. Dat weten we dankzij de reacties op deze
campagne.
De meest gestelde vragen op de Infolijn 1700 waren:

- Hoe tel ik die 220 halve dagen?
- Mijn kind is langdurig ziek of we gaan een tijd naar het buitenland, wat nu?
- Is dit een verlenging van de leerplicht?

Bij scholen, CLB’s en sociale organisaties is de meest gestelde vraag:
- Wie, wat en hoe van de test?
- Is de basisboodschap vertaald?

Vervolgcommunicatie dit schooljaar:
- Scholen en sociale organisaties blijven materiaal bijbestellen, onder meer voor

oudercontacten.
- Begin tweede trimester: thema in herinnering brengen bij ouders bijvoorbeeld via Klasse

voor Ouders of onrechtstreeks via Lerarendirect.
- Uitvoeringsbesluit dat op veel vragen van scholen en CLB’s een antwoord zal bieden.
- Nog uit te werken communicatie: Hoe en wanneer komen ouders te weten dat hun kind een

test moet afleggen?

Eind juni en begin september 2010 weten we hoeveel kinderen een taaltest moeten afleggen. We
kunnen dan ook peilen in hoeverre ze op voorhand van deze regelgeving op de hoogte waren en
de groepen detecteren die we onvoldoende bereikt hebben.

Er is in ieder geval voorzien dat deze informatiecampagne herhaald wordt gedurende de vier
volgende schooljaren. We evalueren en sturen bij waar nodig.

4. Voor laaggeschoolde ouders in Vlaanderen en Brussel:
- In alle teksten en materialen van de informatiecampagne gebruiken we toegankelijke taal.

Het Agentschap Onderwijscommunicatie heeft daarover expertise in huis.
- We schrijven sociale organisaties aan die werken met laaggeschoolde, kansarme of

anderstalige ouders: CLB, OCMW, CAW, schoolopbouwwerk, basiseducatie,
integratiesector, onthaalbureaus, verenigingen van minderheden en van armen.

- TV-Klasse maakt een filmpje over de overstap van de derde kleuterklas naar het eerste
leerjaar. Scholen en sociale organisaties kunnen het gebruiken om de boodschap visueel te
ondersteunen.

We schrijven media voor laaggeschoolde volwassenen aan, bijvoorbeeld Wablieft en Taalblad.be.

Voor anderstaligen in Vlaanderen en Brussel:
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- De basisboodschap is vertaald in negen talen en beschikbaar als download op
www.kleuterparticipatie.be.

- Etnomedia krijgen een eigen persbericht in april 2009. Meer bepaald alle tijdschriften,
nieuwsbrieven en websites van federaties en verenigingen voor etnisch- culturele
minderheden. Ook commerciële tijdschriften zoals Polonianet (Poolse gemeenschap in
Vlaanderen en Brussel) en The Bulletin (voor expats in Brussel).

5. De cijfers met betrekking tot de kleuterparticipatie 2009-2010 kunnen nog niet gegeven worden.
Het schooljaar is immers nog lopende. Wel vindt u als bijlage de cijfers van 2008-2009 en 2007-
2008, opgedeeld naar geboortejaar en naar provincie.
Om te komen tot de niet-ingeschreven kleuters, werd een bestand van kleuters uit het rijksregister
vergeleken met de ons gekende inschrijvingen (gesubisidieerde/gefinancierde scholen, privé-
scholen, Franstalig onderwijs, ...). In totaal waren er in 2007-2008 3.006 niet ingeschreven
kleuters, in 2008-2009 waren dit er 2.645.
De kleuterparticipatie wordt in Brussel niet nagegaan door de Vlaamse Gemeenschap. Door het
tweetalige karakter van Brussel is de Vlaamse Gemeenschap immers niet bevoegd om deze taak
uit te oefenen.

6. De taalproef is zowel in Brussel als in Vlaanderen dezelfde. De taaltoets wil juist meten of een
leerling (vijf of zes jaar), die niet vaak genoeg in het kleuteronderwijs aanwezig was, voldoende
Nederlandse schooltaal begrijpt, los van de omgevingstaal, om te kunnen starten in het
Nederlandstalig lager onderwijs. De taalproef zal worden afgenomen door het centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) dat werkt voor de school waar de leerling zich aanbiedt.

BIJLAGE

Vergelijking wel-/niet ingeschreven per geboortejaar.

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/SMET/55/antw.055.bijl.001.xls
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Vraag nr. 56
van 28 oktober 2009
van SOPHIE DE WIT

Hoger onderwijs - Leerkrediet

Sinds het academiejaar 2008-2009 is het leerkrediet ingevoerd in het hoger onderwijs. Studenten
starten met 140 studiepunten aan hun studieloopbaan. Telkens gaat hier het aantal studiepunten van in
aftrek dat de student opneemt, om er achteraf weer bij te komen als de student slaagt. Om de student
een doordachte keuze te laten maken, zijn er nadelen aan verbonden wanneer de student met nul
studiepunten overblijft.

Momenteel ligt de doorsnee student nog niet wakker van dit systeem. De nadelige gevolgen treden in
principe pas binnen enkele studiejaren op. Toch zijn er al enkele studenten die na één schooljaar hun
studiepunten tot 20 herleid zien. Ze begonnen bijvoorbeeld aan een richting en schreven zich niet
tijdig uit, waardoor ze hun studiepunten onherroepelijk kwijt waren. Dat gebeurde opnieuw in een
andere studierichting die ze aanvatten. Aangezien een doorsnee studiejaar 60 studiepunten telt, zijn er
dus in totaal 120 in aftrek gegaan.

Deze studenten schrijven zich nu opnieuw in bij een hogeschool of universiteit. Omdat ze nog 20
studiepunten bezitten, mag de school hen in principe niet weigeren. Wanneer de school hun leerkrediet
raadpleegt, mogen ze hen echter niet zomaar inschrijven voor een schooljaar van 60 studiepunten. Ze
krijgen dan een aangepast jaar op basis van hun leerkrediet.

In de praktijk moeten we echter constateren dat er scholen zijn die zich niet aan dit systeem houden.
Zij bieden deze studenten toch een volledig studiejaar aan. Informeel heeft het departement Onderwijs
blijkbaar al zijn bekommernis uitgesproken over scholen die het leerkrediet niet controleren bij
inschrijving.

Voor de scholen die zich wel nauwgezet aan het systeem houden, is dit behoorlijk frustrerend. Als
student is de keuze snel gemaakt tussen een school die maar een beperkt jaar aanbiedt en een school
die een heel jaar aanbiedt. Scholen die de gangbare richtlijnen volgen, worden dus geconfronteerd met
een concurrentieel nadeel.

Momenteel is dit effect nog vrij marginaal, omdat het aantal studenten met 20 studiepunten beperkt is.
Indien echter niet wordt opgetreden en het aantal studenten met een lage studiepuntenstand in de
toekomst enkel maar groter wordt, wordt dit zeer problematisch.

Mede omdat het leerkrediet nog in zijn kinderschoenen staat, graag volgende vragen.

1. Hoe evalueert de minister het eerste jaar waarin met het leerkrediet werd gewerkt?

2. Wat is de gemiddelde stand van het leerkrediet bij de studenten na één jaar?



-498- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

3. Hoeveel studenten beschikken nog slechts over 20 studiepunten?

4. Hoeveel scholen hebben deze studenten met 20 studiepunten slechts een beperkt jaar aangeboden?
Hoeveel scholen boden toch een volledig studiejaar aan?

5. Is de minister op de hoogte van deze problematiek die tot een concurrentieel nadeel leidt voor
scholen die zich aan de regelgeving houden?

Zo ja, welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om dit probleem in de toekomst niet te
laten escaleren?
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1. Het leerkrediet is pas ingevoerd bij de start van het academiejaar 2008-2009. Alle studenten zijn
op dat ogenblik gestart met een leerkrediet van 140 studiepunten. Grosso modo kan er van uitge-
gaan worden dat na één academiejaar het overgrote deel van de studenten nog over voldoende
leerkrediet beschikt om een volgend academiejaar te starten. Dit gelet op het gegeven dat 1) een
gemiddeld voltijds studiejaar ongeveer overeenkomt met 60 opgenomen studiepunten en 2) de
eerste 60 verworven studiepunten dubbel aangerekend worden. Een grondige evaluatie van het
leerkrediet is op dit ogenblik niet mogelijk. Enerzijds zijn nog niet alle studieresultaten in de
Databank Hoger Onderwijs geregistreerd. Daarenboven beschikt de administratie momenteel
nog niet over alle tools die een overzicht opleveren van de stand van het leerkrediet. Dit is voor-
zien in een IT-project in 2010.

2-3. Aan de hand van een manuele berekening is geprobeerd om het leerkrediet te simuleren van de
generatiestudenten van 2008-2009. Een generatiestudent is een student die voor de eerste maal
met een diplomacontract in het hoger onderwijs ingeschreven is in een bacheloropleiding in
Vlaanderen. Het zijn vooral deze studenten die de impact van het systeem van het leerkrediet het
meest zullen ondervinden. Het zijn daarenboven ook deze studenten die tijdens het academiejaar
van opleiding veranderen. Omdat dit geen nefaste gevolgen voor het leerkrediet zou hebben, is
het principe van de “heroriëntering” geïmplementeerd. Dit houdt in dat een generatiestudent zijn
volledig opgenomen leerkrediet terugkrijgt als hij zich uitschrijft voor 1 december en de helft
van zijn opgenomen leerkrediet als hij zich voor 15 maart uitschrijft.
Dit mechanisme van heroriëntering heeft er onder meer voor gezorgd dat slechts 7 studenten een
geschat leerkredietsaldo van 20 studiepunten of minder overhouden na afloop van het eerste
academiejaar. Dit zijn studenten die zich niet uitgeschreven hebben voor hun eerste opleiding.

Geschat leerkrediet aantal %

141-200 studiepunten 29.840 64%

61-140 studiepunten 16.554 36%

21-60 studiepunten 53 0,11%

20 studiepunten of minder 7 0,02%

totaal 46.454 100%

De meerderheid van de generatiestudenten (64%) heeft na afloop van het eerste jaar nog een
geschat leerkredietsaldo van meer dan 140 studiepunten. 36% heeft een geschat saldo hoger dan
60.

4. Indien een student over onvoldoende leerkrediet beschikt om een volgende inschrijving te
nemen, kan de instelling autonoom beslissen om deze student al dan niet toe te laten. De
instelling kan bijvoorbeeld ook beslissen om de student toe te laten en een verhoogd studiegeld
aan te rekenen.
Van de 7 studenten met een leerkredietsaldo lager dan 21 hebben slechts twee een inschrijving
in het hoger onderwijs in 2009-2010. Eén van de twee is slechts voor 20 studiepunten inge-
schreven, de andere voor 60 met een negatief leerkredietsaldo als gevolg. Beide inschrijvingen
zijn in een hogeschool.
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5. Ik kan op dit ogenblik de opmerking over het concurrentieel nadeel niet goed plaatsen en ik zie
niet direct de link met uw vorige vragen. Alle hoger onderwijsinstellingen hebben via het
Financieringsdecreet dezelfde mogelijkheden gekregen om al of niet de keuze te maken om een
student met een negatief leerkrediet te weigeren of om een hoger studiegeld te vragen. Ik ben
mij evenwel zeer bewust van de mogelijke impact van de stand van het leerkrediet op de studie-
loopbaan van de studenten. Op dit ogenblik wens ik hierover evenwel geen maatregelen of
beslissingen te nemen. Ik ga mijn administratie wel vragen om, zodra zij over alle gegevens
beschikken en zij deze kunnen ontsluiten, dit punt voortdurend op te volgen en te evalueren,
zodat eventuele tekortkomingen in het systeem onderbouwd kunnen opgevangen of bijgestuurd
worden.
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Nederlands in Brussel - Project “Patati Patata”

De kennis en het gebruik van het Nederlands versterken in onze hoofdstad is een speerpunt van het
Vlaams Brusselbeleid. Dit wordt nogmaals bevestigd in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Eén van
de projecten in dit verband is “Patati Patata” “dat als opzet heeft anderstaligen hun opgedane kennis in
de praktijk te laten oefenen. Dit project werd uitgetest binnen de gemeente Sint-Gillis, waarbij
bedrijven ook actief betrokken werden in het kader van bekendmaking en rekrutering van het
proefproject.” (Beleidsbrief Brussel 2008-2009)

Maar in 2009 zou het project “Patati Patata” worden opengetrokken naar het hele tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad. Zo was vooropgesteld in de beleidsbrief Brussel 2008-2009.

Hierover wil ik graag het volgende vernemen, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 139
(12/03/09).

1.a) Kan de minister een stand van zaken geven over de verruiming van “Patati Patata” tot heel het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoeveel bedrijven nemen deel?

b) Wanneer wordt er een evaluatie gehouden van deze “verruimde” Patati Patata? Hoe heeft de
minister de doelstelling “Nederlands oefenen op het werk” verder aangepakt, aangezien deze
doelstelling niet werd gehaald tijdens het proefproject? Hoe heet de minister het tweetalig luik
‘werk/ travail’ aangepakt om hieraan tegemoet te komen? Hoe heeft dit geholpen om de eerste
doelstelling te bereiken?

c) Is de minister erin geslaagd om meer Nederlandstaligen bij dit project te betrekken? Zo ja,
hoeveel? Hoe heeft de minister getracht om de Nederlandstaligen beter te informeren over Patati
Patata?

d) Hoe loopt de samenwerking met het opleidingscentrum van de federale overheid? Tot welke
initiatieven of afspraken heeft dit geleid?

e) Idem voor de samenwerking met het Brussels Kunstenoverleg. Cfr. antwoord op vraag nr. 139

f) Idem voor de samenwerking met de “Brusselse openbare ziekenhuizen”. Cfr. antwoord op vraag
nr. 139

2.a) Hoe loopt Patati@monk? Hoeveel deelnemers heeft dit project?

b) Heeft hiervan reeds een evaluatie plaatsgevonden, op basis van de doelstellingen zoals vermeld in
de schriftelijke vraag nr. 139?
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c) Welke beleidsconclusies en daaruitvolgende maatregelen hebt u hieruit genomen?

3. a) Kan de minister meedelen hoeveel bezoekers de hieraan gekoppelde website hebben bezocht?

b) Hoe evalueert de minister de website, na de aanpassingen op basis van de evaluatie van het
proefproject?

c) In welke mate wordt de website nog verbeterd om te voldoen aan de eisen, zoals vermeld in het
antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 139 (informeren, registreren, e.d.)?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 57 van 29 oktober 2009

van PAUL DELVA

Ik geef u hierbij de informatie waarover ik beschik. Ik wil er graag op wijzen dat de begroting en de
beleidsnota’s volop worden besproken in het Vlaams Parlement en dat ik in dit stadium zelfs nog niet
de mogelijkheid heb gehad om dermate in detail alle projecten van het Huis van het Nederlands te
bespreken, evalueren laat staan om te zetten in mogelijke concrete actiepunten en afspraken. Als u dat
wenst, kan in de loop van de komende maanden een hoorzitting met het Huis van het Nederlands
georganiseerd worden om de commissieleden in detail in te lichten over alle lopende projecten, bij
voorbeeld na de evaluatie in maart 2010.

1.a) In het voorjaar van 2009 (maart-april) vond de verruiming plaats van Patati Patata naar het hele
Gewest. Het Huis van het Nederlands werkte hiervoor een zichtbaarheidscampagne uit (affiches
in de Brusselse metrostations, bierkaartjes in de Brusselse café’s, reportages op radio, …).
Er zijn momenteel (eind oktober 2009) 805 gebruikers geregistreerd op www.patati.be, met
deelnemers vanuit elke Brusselse gemeente.

De hoofddoelstelling van het project bestaat er in om op individuele wijze Nederlands te
oefenen (op het werk of in de vrije tijd). Bijgevolg registreren mensen zich individueel op Patati,
en zijn het geen bedrijven die zich inschrijven.
Wel zijn er gesprekken bezig tussen het Huis van het Nederlands en een aantal bedrijven voor de
implementatie van een gesloten Patati binnen de eigen organisatie. Hier gaan we verder dieper
op in.

b) In het najaar van 2009 en in het voorjaar van 2010 wordt een nieuwe evaluatieronde voorbereid.
Zowel het project in het algemeen als het gebruik van de site zullen daarbij geëvalueerd worden.
De evaluatie zal plaatsvinden in maart 2010, wanneer het “verruimde” project 1 jaar loopt.

De doelstelling “Nederlands oefenen op het werk” werd oorspronkelijk niet gerealiseerd omdat
“Patati op het werk” niet taalneutraal was en dus inging tegen de opleidings- en communi-
catiedoelen van bedrijven en overheidsdiensten. Sinds maart 2009 is er gewerkt aan die taal-
neutraliteit en biedt “Patati op het werk” vandaag aan de deelnemende taaltandems tips en
mogelijkheden om zowel Frans als Nederlands te leren. Zo halen ook Nederlandstaligen een
groter voordeel uit Patati Patata. Tezelfdertijd past deze wisselwerking binnen de communi-
catiedoelen van bedrijven.
De uitwerking van het luik werk/travail is opgenomen sinds maart 2009 en blijft één van de
prioriteiten voor de komende maanden.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van gepersonaliseerde tools voor bedrijven en
overheidsdiensten waardoor hun werknemers toegang zouden krijgen tot een eigen patati-pagina
en een eigen database om taaltandems te vormen binnen het bedrijf of de overheidsdienst.
(“gesloten Patati”). Verder wordt er op die gepersonaliseerde pagina dezelfde informatie
gegeven als op het werk/travail-luik, aangevuld met informatie en tips eigen aan het bedrijf of
sector.

c) Van alle 805 gebruikers zijn er 314 Nederlandstalig, ofwel zo’n 40%. Het Huis van het Neder-
lands is er dus zeker in geslaagd om meer Nederlandstaligen te betrekken.
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Hiervoor heeft het Huis dan ook verschillende inspanningen geleverd: het project is zichtbaar
gemaakt via communicatiekanalen binnen de Vlaamse ambtenarij, via de gemeenschapscentra
en Nederlandstalige bibliotheken en ook een aantal reportages op bijvoorbeeld radio 1 en het
VTM-nieuws hebben een duidelijk effect heeft gehad op het aantal Nederlandstalige registraties.

d-f) Op dit ogenblik denken het opleidingscentrum voor de federale overheid (OFO) en het Huis van
het Nederlands samen na over de concrete invulling van de samenwerking. Indien het huidig
voorstel wordt goedgekeurd door de top van de federale overheid, zullen alle federale ambte-
naren gebruik kunnen maken van een afzonderlijke, gepersonaliseerde tool die zal toestaan dat
zij in een eigen patati-community kunnen creëren (gesloten Patati). Ook wordt nagedacht over
een aantal interactieve opties. De link met de algemene patati-site zal tegelijk sterk blijven door
middel van verschillende links en elke ambtenaar zal bij zijn registratie zelf kunnen kiezen of
zijn profiel ook zichtbaar mag zijn in de algemene patati-database.

Ik kan u hier alvast ook meedelen dat er voor de Brusselse openbare ziekenhuizen eenzelfde
voorstel wordt uitgewerkt.
Verder zal ook het Brussels Kunstenoverleg (BKO) het project Patati bekend maken binnen haar
interne taalcursussen Nederlands. In september ll. presenteerden het BKO en het Huis van het
Nederlands ook het Zakwoordenboekje CULTU(U)R(E). Een tool dat de talenkennis binnen de
specifieke sector van Cultuur bevordert.

2.a-b)Het Huis van het Nederlands deelde mij mee dat Patati@Monk geen project is, maar louter een
hulpmiddel om bepaalde mensen toegang te laten vinden tot Patati.
Tijdens de testfase van het project bleek dat er voor bepaalde leden behoefte was aan een
laagdrempelig ontmoetingsmoment in groep alvorens over te gaan tot individuele afspraken.
Daarom wordt er om de twee weken een samenkomst georganiseerd in café Monk in het cen-
trum van Brussel. Daar waar in de beginfase het Huis van het Nederlands dit initiatief sterk
begeleidde, zijn het nu de Patati-leden zelf die dit verder opnemen.
Elke editie van Patati@monk lokt een 20-tal deelnemers. Opvallend is dat er elke keer ook
nieuwe deelnemers naar de bijeenkomsten komen die op die manier de drempel naar het online-
project gemakkelijker overwinnen. Het ontmoetingsmoment is tevens een ideale manier voor
mensen die al deelnemen om vrienden mee te brengen en hen op een vrijblijvende manier te
doen kennismaken met Patati Patata.

c) Gezien de aard van Patati@Monk (zie hierboven) lijkt het mij niet zinvol om hier recht-streekse
beleidsconclusies en maatregelen aan te koppelen.

3.a) Sinds de verruiming van het project naar het Brusselse hoofdstedelijk Gewest (maart 2009),
werd de website 20.173 keer bezocht door 14.315 verschillende bezoekers. Momenteel zijn er
805 actief geregistreerde leden.

b) De introductiepagina voor mensen met Nederlands als thuistaal:
Deze aanpassing is een gevolg van het feit dat uit de evaluatie bleek dat het project slechts
moeizaam Nederlandstaligen kon aanspreken. Bezoekers van de site komen nu op een pagina
terecht waar zij de keuze moeten maken tussen Nederlands als thuistaal of andere thuistaal.
Daardoor krijgen Nederlandstaligen meteen de boodschap dat de site en het project weldegelijk
ook voor hen opgezet zijn. Na een klik op Nederlands als thuistaal komt de gebruiker op een
introductiepagina waar kort en duidelijk wordt weergegeven wat Patati Patata is en dit specifiek
en concreet vanuit het oogpunt van de Nederlandstalige deelnemer. Gezien de toename aan
Nederlandstalige gebruikers, kunnen we stellen dat de ontwikkeling van die Nederlandstalige
introductiepagina beantwoordt aan de doelstelling die erin bestond Nederlandstaligen beter te
informeren en gerichter aan te spreken.
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Het tweetalig luik werk/travail
Om meer bedrijven warm te maken voor Patati patata, is de ontwikkeling van een tweetalig luik
werk/travail opgezet. Het luik bestaat momenteel al maar wordt nog verder ontwikkeld.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat het Huis van het Nederlands een zeer goede website heeft
ontwikkeld, die verder aangepast is op basis van de evaluaties.

c) Het is het Huis van het Nederlands dat de website ontwikkeld heeft en beheert- niet de overheid.
Deze website is sowieso continu onderhevig aan aanpassingen, die gebaseerd zijn op de
evaluaties en de ervaringen van het Huis.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 58
van 29 oktober 2009
van PAUL DELVA

Brusselbeleid - Onderzoek taal- en identiteitsvorming

In de beleidsbrief-Brussel 2008-2009 werden, in het hoofdstuk over de wetenschappelijke onderbouw
van het gecoördineerd beleid, resultaten van een onderzoek naar linken tussen taal en
identiteitsvorming verwacht “tegen april/mei 2009”. Op basis hiervan zou er een module ontwikkeld
worden om “in de volgende Taalbarometer te incorporeren”.

1. Kan de minister de resultaten van dit onderzoek toelichten? Wat zijn de beleidsaanbevelingen?
Wat zijn de voor de minister belangrijkste (beleids)conclusies uit dit rapport?

2. Welke stappen onderneemt de minister om de beleidsaanbevelingen verder uit te werken? Welke
conclusies van dit onderzoek zal hij uitvoeren?

3. Wat is de doelstelling van de bovenvernoemde module? Hoe zal er een compacte module
gecreëerd worden die gebruikt zal worden voor de volgende Taalbarometer? Waaruit zal deze
module bestaan?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 58 van 29 oktober 2009

van PAUL DELVA

Het onderzoek taal- en identiteitvorming werd tijdens de vorige legislatuur vooropgesteld. Het onder-
zoek werd echter om financiële redenen opgeschort.

Het was de bedoeling om na te gaan in hoeverre taalkennis, taalgebruik of het in contact komen met
Nederlandstaligen of instellingen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel de houding t.a.v. deze
gemeenschap gaat bepalen en in hoeverre ze zich hiermee (kunnen) identificeren.

Op basis van de resultaten zou er tevens een module (= een paar vragen) worden gemaakt rond taal en
identiteit om in de taalbarometer op te nemen.

Ik heb de administratie de opdracht gegeven om de nodige kredieten vrij te maken om de opdracht
verder te zetten en af te werken.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 59
van 29 oktober 2009
van PAUL DELVA

Woonzorgzones Brussel - Stand van zaken

Een belangrijk hoofdstuk in de beleidsbrief Brussel 2008-2009 betrof de uitbouw en de
operationalisering van de woonzorgzones in Brussel.

Dit wordt nogmaals bevestigd in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord “Een daadkrachtig Vlaanderen
in beslissende tijden” met de nadruk op een inhaaloperatie voor welzijnsvoorzieningen in Brussel. De
laatste jaren is er al veel voorbereidend werk gebeurd: een Masterplan Woonzorgzones Brussel werd
uitgetekend en goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Een aantal prioritaire gebieden voor de
uitbouw van woonzorgzones werden vastgelegd nl. “de zone Noord-Oost (Schaarbeek, Evere, Sint-
Joost, Haren), samen met de zogenaamde scharnierzone Neder-over-Heembeek; zone Noord-West
(Berchem/Ganshoren, Jette, Laken) en zone Zuid-West (Anderlecht).”

De strategisch planner is ook bezig geweest met het opsporen van mogelijke initiatiefnemers en privé-
partners, het stimuleren van synergieën in de vooropgestelde woonzorgzones, het uittekenen van de
werking van de woonzorgzones en het zorgkruispunt, het definiëren en invullen van de infrastructurele
lacunes in de woonzorgzone,… De residentiële delen (serviceflats, aanleunwoningen,…) worden
ontwikkeld met privé-middelen. De niet-residentiële delen, de zogenaamde zorgdelen van een
woonzorgzone, worden gefinancierd met subsidies vanuit Vlaanderen en de VGC.

In de beleidsbrief Brussel 2008-2009 wordt er uitvoerig bericht over de verrichte inspanningen. De
voormalige minister voor Brussel vermeldt er o.a. het volgende : “in 2008 en 2009 worden in de eerste
fase van de ontwikkeling van de woonzorgzones volgende woonzorgzones verder voorbereid,
uitgewerkt en geïmplementeerd...”

Daaronder wordt ook verstaan dat het Kenniscentrum Woonzorgzones, samen met de VDAB en
Actiris, o.m. actief opleidingen voor zorgkundigen en taalprogramma’s voor anderstaligen
voorbereidt.

1. Kan de minister een stand van zaken geven van de ontwikkeling van de woonzorgzones sinds de
laatste beleidsbrief? Kan hij dat doen per vernoemd project (Pieter en Pauwel, vzw Aksent, Sint-
Jozef, e.a.)? Welke knelpunten zijn er opgedoken (eveneens per project)?

2. Welke maatregelen heeft de minister genomen om deze knelpunten op te ruimen?

3. Naast deze woonzorgprojecten werd ook melding gemaakt van een onderzoek naar een mogelijke
opstart van een woonzorgzone in Haren, Laken-Bockstal, Helmet, Sint-Joost, Vorst, Veeweide en
Jette na 2012. Kan de minister een stand van zaken geven in dit onderzoek? Welke punten worden
bestudeerd? Wanneer wordt dit onderzoek afgerond?
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4. Zoals hierboven vermeld, is het Kenniscentrum samen met VDAB en Actiris bezig met de
voorbereidingen voor de opleidingen zorgkundigen, terugkeercursussen, en Nederlands voor
anderstaligen. Hoe ver staan de desbetreffende voorbereidingen? Hoe ondersteunt de minister het
Kenniscentrum in deze opdracht?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 59 van 29 oktober 2009

van PAUL DELVA

1. Projecten

1.1. Aksent – Schaarbeek:
Aksent is reeds jaren actief als lokaal dienstencentrum en wenst ook een functie als zorgknooppunt
en dagverzorgingscentrum uit te bouwen vanuit de Liedtsstraat te Schaarbeek.
De voorlopige erkenning als dagverzorgingscentrum werd bekomen op 25/09/’07. Intussen zijn de
plannen opgemaakt en werden deze aangepast aan het advies van het Toegankelijkheidsbureau,
waarna een bouwaanvraag werd ingediend. De hoop is dat nog dit jaar een stedenbouwkundige
vergunning wordt bekomen en dat de werken in 2010 van start kunnen gaan.
Knelpunt dat nog moet worden opgelost is de (tijdelijke) herlocalistatie van de verschillende
partners die momenteel in het gebouw gehuisvest zijn.

1.2. Project Begijnenstraat I, Sint-Jans-Molenbeek
Het huis werd verbouwd tot 11 individuele woongelegenheden die elk rolstoeltoegankelijk zijn.
Het huis is eind deze maand volledig bewoond door ouderen en door personen met een handicap.
De Vaartkapoen en De Lork nemen de begeleiding van deze mensen op zich. Door de combinatie
van deze 2 voorzieningen is er een 24-uren permanentie mogelijk. De opvolging van de huisves-
ting werd toevertrouwd aan het sociaal verhuurkantoor Baïta.
Knelpunt: het faillissement van één van de aannemers, waardoor een deel van de appartementen
pas later kon worden afgewerkt.
Voor de inbedding van het lokaal dienstencentrum en zorgknooppunt op het gelijkvloers, werden
de plannen opgesteld (ook hier weer in samenspraak met het Toegankelijkheidsbureau) en werd
begin september een bouwaanvraag ingediend.

1.3. Project Begijnenstraat II, Sint-Jans-Molenbeek
De VZW Steunfonds Zonnelied voorziet op minder dan 100 meter van het andere project in de
Begijnenstraat de creatie van een 15-tal aanleunwoningen voor ouderen. Er zal ook een
dagcentrum voor zes personen met een handicap en een nursingunit voor 25 personen met een
handicap worden voorzien. Tussen beide locaties kan hierdoor een zorgboulevard worden uitge-
bouwd.

1.4. Project De Overbron, N-O-H
Het betreft hier de uitbreiding van het bestaande rusthuis met 15 woongelegenheden. Daarvoor
werden - met tussenkomst van het Vlaams Brusselfonds voor 950.000 EUR, goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 23/11/2007 - twee aanpalende panden aangekocht.
Het was de bedoeling deze panden om te bouwen tot kamers. Doch door de nieuwe regelgeving
omtrent de grootte van de kamers, die vorig jaar werd uitgevaardigd, voldeden de kamers slechts
nipt aan de nieuwe normen. Vandaar dat er nieuwe plannen werden gemaakt en dat er beroep zal
worden gedaan op VIPA-tussenkomst om de nieuwe plannen te realiseren. De stedenbouwkundige
vergunning werd in de zomermaanden ingediend.

1.5. Project De Zeyp, Ganshoren
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Het project had aanvankelijk tot doel de creatie van een lokaal dienstencentrum met zorgknoop-
punt en een dagverzorgingscentrum op de site van het Gemeenschapscentrum De Zeyp, dat
daarvoor diende te worden uitgebreid met twee aanpalende huizen.
Het lokaal dienstencentrum is intussen reeds operationeel en kreeg zijn voorlopige erkenning.
Eén van de twee huizen werd intussen met VGC-tussenkomst aangekocht. De vraagprijs van het
tweede huis overtreft echter heel sterk de schattingswaarde van het comité van aankoop. Dit maakt
een aankoop vandaag onmogelijk. Er wordt met de huidige eigenaar verder onderhandeld.
Tevens is dit project niet vanzelfsprekend omdat de relatie gemeenschapscentrum - lokaal
dienstencentrum - woonzorgvoorzieningen door de VGC nog niet volledig is uitgeklaard.

1.6. Project Lutgardis, Oudergem
Op deze site gelegen aan de Lutgardisschool te Oudergem willen de initiatiefnemers een dag-
verzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum met zorgknooppunt uitbouwen, samen met een
behoorlijk aantal aanleunwonigen. Tevens zullen ook de kinderkribbe en het jeugdhuis, die
momenteel al op de site gevestigd zijn, worden gerenoveerd.
Er wordt voor de realisatie een nieuwe VZW opgericht waarin de huidige eigenaar, de school en
het bisdom vertegenwoordigd zijn.
Het vlekkenplan van de site werd reeds afgetoetst op de gemeente Oudergem en er waren geen
principiële bezwaren. Met de VGC is er afstemming aangaande de integratie van het jeugdhuis en
de kinderkribben. Het kenniscentrum en de betrokken partners hopen in 2010 de planningsfase te
kunnen afronden met een plan, waarin alle partners kun verwachtingen kunnen terugvinden.

1.7. Project Pieter en Pauwel, N-O-H
Het voortraject van het project is afgerond tot en met de architectuurwedstrijd. Vooraleer de
opdracht toe te wijzen, wordt aan de administratie een analyse gevraagd van de juridische, tech-
nische en administratieve haalbaarheid van het project. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de
expertise op het vlak van DBFM bij andere departementen.

1.8. Project Sint-Jozef, Evere
In dit woonzorginitiatief wordt een lokaal dienstencentrum met zorgknooppunt gepland, samen
met een woonzorgcentrum voor 30 dementerenden en 22 aanleunwoningen.
De plannen worden momenteel ontwikkeld en zullen in het voorjaar 2010 resulteren in een
aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning.
Ondertussen werd op de site alvast een lokaal dienstcentrum geopend.
Het Vlaams Brusselfonds ontving een aanvraag voor financiële tussenkomst in de uitbouw van het
lokaal dienstencentrum, ten bedrage van 200.000 euro (aanvullend op de VIPA-middelen). Om in
aanmerking te komen voor subsidiering moet ook de VIPA-financiering sluitend zijn. Dit betekent
dat de initiatiefnemer tegelijkertijd eigenaar, bouwheer en exploitant moet zijn, wat nu niet het
geval is.

1.9. Project Terranova, Brussel
Het geriatrisch dagverzorgingscentrum Terranova maakt deel uit van het grote Terranovaproject
dat door EHSAL-HUB en Sint-Janshospitaal werd ontwikkeld.
Het Vlaams Brusselfonds verleende een investeringssubsidie van 490.000 EUR voor de erfpacht-
vergoeding. De bouwwerken zijn voltooid. De geselecteerde initiatiefnemer zou zijn werking
kunnen ontwikkelen, maar heeft uiteindelijk afgezegd. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel ging
op zoek naar een andere initiatiefnemer voor de uitbouw van het dagverzorgingscentrum en heeft
een geïnteresseerde uitbater gevonden. Deze aarzelt echter nog wegens het gebrek aan aangepast
vervoer binnen de Brusselse regio. Het aanbod van Sociaal Vervoer Brussel is ruim onvoldoende
om aan de aanvragen te kunnen voldoen. De VGC voert al bijna twee jaar gesprekken met de
dienst Sociaal Vervoer Brussel en de dienstencentra om tot een performanter systeem van aange-
past vervoer in Brussel te komen, maat dat heeft tot op heden weinig opgeleverd. Zolang dit
knelpunt blijft bestaan, zal een initiatiefnemer vinden niet eenvoudig zijn. Dit knelpunt werd
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gesignaleerd aan Minister Grouwels, bevoegd voor mobiliteit binnen de Brusselse regering en
tevens VGC-collegelid voor welzijn.

1.10. Project Verheydenstraat, Anderlecht
Het project Verheydenstraat is een moeilijk dossier. De vorige initiatiefnemer haakte in februari
2009 af omdat hij geen bankfinanciering voor zijn project verkreeg.
Daardoor kwam ook de uitbouw van de nursingunit op deze locatie te vervallen. Het Kennis-
centrum Woonzorg Brussel ging daarom op zoek naar een andere locatie en vond deze in de
Begijnenstraat te Sint-Jans-Molenbeek (waarvan eerder sprake).
Tevens zocht het Kenniscentrum ook een nieuwe initiatiefnemer voor de ontwikkeling van deze
woonzorgsite. Momenteel wordt de haalbaarheid van de site door een nieuwe initiatiefnemer
onderzocht.

2. Opruiming knelpunten

Het is de opdracht van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel om voor de zich voorgedane con-
crete knelpunten een oplossing te zoeken. Hierbij valt op dat de meeste knelpunten vallen buiten
de expertise woonzorg op zich, maar te maken hebben met prospectie van de immo-markt,
deskundigheid op het vlak van PPS en met de problematiek van sociaal vervoer. Hierdoor moet
gezocht worden naar een evenwicht tussen een vraaggestuurde aanpak en een aanbodgestuurde
aanpak.

3. Mogelijke opstart van woonzorgzones in andere gemeenten

Het kenniscentrum onderzoekt de mogelijke opstart van Woonzorgzones in andere gemeenten. De
realisatie daarvan zal gekoppeld worden aan een evaluatie van de aanpak tot nu toe.

Het project Tram 82 in Sint-Agatha-Berchem beoogt de uitbouw van een woonzorg. Het is een
initiatief van de Senior Living Group die, gekoppeld aan hun Woonzorgcentrum Arcus, een dag-
verzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum/zorgknooppunt wil ontwikkelen. Wegens infra-
structurele redenen wordt gestart met de uitbouw van een dagverzorgingscentrum.
Er werd een aanvraag tot erkenning met opschorting ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid dat de infrastructuur reeds ging inspecteren. Eens de goedkeuring bekomen, kan deze
dienstverlening vlug van start gaan. Zoals het er vandaag uitziet, zal dit het eerste operationele
Vlaams erkende dagverzorgingscentrum worden.

In Laken heeft NV Armonea een project voor de ontwikkeling van 150 rusthuis-woongelegen-
heden.
In Sint-Joost-ten-Node ontwikkelt zich een buurtgericht woonzorgproject Biloba, evenwel zonder
erkende of erkenbare voorziening. In Vorst (Koningslaan) wordt momenteel volop gebouwd aan
een woonzorgcentrum. Dit woonzorgcentrum wordt uitgebouwd door dezelfde initiatiefnemer als
deze van Ingendael te Laken. Het is de bedoeling de erkenning van 60 woongelegenheden te
Ingendael over te dragen naar Vorst en deze met 93 entiteiten te verruimen.
In Jette werd eveneens een initiatief onderzocht. Er werd een voorlopige vergunning aangevraagd
voor de ontwikkeling van 150 woongelegenheden en 75 serviceflats.
Ook voor Elsene (Flageyplein) loopt een aanvraag voor een woonzorgcentrum van 180 woonge-
legenheden.
De andere geciteerde plekken worden verder onderzocht, maar dit wordt doorkruist door het feit
dat de programmatiecijfers voor rusthuiswoongelegenheden momenteel bijna zijn uitgeput.

4. Opleidingen

4.1. Stand van zaken
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Bij de ontwikkeling van de woonzorgzones ontstaan er eveneens verschillende jobs. Om deze te
kunnen invullen en aan de nood van gekwalificeerd Nederlandstalig verzorgend personeel te
kunnen voldoen, worden er drie extra opleidingen voor polyvalent verzorgende/zorgkundige aan-
geboden. Deze opleidingen zullen respectievelijk door Solidariteit voor het Gezin (2) en
Familiehulp (1) georganiseerd worden en gefinancierd met subsidies van het Europees Sociaal
Fonds.

In 2008 werd in een onderzoek door Actiris aangetoond dat er 18 Nederlandstalige en 840
Franstalige werkzoekenden over het diploma verzorgende beschikken. Hierdoor wordt er naast de
standaardopleiding tot polyvalent verzorgende nog een andere piste gevolgd. Kandidaten met de
juiste diplomavereisten en die geïnteresseerd zijn om in de woonzorgzones te werken, worden
gescreend. Wanneer deze kandidaten niet over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschik-
ken, zullen ze een taalopleiding volgen van 120 u of 240 u bij het centrum voor basiseducatie, met
een opleiding die specifiek gericht is op de woonzorgzones. Na deze taalopleiding volgt een
verplichte bijscholingsmodule van 240 u die handelt over de zorgaspecten. Solidariteit voor het
Gezin zal deze cursus voor zijn rekening nemen. De cursus bestaat uit de opfrissing van de be-
roepsspecifieke aspecten, toelichting van nieuwe evoluties in de sector.
Solidariteit voor het Gezin en Familiehulp werkten samen een prototype van een screenings-
instrument uit, dat vervolgens verfijnd werd, om uiteindelijk gebruikt te worden bij de screening
van de kandidaten.

In januari 2009 startten de twee reguliere VOSPA-opleidingen (Vooropleidingen Social Profit
Anderstaligen). Momenteel zijn deze opleidingen bijna afgerond en zullen er waarschijnlijk 9 à 10
deelnemers doorstromen naar de extra opleiding van Solidariteit voor het Gezin die in december
van start gaat. Op 24 en 25 november 2009 ondergaan ongeveer 20 geïnteresseerde kandidaten van
andere VOSPA-opleidingen een selectieprocedure (gesprek met de jury) om vervolgens al dan niet
door te stromen naar de cursus van Solidariteit voor het Gezin, die specifiek gericht is op werken
in een woonzorginitiatief.
Eind oktober 2010 zou het certificaat voor polyvalent verzorgende/zorgkundige in het kader van
de woonzorgzones afgeleverd kunnen worden en zou de overgang naar de werkvloer gegarandeerd
moeten zijn.
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4.2. Hoe ondersteunt de minister het Kenniscentrum in deze opdracht?

 Financiering van een infovergadering voor 100 kandidaten, waarbij toelichting wordt gegeven
over het verdere screeningsproces door Familiehulp en Solidariteit voor het Gezin: 1.200
EUR.

 Financiering van de ontwikkeling van een screeningsinstrument door Familiehulp en Solida-
riteit voor het Gezin: 1.200 EUR.

 Financiering van de screening van 100 personen gedurende minstens een uur, uitgevoerd in
aanwezigheid van experten van Familiehulp en Solidariteit voor het Gezin aan 50 EUR per
screening = 5.000 EUR.

 Financiering van een taalaanbod voor reeds gediplomeerde polyvalent verzorgenden met
onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, aangeboden door Centrum voor Basiseducatie
Brusseleer of Centrum voor Volwassenonderwijs Lethas:

Tra(a)ger

Lerenden

2 Modules à

240 u. bij CBE

Brusselleer

18.000 EUR/module 36.000 EUR

‘Normaal’

lerenden

2 Modules à

120 u. bij CVO

Lethas

6.000 EUR/module 12.000 EUR

Totaal 48.000 EUR

 Financiering van een bijscholingsmodule (cfr. terugkeercursus verzorgende) van 240 u
ontwikkeld en aangeboden door Solidariteit voor het Gezin: 4.000 EUR voor de ontwikkeling
en 16.000 EUR voor het geven van de cursus = 20.000 EUR.
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 Financiering van een extra opleiding Polyvalent verzorgende/Zorgkundige voor anderstaligen,
aangeboden door Solidariteit voor het Gezin:

Opleiding Polyvalent verzorgende 35.615 EUR

Taalondersteuning in deze opleiding 28.800 EUR

Totaal 64.415 EUR

Totaal bedrag toegekend vanuit het Brusselfonds: 139.815 EUR.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 60
van 29 oktober 2009
van PAUL DELVA

Lerarentekort - Basisonderwijs Brussel

Eind augustus vernamen we dat het lerarentekort kleiner werd, vermoedelijk als gevolg van de
economische crisis. Vooral het tekort in het middelbaar onderwijs daalt: in juli 2009 had de VDAB
2050 vacatures, terwijl in juli 2008 het aantal openstaande betrekkingen meer dan 2800 bedroeg.

De inkrimping doet zich echter minder voor in het basisonderwijs. Daar wordt het tekort zelfs
structureel: onderwijzer wordt zo een “knelpuntberoep”. Het wordt blijkbaar steeds moeilijker om
jonge afgestudeerden te winnen voor dit beroep.

In het Vlaams regeerakkoord stelt men dat het ernstig tekort aan leerkrachten een belangrijke
bedreiging is. De regering wil onderzoeken welke maatregelen er kunnen genomen worden om dit
tekort tegen te gaan, waarin expliciet werd opgenomen : “met bijzondere aandacht voor de
problematiek in Brussel”.

De regering wil meer mensen met praktijkervaring (gemakkelijker) laten overstappen naar het
onderwijs. Ook betere loopbaanperspectieven, zoals taakdifferentiatie en het doorbreken van de vlakke
loopbaan, moeten leraren overtuigen om te blijven.

1. In mijn schriftelijke vraag nr. 248 van 06-05-2008 heeft de toenmalige minister van Onderwijs
meegedeeld dat hij “geen zicht had op de omvang van het tekort aan onderwijzers in het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel.” Actiris houdt namelijk geen vergelijkbare gegevens bij
voor de vaststelling van het tekort in Brussel.

Kan de minister uitleggen hoe hij het (mogelijke) lerarentekort in Brussel in kaart wil brengen en
zo nodig in oplossingen wil voorzien indien hij niet beschikt over voldoende gegevens?

Hoe zal hij dit probleem aanpakken?

2. Kan de minister aangeven in welke zaakvakken de daling zich het meest manifesteert? Is dit
dezelfde trend voor alle provincies?

3. Kan de minister aangeven in welke provincies het onderwijzerstekort het meest nijpend is? Hoe
groot is het tekort, per provincie?

4. Welke beleidsconclusies trekt de minister hieruit?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 60 van 29 oktober 2009
van PAUL DELVA

1-2. Mijn administratie volgt sinds 10 jaren de evolutie op van de onderwijsarbeidsmarkt. Deze op-
volging krijgt vorm in het jaarlijkse onderwijsarbeidsmarktrapport, dat ook aan de leden van de
onderwijscommissie wordt bezorgd. In dit rapport wordt een prognose gemaakt van de toekom-
stige ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Het rapport gaat ook in op diverse indica-
toren van een actueel tekort.

De situatie in Brussel krijgt bijzondere aandacht in het arbeidsmarktrapport, ondermeer wat
betreft de uitstroomcijfers voor startende leerkrachten. Ook het aantal leerkrachten dat in Brus-
sel is aangesteld met een bekwaamheidsbewijs “voldoend geacht” of “andere” - ook een duide-
lijke indicator van een tekort aan leerkrachten - wordt in kaart gebracht voor de diverse ambten.

Sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis in september 2008 werd de noodzaak
duidelijk om de situatie op de onderwijsarbeidsmarkt nog meer op de voet op te volgen. Ik ver-
wijs hierbij ook naar de gedachtewisseling over de onderwijsarbeidsmarkt, die op 4 februari
2009 plaatsvond in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie. Sinds-
dien publiceert mijn administratie een maandelijkse “onderwijsarbeidsmarktbarometer” die is
gebaseerd op de gekende maandelijkse statistieken van de VDAB betreffende de werkloosheids-
cijfers en openstaande vacatures. Voor Brussel steunt deze barometer op de gegevens afkomstig
van ACTIRIS, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. VDAB en ACTIRIS
staan in voor de opvolging van de arbeidsmarkt en het uitwerken van een beleid rond
werkgelegenheid en arbeidsbemiddeling in het Vlaamse en Brusselse Gewest.

Ook voor deze maandelijkse opvolging zou ik uiteraard liever beschikken over nog meer gede-
tailleerde cijfers van deze diensten. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze maandelijkse cijfers
vol-doende aanvullende informatie leveren om, samen met het jaarlijkse arbeidsmarktrapport,
een goede inschatting te kunnen maken van de belangrijkste evoluties in de onderwijsarbeids-
markt, ook in Brussel.

Noch de VDAB, noch Actiris beschikt over specifieke gegevens van vakleerkrachten. In het
arbeidsmarktrapport nemen we een aantal oefeningen op. Het aantal kandidaat-leerkrachten dat
zichzelf voor bepaalde vakken opgeeft in de leerkrachtendatabank van de VDAB, wordt ver-
geleken met het aantal tijdelijke uren die voor dat vak beschikbaar zijn.

Deze verhouding toont de spanning tussen vraag en aanbod en geeft op deze wijze een indicatie
van de vakken die moeilijk ingevuld geraken. Daarnaast gaan we na voor welke vakken anders
gekwalificeerden (niet opgeleid voor het te onderwijzen vak) aangesteld worden.
Het arbeidsmarktrapport 2009 zal nog voor het einde van het jaar worden gepubliceerd. Momen-
teel verwerkt mijn administratie de effecten van de besparingen.

3. Wat betreft het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten in Vlaanderen, is er vanaf
september 2009 een belangrijke kentering. Men kan stellen dat het effect van de financieel-
economische crisis voor het eerst vanaf het schooljaar 2009-2010 een duidelijke impact heeft op
het aantal openstaande vacatures in het onderwijs.
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Vlaanderen

De VDAB geeft maandelijks cijfers vrij voor Vlaanderen met betrekking tot het aantal “open-
staande vacatures". Deze cijfers zijn een goede barometer om de evolutie op de onderwijs-
arbeidsmarkt op te volgen.

Deze databanken gebruiken volgende categorieën van het onderwijzend personeel:
- leerkracht basisonderwijs
- leerkracht 1ste/2de graad secundair onderwijs
- leerkracht 3de/4de graad secundair onderwijs

Het totaal aantal openstaande vacatures voor het basisonderwijs en secundair onderwijs in
Vlaanderen bedroeg in de maand september 2009 nog 595, dit is een daling van -28,27% ten
opzichte van september 2008. In de periode september 2008 ten opzichte van september 2007
was er nog een stijging van 98,8 %.

In oktober 2009 was er opnieuw een daling van openstaande vacatures: in totaal waren er dit nog
600, opnieuw een daling van -29 % ten opzichte van oktober 2008. Vooral in het 1e/2e graad
secundair onderwijs en het 3e/4e graad secundair onderwijs was de daling erg groot,
respectievelijk - 36,58% en -31,11%. In het basisonderwijs is er een daling van -16 %.
Wanneer we de cijfers van oktober 2009 per provincie analyseren, stellen we vast dat het aantal
openstaande vacatures per provincie en per onderwijsniveau erg varieert.

De provincie Antwerpen kent het grootste aantal openstaande vacatures. In de provincie
Limburg is het aanbod van openstaande vacatures het laagst

De mate waarin het aantal openstaande vacatures is geëvolueerd ten opzichte van 2008, verschilt
ook per onderwijsniveau. We baseren ons verder op de meest recente cijfers, die van oktober
2009.

In het basisonderwijs is er in oktober 2009 in alle provincies een lichte stijging waar te nemen
van openstaande vacatures. Enkel in de provincie Vlaams-Brabant is er een daling van 29,87%.
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In het 1e/2e graad secundair onderwijs is er in de provincies Antwerpen (-63,16%), Limburg (-
22,22%) en Vlaams-Brabant (-49,43%) een daling van het aantal openstaande vacatures. De
provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen kennen een stijging van het aantal openstaande
vacatures met respectievelijk 22,37% en 3,45%.

In het 3e/4e graad secundair onderwijs is er in oktober 2009 ten opzichte van oktober 2008 een
daling van het aantal openstaande vacatures in de provincies Antwerpen (-54,37%), Limburg (-
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60%), Vlaams-Brabant (-15,09%) en West-Vlaanderen (-14,81%). Enkel in de provincie Oost-
Vlaanderen is er een stijging van 17,07% van het aantal openstaande vacatures.

Brussel

Op basis van statistische gegevens uit de Actiris databanken kunnen we voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het aantal openstaande vacatures bekijken.
Gelet op de beperkingen van de databank kunnen we u enkel een overzicht geven van het
“onderwijzend personeel”, zonder onderscheid naar onderwijsniveau.
In oktober 2009 is de vraag naar leerkrachten gestegen met een percentage van 40,19% ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In oktober 2008 was er nog een daling van 12,18 %
van het aantal openstaande vacatures tegenover oktober 2007.

Figuur : Evolutie aantal openstaande arbeidsplaatsen o.b.v. databank Actiris.
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4. Hiervoor verwijs ik naar mijn antwoord op de vraag nr. 10 van Jos De Meyer (26.8.2009) en op
de vragen om uitleg van Sven Gatz, Elisabeth Meuleman en Vera Celis over de annulering van
de Brusselpremie.

+ 40,19%

-12,18%
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Aan de VLOR is gevraagd om voorstellen te formuleren om de aantrekkelijkheid van het lera-
renberoep te benadrukken en te verbeteren. Er is binnen de VLOR een werkgroep opgericht die
zich met deze problematiek bezig houdt. Zoals u weet zijn in de VLOR alle actoren van het
onderwijs-veld vertegenwoordigd, zodat de voorstellen van deze werkgroep zeker door alle
betrokkenen zullen gedragen worden. Ik wacht dan ook met interesse de voorstellen van de
VLOR af.

Ik verwijs ook naar initiatieven die opgenomen zijn binnen het regeerakkoord 2009-2014 en
binnen mijn beleidsnota:
- werken aan de kwaliteit van de instroom in de lerarenopleiding door bijzonder aandacht te

besteden aan de oriëntatie op het einde van het secundair onderwijs;
- verbetering werkomstandigheden voor jonge leerkrachten;
- doorbreking van de vlakke loopbaan en optimalisatie van de verschillende vormen van taak-

differentiatie: het uitdagender maken van de loopbanen van leerkrachten;
- personeelsleden langer aan het werk houden op het einde van hun carrière;
- de overstap van mensen met praktijkervaring uit de privésector naar het onderwijs vergemak-

kelijken.

Ik wil daarbij werken op drie niveaus. Het eerste niveau is het begin van de loopbaan: hoe houden
we jonge leerkrachten in het onderwijs? Als tweede laag wil ik werken op de problematiek van de
leerkrachten in de steden: zij staan meer onder druk dan op het platteland. Het derde niveau
waarop ik wil werken, is Brussel: het is belangrijk voor de Nederlandstalige aanwezigheid in onze
hoofdstad dat we extra inspanningen doen.

Ik wil tevens een oproep doen naar allen. Ideeën en voorstellen zijn heel erg welkom. We staan
immers voor een grote uitdaging die we met zijn allen moeten aangaan.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 61
van 29 oktober 2009
van PAUL DELVA

Protestantse theologiefaculteiten - Subsidiëring

In het onderwijsdecreet XVIII is voorzien in een algemene subsidiemaatregel ten behoeve van de
Evangelische Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. In de
memorie van toelichting valt de volgende verantwoording daarvoor te raadplegen:

“De Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (FPG) te Brussel ontvangt al jaren een toelage van de
overheid, waarvoor in het Universiteitendecreet een minimale rechtsgrond is gecreëerd. Dat is niet het
geval voor de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven. Deze laatste instelling werd met
het Structuurdecreet nochtans een ambtshalve geregistreerde instelling en moet daarmee aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de FPG. Er is geen redelijke grond om de ene instelling wel en de andere
niet te financieren. Met dit artikel wordt deze ongelijkheid rechtgezet en wordt tezelfdertijd een
identieke en decretaal bepaalde financieringsregeling vastgelegd.”

Onder meer gelet op de door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) definitief
vastgestelde accreditatierapporten houdende een negatief eindoordeel voor de masteropleiding in de
protestantse godgeleerdheid van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerheid in Brussel, besliste de
Vlaamse Regering echter om een tijdelijke erkenning te verlenen aan de masteropleiding Protestantse
Godgeleerdheid van de FPG.

1. Kan de minister meedelen hoe groot de financiering van deze twee faculteiten Protestantse
Godsgeleerdheid bedraagt (totaal en gesplitst per faculteit)? Kan hij een evolutie geven sinds
2000? Hoeveel studenten hebben zich ingeschreven aan beide faculteiten (in totaal en per
faculteit)?

2. Hoe verhoudt zich het subsidiëren van twee faculteiten Protestantse Godgeleerdheid tot het
subsidiëren van één katholieke faculteit Godgeleerdheid en de beleidsintentie om op termijn één
universitaire imamopleiding op te richten? In hoeverre wordt het bestaan van twee faculteiten
Protestantse Godsgeleerdheid levensvatbaar geacht? Wordt er eventueel gedacht aan een
rationalisatie in de vorm van een fusie van deze beide faculteiten?

3. Hoe organiseert de minister het toezicht op de protestantse faculteiten en waaruit bestaat dat
toezicht? Kan hij hiervan de belangrijkste conclusies van het laatste toezicht meedelen? Welke
maatregelen zijn hieruit voortgevloeid?

4. Elke instelling die door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd wordt, is gehouden aan de
studiegeldbepalingen uit het Flexibiliseringsdecreet van 30 april 2004.
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Is het echter correct dat de studiegeldregeling van de ETF dubbel studiegeld bepaalt voor de
Vlaamse studenten en voor Nederlandse studenten een bedrag bepaalt dat 330 euro hoger ligt dan
het Vlaamse tarief?

Voor studenten uit de Europese Economische Ruimte wordt blijkbaar een nog hoger studiegeld
opgelegd. Het studiegeld dat eerstejaarsstudenten aan de FPG zou moeten betalen is naar mijn
informatie vastgesteld op 650 euro, een bedrag dat hoger ligt dan het bedrag decretaal dat
maximaal is toegelaten (567,80 euro).

Kan de minister uitleggen waarom? In hoeverre is dit in strijd met de Vlaamse regelgeving ter
zake en het vroegere arrest(en) hieromtrent dat het Europees Hof van Justitie velde?

Welke stappen heeft de minister hieromtrent eventueel al genomen?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 61 van 29 oktober 2009

van PAUL DELVA

1. Subsidies:

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid Brussel Evangelische Theologische Faculteit Leuven

2000 285.000,00 € 0,00 €
2001 288.000,00 € 0,00 €
2002 292.000,00 € 0,00 €
2003 296.000,00 € 0,00 €
2004 300.000,00 € 0,00 €
2005 305.000,00 € 0,00 €
2006 310.000,00 € 0,00 €
2007 315.000,00 € 100.000,00 €
2008 321.000,00 € 150.000,00 €
2009 285.000,00 € 414.000,00 €

Studentenaantallen:

a) Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid Brussel

Jaar Bachelor/1°
cyclus

Master c.q.
licentie

Doctoraatsprogramma en
hogere studies

2000-2001 11 4 12
2001-2002 8 6 11
2002-2003 12 2 18
2003-2004 11 8 15
2004-2005 14 8 18
2005-2006 8 10 15
2006-2007 2 10 12
2007-2008 6 6 13
2008-2009 4 3 12
2009-2010 7 3 7

b) Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Jaar Bachelor/
1° cyclus

Schakel-
programma

Master c.q.
licentie

Specifieke
lerarenopleiding

Doctoraats-
programma

2000-2001 13 0 39 0 29
2001-2002 14 0 42 0 32
2002-2003 20 0 43 0 33
2003-2004 23 3 46 0 30
2004-2005 44 1 45 3 32
2005-2006 60 1 53 1 35
2006-2007 66 11 51 1 39
2007-2008 73 11 42 4 48
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2008-2009 70 3 54 1 48
2009-2010 69 13 40 2 51

De studenten in het doctoraatsprogramma volgen voor het merendeel een deeltijds programma en
dit grotendeels op eigen kosten.

2. De beide protestantse faculteiten zijn van oudsher zelfstandige instellingen, die ook als dusdanig
erkend zijn in de regelgeving. Die gelijkwaardige erkenning van beide instellingen noopte ook tot
een gelijke behandeling op het vlak van financiering; die is uiteindelijk geregeld via Onderwijs-
decreet XVIII, waarbij ervoor geopteerd is om de regeling - alle verhoudingen in acht genomen -
te enten op die van het reguliere financieringsmodel voor de universiteiten en de hogescholen. Het
staat de beide instellingen vrij om zich de vraag te stellen of deze financieringsbasis hen in de
huidige vorm voldoende toekomst biedt. Aangezien het hier om vrije instellingen gaat, kan de
overheid hierin niet dwingend optreden.

De vergelijking met de faculteit Godgeleerdheid gaat niet op; dit is immers geen zelfstandige
instelling, maar een onderdeel van de Katholieke Universiteit Leuven. De opleidingen binnen die
faculteit worden meegenomen in het reguliere financieringsmechanisme waarmee de werkings-
uitkering van de K.U.Leuven wordt berekend. De universitaire opleiding voor moslimkaders is
nog niet opgericht, en er is op dit ogenblik ook nog geen beslissing over de structuur waarbinnen
deze opleiding zal worden aangeboden. Ook daarmee is een vergelijking niet mogelijk.

3. Aangezien de beide faculteiten niet vallen onder de organieke financieringsregeling van de hoge-
scholen en universiteiten, vallen zij ook niet onder hetzelfde regime van controle en toezicht. Het
toezicht is hier beperkt tot een nazicht van het jaarverslag en van de jaarrekening.

De twee instellingen vallen wel onder het stelsel van kwaliteitzorg en accreditatie dat ook voor de
Vlaamse hogescholen en universiteiten geldt. Op deze manier kan de kwaliteit van de aangeboden
opleidingen gegarandeerd worden. De masteropleiding van de Faculteit voor Protestantse
Godgeleerdheid te Brussel is in 2007 niet geaccrediteerd. Momenteel moet deze opleiding het
stellen met een tijdelijke erkenning, waarvoor de voorwaarden bepaald zijn in het Structuurdecreet
Hoger Onderwijs van 4 april 2003. Die tijdelijke erkenning vervalt op het einde van het academie-
jaar 2009-2010; vóór deze datum moet deze opleiding dan ook opnieuw aangeboden worden voor
accreditatie. Als de opleiding op dat ogenblik de accreditatie niet zou halen, kan zij niet langer als
masteropleiding worden aangeboden en genereert zij ook geen financiering meer.

4. Tot en met het academiejaar 2008-2009 kon de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee
geen aanspraak maken op een reguliere financiering. Deze instelling heeft in 2007 en 2008 enkel
een beperkte facultatieve toelage gekregen. In deze context was het dan ook verantwoord dat zij
een hoger inschrijvingsgeld aan haar studenten vroeg. Door de invoering van de organieke finan-
cieringsmaatregel in Onderwijsdecreet XVIII is er vanaf het academiejaar 2009-2010 evenwel niet
langer een rechtvaardiging om hogere studiegelden te vragen. Ik zal deze instellingen dan ook op
hun verplichtingen wijzen.
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 62
van 30 oktober 2009
van SVEN GATZ

Brusselse scholen - Aanmeldingsprocedure en inschrijving

Eind vorig schooljaar maakte het Brusselse LOP (lokaal overlegplatform) basisonderwijs bekend dat
het een nieuw aanmeldingssysteem zou invoeren voor alle Brusselse basisscholen. Zo kunnen ouders
zich voor het schooljaar 2010-2011 eerst online aanmelden voor de inschrijving van hun kind. Deze
nieuwe werkwijze zou een einde moeten maken aan de wachtrijen en kampeertoestanden aan de
Brusselse scholen. Het systeem zou ook gelden voor de secundaire scholen in de hoofdstad.

Het LOP verkiest te werken met een website, en niet met een callcenter met de argumentatie dat men
via een website veel meer gegevens van ouders kan opvragen, wat zou resulteren in een lagere
taakbelasting van de schooldirecties. We kunnen ons echter vragen stellen bij de exclusieve invoering
van zo’n onlinesysteem. In welke mate leeft dit de regelgeving en de geest van het decreet gelijke
onderwijskansen na? Niet iedereen heeft immers (makkelijk) toegang tot het internet. Het is daarom
misschien aangewezen om, naast het onlinesysteem, eveneens een callcenter uit te bouwen.

In het verleden werd, bijvoorbeeld door de Katholieke Scholengemeenschap Leuven, bij een
aanpassing aan de inschrijvings- of aanmeldingssystemen, eerst overgegaan tot het opstarten van een
experiment. Na de nodige evaluatie door het LOP en de interne evaluatie binnen een
scholengemeenschap kan zo’n nieuw systeem dan algemene invoering krijgen. Het lijkt dan ook
aangewezen om voor het invoeren van een algemeen online-aanmeldingssysteem eerst te werken met
een lokaal proefproject. De vraag rijst ook naar de haalbaarheid van het project. Is het technisch nog
mogelijk dit systeem uit te werken tegen volgend schooljaar (we zijn eind oktober en de procedure
start in januari)?

Via het voorgestelde systeem zouden ouders hun kind online kunnen aanmelden voor meerdere
scholen van hun voorkeur. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan ze plaatsen heeft, bepaalt een
rangorde welke leerlingen kunnen worden ingeschreven.

Om de rangorde te bepalen, wordt eerst rekening gehouden met de vastgelegde voorrangsgroepen
(broertjes, zusjes, Nederlandstaligen, kansarme kinderen). Daarna wordt voor het basisonderwijs
gekeken naar de afstand van de verblijfplaats of werkplaats tot de school en de duur dat een kind in
een erkende Nederlandstalige voorschoolse opvang zat.

Nederlandstalige secundaire scholen vrezen dan weer dat met het nieuwe systeem een grote terugval
kan zijn van het percentage Nederlandstalige leerlingen in de Brusselse scholen. Heel wat
Nederlandstalige leerlingen komen er momenteel immers uit de rand rond Brussel. In de Brusselse
onderwijswereld wordt gevreesd dat de instroom van Nederlandstaligen ( die nu ongeveer 40 %
bedraagt) in de toekomst mogelijk beperkt zal worden tot 20 %, terwijl net de huidige goede sociale en
taalmix de school ten goede komt.
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In het Vlaams regeerakkoord werd het volgende opgenomen: “We creëren een decretaal kader voor
aanmeldingsprocedures voor de inschrijving.” Momenteel nemen de grootsteden als Antwerpen, Gent
en Brussel de kosten echter op zich om projecten uit te werken om de wachtrijen te vermijden.

1. Is het de exclusieve verantwoordelijkheid van het Lokaal Overlegplatform (LOP) dan wel van de
minister om een nieuw aanmeldingssysteem bij inschrijvingen goed te keuren en door te voeren?

2. Gaat de minister ervan uit dat het uitwerken van een aanmeldingssysteem exclusief via een
website in overeenstemming is met het GOK-decreet? Worden door dit systeem niet té veel
mensen gediscrimineerd die geen of niet gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot het internet?

3. Is het in die optiek niet aangewezen om naast een onlinesysteem, eveneens een callcenter uit te
bouwen voor de aanmeldingsprocedure?

4. Is het niet aangewezen om, vooraleer een algemeen online-aanmeldingssysteem in te voeren, eerst
een lokaal proefproject op te starten en na evaluatie te beslissen of dit systeem algemene invoering
kan krijgen?

5. Deelt de minister de bekommernis van de secundaire Nederlandstalige scholen dat de instroom
van Nederlandstaligen in de Brusselse Nederlandstalige scholen zou verminderen? Heeft de
minister concrete maatregelen klaar om dit tegen te gaan?

6. Momenteel nemen grootsteden als Antwerpen, Gent en Brussel de kosten op zich om projecten uit
te werken om de wachtrijen te vermijden.

Zal de Vlaamse Regering (een deel van) de kosten voor het uitwerken van de
aanmeldingssystemen op zich nemen, ter ondersteuning van de grootsteden?

7. Is het niet wenselijk, gelet op deze vele vragen, het systeem van onlineaanmelding een schooljaar
uit te stellen (behoudens experimenten) om chaotische en ongewenste toestanden te voorkomen?
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 62 van 30 oktober 2009
van SVEN GATZ

Het antwoord op deze vraag wordt behandeld in de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen onder het
nummer C-246.
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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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Vraag nr. 24
van 16 oktober 2009
van JAN VERFAILLIE

Foton thuisbegeleidingsdienst dementie - Subsidiëring

Sind 1996 ijvert Foton voor de erkenning van een volwaardige thuisbegeleiding bij personen met
dementie en hun omgeving. Tot vorig jaar realiseerde Foton deze thuisbegeleiding zonder subsidies en
erkenning door de overheid.

Daar kwam verandering in. Op 15 december 2008 immers ondertekende toenmalig minister van
Welzijn, Gezondheid en Gezin Steven Vanackere een ministerieel besluit omtrent de toekenning van
een subsidie aan Familiezorg West-Vlaanderen vzw, voor het project “Foton – thuisbegeleidingsdienst
dementie”. Het project loopt van 1 november 2008 tot en met 30 oktober 2009.

Mits goede thuisbegeleiding van de persoon met dementie en zijn mantelzorgers, kan een opname in
een WZC (woon- en zorgcentrum) twee jaar uitgesteld worden. Als mantelzorgers weten hoe de ziekte
verloopt en ermee leren om te gaan, is er veel minder medicatie nodig voor de persoon met dementie
én voor de mantelzorger.

Bestaan er plannen om de toekenning van de subsidie aan het project “Foton thuisbegeleidingsdienst
dementie” te bestendigen? Zo ja, wanneer voorziet de minister de goedkeuring van dit dossier? Zo
neen, op basis van welke criteria kan de toekenning niet bestendigd worden?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 16 oktober 2009

van JAN VERFAILLIE

Foton thuisbegeleidingsdienst dementie is een specifieke taakstelling die opgenomen wordt door de
vzw Familiezorg West-Vlaanderen. Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale
thuiszorgdienst, werkzaam in West-Vlaanderen en in de grensgebieden van Oost-Vlaanderen. Familie-
zorg West-Vlaanderen vzw biedt een volledig thuiszorgaanbod van professionele en vrijwillige zorg.
Een 2000-tal medewerkers leveren diensten in gezinszorg, kraamzorg, praktijkhulp (poetshulp), oppas-hulp, info

en advies, vorming, ergotherapie.

De vzw en haar verschillende initiatieven ontvangen subsidies en/of financiële middelen van onder-
staande instanties: de Vlaamse Overheid, de Provincie West-Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaande-
ren, het agentschap Kind & Gezin,het Europees Sociaal Fonds (EFS), de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), diverse steden en gemeenten, diverse OCMW’s,
derde betalers zoals de ziekenfondsen, sociale diensten en verzekeringen (waaronder DKV en IPA),
sponsers en sympathisanten (in 2008 in het bijzonder de Koning Boudewijnstichting, de Cera-
foundation en KBC-bank). Voor het werkjaar 2007 verleende de Vlaamse overheid een tussenkomst
van 32,7 miljoen euro voor gezins- en bejaardenhulp.

Foton is ook de naam van het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum voor dementie.
Van 1996 tot 1999 ontvingen 3 centra, los van elkaar, niet-gereglementeerde subsidies voor het werk
dat zij op het gebied van dementieproblematiek leverden. Dit betrof het expertisecentrum voor
dementie (ECD) Orion (Essen) in de provincie Antwerpen, en de ECD’s Foton (Brugge) en Sophia
(Kortrijk) in de provincie West-Vlaanderen.

Omwille van de vele overeenkomsten werden zij door de administratie en het kabinet met elkaar in
contact gebracht. Al snel sloten nog 2 gelijkaardige projecten (ECD Paradox (Gent) in de provincie
Oost-Vlaanderen en ECD Memo (Leuven) in de provincie Vlaams-Brabant) zich bij hen aan, wat
resulteerde in het convenant van 15 maart 2000 tussen de Vlaamse Gemeenschap en die vijf leden. Dit
convenant trad in werking op 1 maart 2000 en liep tot 31 maart 2003. Op 30 augustus 2001 trad een
zesde lid toe tot het samenwerkingsverband: ECD Contact (OCMW Hasselt) in de provincie Limburg.
In dit nieuwe convenant werd de programmatie bepaald op 9 leden. De 3 nieuwe leden zijn het ECD
Tandem (Turnhout) in de provincie Antwerpen, het ECD Broes (Brussel) in de provincie Vlaams-
Brabant en het ECD Meander (OCMW Dendermonde) in de provincie Oost-Vlaanderen.

Met het oog op de verdere uitbouw van de werking van de expertisecentra in Vlaanderen en in
afwachting van een reguliere verankering ervan vanaf 2009, werden, voor de overgangsperiode van 1
januari 2008 tot en met 31 december 2008 twee convenanten afgesloten en een alternatieve
financiering vastgelegd: één convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de negen huidige centra,
die omgevormd worden tot negen regionale expertisecentra dementie, en één convenant tussen de
Vlaamse Gemeenschap en het op te richten Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

In het convenant van 31 januari 2008 verbindt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zich tegen-
over de Vlaamse Gemeenschap tot een functionele samenwerking met de negen regionale expertise-
centra dementie in verband met de realisatie van acties ter ondersteuning van de zorg voor demen-
erende personen in hun omgeving.
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Op de begroting van 2010 wordt opnieuw een bedrag van 773.000 euro vastgelegd voor de werking
van de expertisecentra voor dementie. Het is alvast de bedoeling om met de uitwerking van de
uitvoeringsbesluiten van het nieuwe woonzorgdecreet de erkenning en de subsidiëring van de
expertisecentra voor dementie te verankeren in de regelgeving. Het takenpakket van de expertisecentra
dementie omvat volgende taken: informatie en advies, opleiding en training tot referentiepersoon
dementie, vorming op maat, vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, sensibilisering,
signaalfunctie naar de diverse overheden, netwerking, ondersteuning van professionele hulpverleners
in zorg en begeleiding. Het Expertisecentrum Dementie Foton wil aan dit takenpakket expliciet toe-
voegen dat de centra ook instaan voor laagdrempelige begeleiding van mensen met dementie en hun
omgeving in de thuissituatie.

Omdat hierover duidelijk geen eensgezindheid bereikt werd tussen de diverse expertisecentra werd aan de
vzw FOTON de mogelijkheid gegeven om haar visie op een gestructureerde en wetenschappelijk onder-
steunde wijze kenbaar te maken. Met het Ministerieel Besluit van 15 december 2008 werd aan de vzw
Familiezorg West-Vlaanderen, Biskajersplein 3 te 8000 Brugge een subsidie toegekend van
148.563,20 euro (honderd achtenveertig duizend vijfhonderd drieënzestig euro en twintig cent) voor
het project “FOTON-thuisbegeleidingsdienst dementie”.

De outcome van het project moet informatie aanleveren over minstens volgende items : aantal bereikte
gezinnen, aantal en aard van de hulp- en zorgvraag, profiel van het cliëntsysteem, aantal consulten en
begeleidingen, aantal en aard van de consulten en begeleidingen, tevredenheids/effectmeting aan de
hand van de vragenlijst en het onderzoeksverslag met de resultaten van de onderzoeksvragen,
conclusies en aanbevelingen.

Op 16 november 2009 heeft de vzw Familiezorg West-Vlaanderen het administratief verslag van dit
onderzoek ingediend. Het project werd wetenschappelijk ondersteund door de vzw Lucas. Het verslag
formuleert een aantal aanbevelingen en aandachtspunten voor het beleid over dit project dat zich
situeert in de kern van de paradigmawissel van aanbodgestuurde naar vraaggerichte zorg. De geformu-
leerde aandachtspunten inzake zorgcoördinatie en zorgbemiddeling, alsook de vaststelling dat thuis-
begeleiding dementie erbij gebaat is om ingebed te zijn in een totaalaanbod van psychosociale onder-
steuning en best zou kaderen in een trajectbegeleiding op maat hebben mijn volle aandacht.

Iedereen is het er blijkbaar over eens dat de draagkracht van de thuiszorg zou moeten verstevigd
worden, maar niet alleen voor de thuiszorgsituatie van personen met dementie, maar ook voor ouderen
in het algemeen, voor personen met een handicap, voor de jongeren in een problematische situatie,
voor de psychiatrische patiënten en mensen met een ernstige, ongeneeslijke en levensbedreigende
ziekte.

Expertises uit de verschillende sectoren moeten gebundeld worden en de middelen moeten ingezet
worden voor de ondersteuning, zowel voor de zorgvrager, voor de mantelzorger alsook voor de voor-
zieningen en diensten die mensen helpen langer thuis te blijven.

Ik zal het voorliggende eindverslag van het project “Foton, thuisbegeleidingsdienst dementie” voor
onderzoek doorsturen naar de andere expertisecentra voor dementie, alsook naar andere stakeholders,
en met hen verder overleggen.

Gelet op de maatschappelijke relevantie van de geformuleerde aandachtspunten in het verslag over de
voorbije werking, zal ik verder onderzoek trachten mogelijk te maken en de hiertoe benodigde
middelen in de begroting 2010 laten vastleggen.
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HILDE CREVITS,
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN,

ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR
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Vraag nr. 5
van 24 juli 2009
van WARD KENNES

Fietspad N118 Arendonk-Ravels - Onteigeningsprocedure

De gemeente Arendonk startte begin 2008 de onteigeningsprocedure voor de aanleg van het fietspad
langs de N118 naar Ravels.

Initieel werd het project goedgekeurd door het MB (ministerieel besluit) van 13 december 2001. Op 6
juli 2006 werd de projectnota conform verklaard door de provinciale auditcommissie. De
gemeenteraad keurde het rooi- en onteigeningsplan voorlopig goed op 14 januari 2008.

Echter, op 21 mei 2008 ontving het gemeentebestuur een brief van de Vlaamse overheid, dat het
onteigenen niet door de gemeente dient te gebeuren en het gemeentebestuur de reeds genomen
besluiten tot onteigening diende in te trekken. Op 16 september 2008 heeft de gemeente Arendonk het
onteigeningsdossier overgemaakt aan AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).

1. In welke fase bevindt zich thans het onteigeningsdossier voor dit project ?

2. Hoe wordt voorkomen dat de projecten waarvoor een gemeentebestuur - overeenkomstig het
convenant - reeds met het onteigeningsdossier was gestart, vertraging oplopen?

3. Wanneer zal de aanleg van het fietspad langs de N118 Arendonk- Ravels volgens de huidige
planning effectief van start kunnen gaan?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 5 van 24 juli 2009

van WARD KENNES

1. De onteigeningsplannen voor Ravels zijn door de Vlaamse minister bevoegd voor Openbare
Werken goedgekeurd met ministerieel besluit van 15 september 2009. De onteigeningsplannen
voor Arendonk werden goedgekeurd met het MB d.d. 22 oktober 2009.

2. In module 13 dossiers gebeuren de onteigeningen in naam en voor rekening van het Vlaams
Gewest. De gemeente staat wel in voor de opmaak van het dossier (waaronder het onteigenings-
plan). Het volledige dossier dient evenwel te worden goedgekeurd en ondertekend door de Vlaam-
se minister bevoegd voor Openbare Werken. De onteigeningskosten worden door het gewest
achteraf aan de gemeente terugbetaald.

Om misverstanden en vertragingen in de procedure te vermijden, is het aangewezen dat de
gemeente als initiatiefnemer het Gewest op regelmatige basis op de hoogte houdt van het verloop
van het dossier zodat bij eventuele problemen tijdig kan worden ingegrepen.

3. Wanneer met de aanleg van het fietspad langs de N118 Arendonk - Ravels wordt gestart, is
momenteel moeilijk te bepalen wegens hangende gerechtelijke procedures van omwonenden.
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Vraag nr. 24
van 26 augustus 2009
van VERA JANS

Start to Drive - Stand van zaken

Momenteel bestaan er in België twee systemen om een rijbewijs te halen. Aan de ene kant heb je het
systeem via de rijschool waarbij kandidaat-chauffeurs al na 20 uur les zonder begeleider het verkeer in
mogen. Bij deze formule wordt er weinig ervaring onder begeleiding opgedaan. Aan de andere kant
heb je het systeem van de vrije begeleiding, waarbij optioneel een basisopleiding van 6 uur via de
rijschool gevolgd wordt. Daarbij kan meer ervaring worden opgedaan. Maar de vrije begeleider mist
vaak de kennis en vaardigheden van de professionele rijbegeleider.

Start to Drive wil de voordelen van de twee huidige systemen combineren en een extra input geven
rond defensief en ecologisch rijden. Het project loopt sedert 10 april 2009 en verloopt in nauwe
samenwerking met de erkende rijscholen, zelfstandige begeleiders en de examencentra.

De eerste 5000 kandidaat-chauffeurs die in het jaar 2007-2008 of 2008-2009 deelgenomen hebben aan
het Rijbewijs op School, geslaagd zijn voor hun theoretisch rijexamen en zich ingeschreven hebben op
de website www.starttodrive.be kunnen samen met een begeleider deelnemen aan Start to Drive.

Deze rijinitiatie is opgebouwd uit een aantal onderdelen: eerst moeten de kandidaat-chauffeur en zijn
of haar begeleider deelnemen aan een infoavond bij de rijschool. Tijdens deze infoavond krijgen ze
praktische informatie om met de rijopleiding te starten en wordt een logboek uitgedeeld. Vervolgens
volgen de kandidaat en de begeleider samen twee uur praktijkopleiding bij de rijschool. Hierop volgt
een eerste oefenperiode die minstens twee maanden duurt. Daarna volgt een proefexamen, een
tussentijdse evaluatie waarop feedback gegeven wordt. Vervolgens vangt de tweede oefenperiode aan
die minstens één maand duurt. Na deze periode mogen de kandidaat en de begeleider een officieel
praktijkexamen afleggen.

1. Hoeveel kandidaat-chauffeurs die aan de voorwaarden voldoen, hebben zich inmiddels
ingeschreven op de bovenvermelde website om deel te nemen aan Start to Drive? Graag gegevens
per provincie.

2. Wat is de verhouding tussen het aantal jongens en meisjes die zich hebben ingeschreven voor Start
to Drive?

3. Heeft de minister zicht op het profiel van de begeleiders ? Betreft het vooral familieleden die de
taak op zich nemen ? Wat is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen bij de
begeleiders?

4. Heeft de minister zicht op het aantal kandidaat-chauffeurs dat het traject al volledig doorlopen
heeft en het slaagpercentage ?
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5. Wat is de totale kostprijs van dit proefproject ?

6. Wanneer zal dit project geëvalueerd worden?



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -545-

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 26 augustus 2009

van VERA JANS

Alvorens specifiek op de vragen te antwoorden, licht ik de grote stappen in het verloop van Start to
Drive en de opgevraagde gegevens kort toe:

 Op 10 juni 2009 startten de inschrijvingen. De kandidaten werden hierbij gevraagd volgende
gegevens in te vullen:

o Achternaam
o Voornaam
o Straat
o Nummer/bus
o Postcode
o Gemeente
o E-mail
o E-mail (ter controle)
o Telefoonnummer
o School waar Rijbewijs op School gevolgd werd
o Jaar waarin Rijbewijs op School gevolgd werd
o Geboortedatum
o Geboorteplaats
o Paswoord
o Paswoord (ter controle)

 Na de inschrijving ontvingen de kandidaten een bevestigingsmail, door op de link hierin te
klikken werd de inschrijving bevestigd en werd automatisch doorgegaan naar het online
dossier. In het online dossier dienden kandidaten volgende gegevens aan te vullen:

o Van de begeleider:
Achternaam
Voornaam
 Straat
Nummer/bus
 Postcode
Gemeente
E-mail
Geboortedatum
Geboorteplaats

o Van de rijschool:
 Selecteren uit drop-down menu aan de hand van:

provincie/gemeente/rijschool
 Nadat de gegevens werden aangevuld, werd een waardebon voor de infoavond en praktijk-

opleiding naar de kandidaat verstuurd.
 Op de infoavond ontvingen de kandidaten de waardebon voor het proefexamen.
 Nadat het proefexamen werd afgelegd en de enquête in het online dossier werd ingevuld, werd

de waardebon voor het examen verstuurd. De enquête kon pas ingevuld worden nadat het
proefexamen was afgelegd. De vragen die werden opgenomen in de enquête vindt u als
bijlage.
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Vermits de eerste proefexamens pas in de tweede helft van augustus plaatsvonden, is het aantal
ingevulde enquêtes nog te klein om een representatieve evaluatie te kunnen uitvoeren.

1. De inschrijvingen voor Start to Drive startten op de 10 april 2009 en bereikten de limiet van 4800
inschrijvingen op 19 mei 2009. Bij de 4800 inschrijvingen komen nog 200 inschrijvingen voor
kandidaten die via sociale organisaties deelnemen. De inschrijvingen via de sociale organisaties
lopen momenteel. In totaal gaat het dus over 5000 inschrijvingen.
De verdeling van de kandidaten per provincie:

AANTAL KANDIDATEN PROVINCIE

1501 West-Vlaanderen

1555 Oost-Vlaanderen

788 Antwerpen

341 Vlaams-Brabant

298 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

131 Limburg

186 Wallonië

4800 TOTAAL

2. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we nog even de resultaten van de enquête af-
wachten.

3. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we nog even de resultaten van de enquête af-
wachten. Naar het geslacht van de begeleider wordt niet specifiek gevraagd.

4. Er zijn nog geen examens afgenomen. De examencentra geven de data van (proef)examens en de
resultaten in op hun online beheersmodule die bij het project hoort. De VSV heeft onmiddellijk
zicht op de ingegeven resultaten.

5. Voor Start to Drive is een budget voorzien van € 1.000.000 . Per kandidaat die het traject volledig
doorloopt komt de kostprijs op € 211. Hierbij dienen de overhead kosten nog gerekend te worden:
website, druk en versturen waardebon, …

6. Omdat Start to Drive een proefproject is voor 5.000 kandidaten, is een grondige evaluatie, net als
bij Rijbewijs op School gebeurde, noodzakelijk. Eens er een voldoende groot aantal kandi-daten
de enquête heeft ingevuld, zal een eerste evaluatie uitgevoerd worden. Omdat het project in totaal
een looptijd heeft van drie jaar, zullen er nog enkele tussentijdse evaluaties worden uitgevoerd,
alvorens een definitieve evaluatie kan plaatsvinden.

BIJLAGE

Vragen enquête

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/CREVITS/24/antw.024.bijl.001.docx
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 48
van 8 september 2009
van MARINO KEULEN

E313-E314 Limburg - Herstellingswerken

Vrij recent werden herstellingswerken aan de E314 uitgevoerd, tussen afslag Genk Oost en
Maasmechelen, onder meer om de spoorvorming weg te werken. Meer bepaald werd daar op het
rechter baanvak een nieuwe asfaltlaag aangebracht.

Tussen de verkeerswisselaars Lummen en Genk, in de richting van de Nederlandse grens, zijn er nog
slechte stukken weg met gevaarlijke spoorvorming. Dit is oorzaak van heel wat verkeersonveilige
situaties, zeker bij regenweer.

1. Zijn er voor dat deel van de E314 ook herstellingswerken gepland onder meer voor het wegwerken
van de spoorvorming?

2. Welke herstel- en/of aanpassingswerken zijn verder voorzien op de E314 en de E313, op het
grondgebied van de provincie Limburg?



-548- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 48 van 8 september 2009

van MARINO KEULEN

1. Op de E 314 zal vanaf de afrit Heusden- Zolder richting Genk over een lengte van 5000 m de vol-
ledige snelweg aangepakt worden. Omdat op dit wegvak nog teer aanwezig is, zal een volledige
opbraak gebeuren tot en met de fundering van de rijweg. (linker-, rechter-, en pechstrook). Hierna
wordt de snelweg opnieuw aangelegd in asfalt van het type AVS dat beter bestand is tegen spoor-
vorming. Ook de greppel wordt vernieuwd.

Het project wordt geraamd op circa 5.000.000 euro. Uitvoering is voorzien in 2010.

Ondertussen is ook op de E313 tussen Tongeren en Bilzen een nieuwe toplaag geplaatst op de
rechter rijstrook. Dit omdat er aanzienlijke gaten in de bestaande toplaag zijn.

2. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal er nog voor of na de winter 2009-2010 op de E314
vanaf Genk centrum richting Nederland op de linker rijstrook over een lengte van 5000 m een
nieuwe toplaag geplaatst worden (ook hier omdat er een aanzienlijke gaten in de bestaande toplaag
zijn).
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 53
van 8 september 2009
van ELS ROBEYNS

Inruilactie nummerplaten - Stand van zaken

Het DINA-project (Dienst Inruilen Nummerplaat voor Abonnement) is een lovenswaardig initiatief op
het vlak van mobiliteitsbeleid, maar geregeld stel ik vast dat nog veel mensen het bestaan of de inhoud
ervan niet of onvoldoende kennen, waardoor ze een DINA-abonnement mislopen.

1. Hoeveel DINA-abonnementen werden sinds de invoering ervan reeds goedgekeurd?

Graag een opdeling per jaar, per provincie en per soort abonnement (Buzzy Pazz / Omnipas).

2. Hoeveel aanvragen werden er tot op heden geweigerd?

Graag indien mogelijk een opdeling in categorieën volgens oorzaken, bv. laattijdige aanvragen,…

3. Wordt iedereen die een nummerplaat inlevert automatisch geïnformeerd over de mogelijkheid die
het DINA-project kan bieden?

4. Verloopt de communicatie tussen de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) (federaal) en de
Vlaamse overheid dienaangaande naar wens?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 53 van 8 september 2009
van ELS ROBEYNS

1. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal goedgekeurde DINA-abonnementen
sinds de invoering van het systeem.

Aantal Dina-abonnementen in omloop

Antwerpen Oost-Vl Vl-Brabant Limburg West-Vl VVM

Dec/08 Buzzy Pazz 2.827 1.200 789 591 1.151 6.558

Omnipas 25-59 8.242 4.270 2.721 1.792 3.518 20.543

Omnipas 60+ 1.624 954 633 439 756 4.406

Totaal 12.693 6.424 4.143 2.822 5.425 31.507

Dec/07 Buzzy Pazz 3.098 1.282 812 657 1.206 7.055

Omnipas 25-59 8.597 4.306 2.637 1.835 3.682 21.057

Omnipas 60+ 1.731 955 618 379 739 4.422

Totaal 13.426 6.543 4.067 2.871 5.627 32.534

Dec/06 Buzzy Pazz 3.042 1.325 839 690 1.258 7.154

Omnipas 25-59 8.544 4.288 2.642 1.788 3.799 21.061

Omnipas 60+ 1.559 907 570 366 701 4.103

Totaal 13.145 6.520 4.051 2.844 5.758 32.318

Dec/05 Buzzy Pazz 2.959 1.346 808 698 1.295 7.106

Omnipas 25-59 8.364 4.321 2.542 1.826 3.895 20.948

Omnipas 60+ 1.456 841 527 328 614 3.766

Totaal 12.779 6.508 3.877 2.852 5.804 31.820

Dec/04 Buzzy Pazz 2.023 1.035 556 452 960 5.026

Omnipas 25-59 5.919 3.284 1.966 1.312 2.979 15.460

Omnipas 60+ 982 575 373 251 453 2.634

Totaal 8.924 4.894 2.895 2.015 4.392 23.120

Dec/03 Buzzy Pazz 1.136 647 320 293 583 2.979

Omnipas 25-59 3.494 2.040 1.210 907 1.858 9.509

Omnipas 60+ 504 311 220 141 251 1.427

Totaal 5.134 2.998 1.750 1.341 2.692 13.915

2. De Lijn heeft hierover in het verleden geen statistieken bijgehouden. Sinds 10 april 2009 wordt
deze informatie wel bijgehouden voor zes verschillende soorten weigeringen:
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W1 Te recente inschrijving in gezin (d.i.: er kan geen DINA-
abonnement worden uitgereikt wanneer blijkt dat er in een
periode van 12 maanden voor de aanvangsdatum van het
DINA-abonnement tot de einddatum van het abonnement een
andere wagen werd ingeschreven in het gezin.)

328

W2 Nummerplaat geen zes maanden in gebruik 23
W3 Schrapping te oud 25
W4 Fout type/old-timer ingeleverd 22
W5 Titularis was geen natuurlijk persoon 13
W6 Abonnee is 65+ 7

Deze aantallen weerspiegelen de cijfers van de afgelopen vier maanden (tot 10 september 2009).

3. Neen, De Lijn informeert niet automatisch ieder gezin dat in aanmerking komt voor een gratis
DINA-abonnement.

4. Het aanleveren van bestanden van De Lijn aan DIV en het hierop aansluitende antwoord van DIV,
verloopt zeer snel en vlot.

Er is uiteraard steeds ruimte voor verbetering:
• Zo gebeurt het geregeld dat er personen ontbreken in de returnbestanden van het DIV of dat

er geen antwoord komt voor bepaalde nummerplaten.
• In oktober 2009 is er een overleg voorzien tussen De Lijn en DIV om deze problematiek op

te lossen.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 54
van 8 september 2009
van TOM DEHAENE

De Lijn - Rolstoelgebruikers

In het antwoord op schriftelijke vraag nr. 196 van Carl Decaluwe (van 12-09-2007) deelde minister
Van Brempt mee dat toen 72 % van de Lijnbussen voorzien waren van een oprijplaat voor
rolstoelgebruikers.

1. Kan de minister zeggen of dit percentage inmiddels is toegenomen? Graag kreeg ik een concreet
zicht op de buslijnen die effectief van oprijplaten voorzien zijn, en van de doelgroepgerichte
publiciteit die daarrond is gevoerd.

2. Tevens wens ik zicht te krijgen op de follow-up van de Limburgse proefprojecten voor een
rolstoelvriendelijke Lijn, en wat de consequenties hiervan zijn naar de rest van Vlaanderen.

3. Hoeveel ritten voor rolstoelgebruikers worden per jaar effectief door De Lijn verricht?

4. Hoeveel belbussen zijn uitgerust met een lift voor rolstoelen?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 54 van 8 september 2009
van TOM DEHAENE

1. Het aantal voertuigen voorzien van een oprijplaat voor rolstoelgebruikers is sinds 2007 toege-
nomen van 72% naar 77%.

Het toewijzen van bussen aan bepaalde lijnen is een dynamisch gegeven dat zelfs dagelijks
wijzigt. Dit maakt het dan ook niet mogelijk om een lijst van lijnen op te stellen waar steeds
toegankelijke voertuigen worden aan toegewezen.
Omdat dit een dynamisch gegeven is, is het net moeilijk om tegemoet te kunnen komen aan
individuele vragen van reizigers, en voor een bepaalde rit een toegankelijk voertuig te voorzien.
Dat is ook de reden dat er gevraagd wordt aan rolstoelgebruikers om hun verplaatsingen te reser-
veren.

Sinds de lancering van het project toegankelijkheid van 1 april 2006 werd de volgende
doelgroepgerichte communicatie gevoerd:

- gepersonaliseerde mailing, verstuurd door OCMW’s, de Vlaamse Gemeenschap en De Lijn
naar klanten van mindermobiele centrales en DAV’s (Diensten Aangepast Vervoer) in de
betrokken gemeenten en naar leden van lokale verenigingen van personen met een handicap

- infosessies op gemeentelijk vlak voor potentiële klanten en hun begeleiders (organisatie
door OCMW i.s.m. De Lijn)

- persmoment

- artikels in gemeentelijke infobladen

- folders ter beschikking gesteld op verschillende plaatsen (vb. lijnwinkels)

- informatie op de website van De Lijn

- duidelijke communicatie op de voertuigen van De Lijn via pictogrammen

2. Betreffende de Limburgse proefprojecten ‘Toegankelijke halten’ krijgt u hier de follow -up.

In 2006-2007 werd door De Lijn een proefproject uitgevoerd om bestaande bushalten volledig
toegankelijk te maken. Daarbij werden een 30-tal halten in Hasselt, Heusden-Zolder en Herk-de-
Stad heringericht. Deze testcase werd opgezet om het door het toegankelijkheidsbureau opgestelde
normenbundel te testen en te evalueren. Het proefproject heeft in goed overleg met A.W.V. en de
betrokken gemeenten geleid tot aanpassingen en tot een precieze beschrijving van een ideale
toegankelijke halte. Maar niet overal is er voldoende ruimte beschikbaar om de ideale halte aan te
leggen. Een halte is immers toegankelijk wanneer de stoephoogte is aangepast en wanneer de halte
voldoende breed is om veilig te kunnen draaien met een rolstoel of kinderwagen. Ze moet ook
uitgerust zijn met lijnen voor blindengeleiding. Niet alleen halte-infrastructuur zelf, maar ook de
halteomgeving moet voldoen aan toegankelijkheidsnormen. Daarvoor rekent De Lijn op de weg-
beheerder. Vaak is dat de gemeente of A.W.V. In het mobiliteitsconvenant staat uitdrukkelijk
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vermeld dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer de nodige aandacht moet krijgen:’Bij de
aanleg van een nieuwe weg of de vernieuwing ervan, legt de lokale overheid de halte-infra-
structuur aan volgens de door de VVM gehanteerde toegankelijkheidsnormen. De lokale overheid
engageert zich om jaarlijks een aantal haltes, gekozen in overleg met De Lijn, aan te passen zodat
ze voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.’

Zodra De Lijn weet dat er een weg met bushalten volledig heringericht zal worden, trekt zij de
aandacht van de wegbeheerder op deze problematiek. Bij een totaalinrichting is de meerkost
tussen een ‘gewone’ halte en een toegankelijke halte minimaal. In de meeste gevallen slaagt De
Lijn er dan ook in om de wegbeheerder te overtuigen om de bushalten toegankelijk in te richten.

Het proefproject heeft er toe geleid dat in heel Vlaanderen de nodige inspanningen worden gedaan
door De Lijn en de wegbeheerders om stap per stap het aantal toegankelijke haltes uit te breiden.
Er wordt steeds gestreefd om de ideale toegankelijke halte aan te leggen. Het toegankelijk maken
van alle haltes is echter een werk van lange adem. De steden en gemeenten hebben niet de
middelen om alle haltes tegelijk aan te pakken. Ze gaan stelselmatig te werk op maat van hun
noden en financiële mogelijkheden.

Eveneens is het zo dat rolstoelgebruikers die een toelage krijgen van het VAPH (Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap) en in een belbusgebied wonen, een halte voor de deur
kunnen aanvragen.

3. Het aantal effectief verrichte ritten bedraagt +/- 30.000 geregistreerde verplaatsingen met rolstoel
op de belbus (het betreft 525 gebruikers) en +/- 1.850 geregistreerde verplaatsingen met rolstoel
voor de lijnbus (het betreft hier 185 gebruikers).

4. 97% van de belbussen is uitgerust met een inrichting die toelaat rolstoelgebruikers aan boord te
nemen. Hiervan is 52% uitgerust met een elektrische lift en 48% met een oprijplaat.
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 56
van 15 oktober 2009
van ANNICK DE RIDDER

Tariefintegratie openbaar vervoer - Stand van zaken

In België is er al een hele tijd overleg tussen de verschillende openbaarvervoermaatschappijen om tot
een manier te komen om met één ticket te werken in deze verschillende bedrijven. Zo was er het
bericht in 2005 dat De Lijn in de komende jaren 60 miljoen euro zou investeren om onderzoek naar
deze problematiek te verrichten.

Er werd ook een werkgroep opgericht bestaande uit de De Lijn, MIVB, TEC en de NMBS. Doel was
om te komen tot inter-operabele ticketing. In die werkgroep werd eind 2007 besloten om een platform
op te richten.

Momenteel is de situatie echter zo dat men nog maar met twee partijen (de MIVB en de NMBS) rond
de tafel zit. Bovendien investeert de federale overheidsdienst Transport geen geld meer in dit project.

De Vlaamse overheid heeft nochtans in 2009 vijf miljoen euro gereserveerd om onderzoek te doen
naar een systeem van het gebruik van een ticket bij alle openbaarvervoermaatschappijen.

1. Is er een proefproject gestart met het geld dat opzijgelegd werd voor dit onderzoek?

2. Zo ja, wat zijn de resultaten van dit proefproject?

Zo neen, wat gaat er gebeuren met het geld dat geïnvesteerd werd in deze problematiek?

3. Wat betekent dit alles voor de uiteindelijke implementatie voor een “éénticketsysteem” voor het
openbaar vervoer? Zal de timing van 2011, zoals oorspronkelijk vooropgesteld, gehaald worden?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 56 van 8 september 2009

van JAN PEUMANS

1. Momenteel is dit pilootproject nog in opstartfase. Na overleg met de onmiddellijk betrokken
partijen werd beslist om voorlopig slechts in één district een pilootproject op te starten. Ook na
gesprekken met Rijkswaterstaat Nederland bleek dat AWV te snel aan het implementeren was,
met alle risico’s vandien. Aangezien het hier toch gaat over grote onderhoudscontracten, is het
beter slechts één contract aan te besteden en dit contract op de voet te volgen en te evalueren na
één onderhoudsjaar. Het was dus niet nodig om in alle provincies een pilootproject op te starten.
Een geïntegreerd onderhoudscontract werd dan ook aanbesteed op 12 februari 2009 voor het
wegendistrict Aalst en is op 1 juni 2009 in uitvoering gegaan.

2. Het pilootproject in Tongeren zal, zoals hierboven gesteld, bijgevolg nog niet plaatsvinden.
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Vraag nr. 59
van 10 september 2009
van VELI YÜKSEL

N45 Outer (Ninove) - Fietspad

Op de N45 in Outer bij Ninove passeren dagelijks ongeveer 15.000 voertuigen, met een snelheid van
70 km per uur. Over een afstand van 800 meter (van kilometerpaal 25,7 tot 26,5) ligt het fietspad naast
de rijweg, aangeduid met witte onderbroken lijnen. Door het drukke en snelle verkeer voelen de
fietsers er zich niet veilig. Een voetpad ontbreekt al helemaal.

Op de N45 vanaf kilometerpaal 26,7 in de richting van Voorde is vroeger reeds een gescheiden
fietspad met een totaal nieuw wegdek aangelegd (voor minder geluidshinder).

1. Waarom ontbreekt precies daar een gescheiden fietspad met nieuw wegdek en is er verder wel een
gescheiden fietspad aangelegd? Werd daar vroeger al een studie over gemaakt?

2. Zijn er plannen om ook over de afstand van 800 meter op de N45 in Outer een gescheiden fietspad
met nieuw wegdek aan te leggen om de veiligheid van de fietsers te verhogen? Waarom wel of
waarom niet?

3. Als er onteigeningen moeten gebeuren, overweegt de minister dan ook om die te laten uitvoeren?
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Vooraf is op te merken dat het wegvak waarvan sprake, niet de N45 betreft, maar wel de N8 te Ninove
tussen de afstandspunten 25,7 en 26,5.

1. In 2004 werd de N8 vernieuwd tussen de N460 en de N45. Dit segment kenmerkte zich door een
zeer slechte staat van het wegdek en diende prioritair aangepakt te worden.
De zone verderop richting Ninove (tussen kmpt. 25,7 en 26,5), waar vandaag nog een aanliggend
fietspad bestaat, viel buiten de grenzen van deze opdracht.
Aan de verhardingen in die zone (zowel rijweg als fietspad) zijn in het recente verleden volgens
noodzaak herstellingswerken uitgevoerd.

2. Het bedoelde segment staat niet op het huidige investeringsprogramma van het Agentschap Wegen
en Verkeer.
Er is ook geen module 13 afgesloten tussen de gemeente en de Vlaamse overheid (noodzakelijk tot
op heden) voor de aanleg van (gesubsidieerde) vrijliggende fietspaden langsheen dit gewestweg-
gedeelte.

3. Er is momenteel geen onteigeningsprocedure vereist.
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Grensovergangen en douaneposten - Herbestemming

De Vlaamse Bouwmeester vindt dat de vroegere grensovergangen nieuw leven moet worden
ingeblazen en vraagt aandacht voor de herbestemming van de oude, vaak verwaarloosde
douaneposten. Vlaanderen heeft in totaal 178 oude douaneposten die sinds de Europese eenmaking
geen functie meer hebben. Binnen afzienbare tijd worden ze blijkbaar overgeheveld van het federale
niveau naar de gewesten.

“De grensovergangen maken een troosteloze, verlaten indruk, maar zouden de identiteit van het gebied
een beetje moeten weerspiegelen”, aldus de bouwmeester. Daarom vraagt hij aan de Vlaamse
Regering om een visie te ontwikkelen over de toekomst van de vaak typische douanekantoortjes.

1. Wanneer worden/werden de douaneposten overgeheveld naar de gewesten?

2. Wat is de reactie van de minister op de oproep van de Vlaamse Bouwmeester? Wordt er door de
Vlaamse Regering inderdaad een visie ontwikkeld over de toekomst van de douaneposten?
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1. Als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken kan ik me vinden in de bemerkingen van
de Vlaamse Bouwmeester, doch ben ik enkel bevoegd voor de grensovergangen langs gewest-
wegen en autosnelwegen. De meeste grensovergangen zijn inderdaad niet uitnodigend voor wie
vanuit Frankrijk of Nederland België/Vlaanderen binnenrijdt. Om die redenen werden al vele jaren
vragen gericht naar de federale Minister van Financiën gericht om de overdracht van de
douaneposten naar de gewesten te bekomen. Daar is behoudens een ontvangstmelding nooit een
antwoord op gekomen. Ondertussen werd de vraag, die ook bij het Waalse Gewest bestaat, op het
Overlegcomité tussen de Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten gebracht.

Dit overleg had tot resultaat dat de overdracht enkel via verkoop kon gebeuren, waarbij de koper
rekening zou dienen te houden met het al dan niet nog in gebruik zijn van bepaalde douaneposten
en voorwaarden die aan de zone gekoppeld blijven, met name de occasionele douanecontroles.
Om de verkoopswaarde van deze grensposten te kennen werden de Comités tot aankoop van
onroerende goederen ingeschakeld. De praktische regeling werd doorverwezen naar een ambte-
lijke werkgroep. Deze vergaderde op 19 mei, 19 juni en 2 oktober 2009.

In deze werkgroep is te kennen gegeven dat de administratie van Douane en Accijnzen afziet van
het gebruik van de gebouwen die langs gewestwegen gelegen zijn en dat de Regie der gebouwen
deze gebouwen via een openbare verkoop wil overdragen. Voor de autosnelwegen wordt een
uitzondering gemaakt en worden de onroerende goederen onderhands verkocht aan het Vlaamse
Gewest.

2. De Vlaamse Bouwmeester heeft een ‘ontwerpend’ onderzoek laten uitvoeren door 4 ontwerpteams
onder de titel “Van troosteloze grenspost tot uitnodigende ‘inkompoort”.
Dit ontwerpend onderzoek spitste zich toe op een steekproef van 7 verschillende grenssites, met
name Rekkem, Postel (Mol), Poperinge, Moelingen, Boorsem, Kinrooi en Lommel.
Uit deze studie is gebleken dat de grensposten heel wat potentieel hebben. De Vlaamse bouw-
meester suggereert dat er een overkoepelende visie nodig is vooraleer beslissingen te nemen over
de herbestemming van grensposten. De visies die door de ontwerpteams zijn uitgewerkt zijn
formalistisch en refereren naar een grenszone die haar nut verloren heeft en waarvoor geen nieuwe
functie voor de hand ligt. Voor de zones langs de autosnelwegen E17 en E34, respectievelijk de
zones Rekkem en Postel, is het Vlaamse Gewest echter van plan om bewaakte parkings voor
vrachtwagens aan te leggen. De vraag vanuit de transport- en verzekeringssector naar bewaakte
parkings is groeiende. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het Vlaamse Gewest gebruik maakt van
de opportuniteit die door deze sites geboden wordt nu ze geen functie van grenspost meer hebben.
Er zijn weinig plekken in Vlaanderen die zulke capaciteit hebben en waarvan de herinrichting
overeenstemt met de bestemming volgens het gewestplan. Bij de uitwerking van het concept van
de bewaakte parkings zullen mijn diensten nagaan of de visie van de ontwerpteams die door de
Vlaamse Bouwmeester werden aangesteld, hierin kan geïntegreerd worden.
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Kusttram - Veiligheidscampagne

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval met de kusttram, zei de minister te overwegen een extra
informatiecampagne op te starten die specifiek gericht zal zijn op bejaarden.

Volgens de minister zijn de meeste slachtoffers van ongevallen met de kusttram bejaarden, en moet
daarom onderzocht worden hoe men hen beter kan informeren over de gevaren van de kusttram.

1. Bestaan er al concrete plannen over een extra informatiecampagne voor bejaarden m.b.t. gevaren
van de kusttram?

2. Worden nog andere initiatieven genomen om de algemene veiligheid m.b.t. de kusttram te
verhogen?
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1. Net voor de zomer lanceerde De Lijn opnieuw een sensibiliseringscampagne rond de veiligheid
van de Kusttram. De campagne werd voor de zomer in een nieuw kleedje gestoken. De folders
werden verdeeld door het promoteam van De Lijn, de hostesses/hosts, via de Lijnwinkels. Maar
ook via de toeristische diensten langs de kust, de preventiediensten, hotels en campings kon men
de folder krijgen. Affiches en grote spandoeken aan belangrijke haltes gaven de campagne een
extra visibiliteit. Een advertentie in de speciale zomereditie van de Streekkrant maakte de actie
nog meer kenbaar.

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval waarbij twee oudere mensen omkwamen en op mijn
vraag deed De Lijn een bijkomende mailing naar diverse seniorenverenigingen, zowel op lokaal
als nationaal niveau. Ook vanuit deze hoek kwamen zeer positieve reacties. Zo kreeg De Lijn bij-
voorbeeld de vraag van de seniorenraad van Koksijde om 2500 folders extra te leveren om die te
verdelen onder de senioren van hun gemeente. Ook kreeg De Lijn van de overkoepelende organi-
satie voor senioren, het Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden vzw (VVVG), de vraag om vol-
gend jaar samen te werken. Zij namen dit jaar alvast de campagne van De Lijn op in hun commu-
nicatie.

Ook de pers heeft de campagne opgepikt en heeft er heel wat aandacht aan besteed. De veilig-
heidscampagne van De Lijn kwam in lokale bladen, in twee uitzendingen van Kijk Uit!. Boven-
dien hebben een aantal gemeentebesturen de campagne ook overgenomen in hun communicatie-
kanalen, bijvoorbeeld ‘De Grote Klok’ van de stad Oostende.

Gezien de positieve reacties, zowel intern als extern, kan De Lijn de campagne als positief
evalueren en kan de campagne volgend jaar hernomen worden

2. Uit analyse door De Lijn blijkt dat het aantal ongevallen tijdens juli en augustus 2009 gedaald is in
vergelijking met vorig jaar. Naast de communicatiecampagne werkt De Lijn ook via andere maat-
regelen (infrastructuurwerken, opvolging vna de chauffeurs,…) aan de veiligheid van de kusttram.
Vooreerst investeerden De Lijn, A.W.V. en de kustgemeenten in de verbetering en beveiliging van
de infrastructuur. De initiatieven worden voortdurend opgevolgd. Er werd een groot aantal door-
steken afgeschaft en kruispunten conflictvrij gemaakt. De kusttrams rijden zoveel mogelijk op
eigen bedding. Voor linksafslaand verkeer zijn er voorsorteerstroken en voor fietsers en voetgan-
gers zijn er sluizen. Bovendien is door het beveiligen van de kusttramlijn de doorstroming en dus
de stiptheid van de kusttram verbeterd. In het jaar 2002 zijn alle kusttrams uitgerust met een
softfront en opschep. Bij een botsing komt de zwakke weggebruiker hierdoor in principe niet
langer onder de Kusttram terecht en zijn de letsels minder ernstig.
Daarnaast is heel wat geïnvesteerd in de signalisatie langsheen de kusttramlijn. Waar mogelijk zijn
de kruispunten beveiligd met rode verkeerslichten. De doorsteken voor de wagens zijn beveiligd
met knipperlichten die het autoverkeer waarschuwen dat de tram in aantocht is. De huidige stan-
daardsignalisatie is uitgevoerd met LED's, waardoor ze duidelijk zichtbaar is. De oudere signali-
satie wordt momenteel vervangen; tegen de volgende zomer zou dit moeten afgewerkt zijn.
De doorsteken voor de voetgangers zijn telkens voorzien van een waarschuwingsbord. De Lijn
bekijkt de mogelijkheden om alle voetgangersdoorsteken te voorzien van twee waarschuwings-
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borden met de vermelding “Voorrang tram”. Deze borden zijn duidelijk zichtbaar en conform de
voorschriften.
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van 10 september 2009
van MARINO KEULEN

Leerlingenvervoer - Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep heeft heel de zomer soms sluimerend maar meestal prominent vooraan in het
nieuws gestaan. De verspreiding van het griepvirus is heel gemakkelijk dagelijks te volgen via de pers.
De Mexicaanse griep zorgt voor enige onrust, temeer omdat specialisten verwachten dat bij de opening
van het schooljaar het virus alle kansen krijgt om zich te verspreiden en toe te slaan.

Overal in de scholen, maar ook in bedrijven, steden en gemeenten en andere instellingen waar veel
mensen samenkomen, worden via opgelegde hygiënemaatregelen en andere richtlijnen acties
ondernomen om de verspreiding van het griepvirus tegen te gaan. Die acties en maatregelen hebben
maar zin als ze overal en altijd consequent toegepast worden.

Wat tot op heden nergens aan bod kwam, zijn de maatregelen die De Lijn zal nemen in het belang van
de reizigers. Nochtans lijkt dit niet meer dan noodzakelijk omdat, nu het schooljaar weer begonnen is,
duizenden leerlingen elke dag dicht bij elkaar gepakt in de bussen van De Lijn naar school gaan en
naar huis terugkeren.

1. Kan de minister bevoegd voor De Lijn aangeven of en zo ja, welke maatregelen De Lijn neemt in
het belang van de reizigers om de verspreiding van het griepvirus tegen te gaan?

2. Kan de minister bevoegd voor het leerlingenvervoer aangeven of op de bussen die het
leerlingenvervoer verzorgen, maatregelen genomen worden om de verspreiding van het griepvirus
tegen te gaan? Zo ja, welke?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 65) en Smet (nr. 16).
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1. In nauw overleg met het Interministerieel Commissariaat voor Influenza heeft De Lijn vanaf
15/07/2009 volgende maatregelen genomen:

a. Flesjes desinfecterende gel verspreid voor alle medewerkers die fysiek met klanten in
contact komen;

b. Flessen Dettol voorzien voor het wassen van de handen na het gebruik van de sanitaire
voorzieningen.

Daarnaast werden de tips van het Commissariaat verspreid onder het personeel.

2. Het Interministerieel Commissariaat voor Influenza en het Intern Verzelfstandigd Agentschap
voor Zorg en Gezondheid hebben een aantal preventieve en curatieve maatregelen voorgesteld ter
voorkoming van het verspreiden van het griepvirus in scholen. Het Vlaams Ministerie van Onder-
wijs en Vorming communiceert daarover onder meer via onderstaande link:

http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=214&fid=2.

Deze website bevat informatie over de A/H1N1 griep, beter gekend als de "Mexicaanse" griep.
Het Ministerie van Onderwijs en Vorming volgt de evolutie m.b.t. het griepvirus nauwgezet op.
Het departement stemt systematisch af met het Interministerieel Commissariaat Influenza en het
IVA Zorg en Gezondheid.

De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd. De maatregelen voor het leerlin-
genvervoer zijn gevat in de algemene maatregelen die aan de onderwijsinstellingen worden
gegeven.
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N73 Kinrooi-Bree - Verkeersveiligheid

Op 6 augustus 2009 blokletterde Het Belang van Limburg dat de N73 tussen Kinrooi en Bree de
gevaarlijkste weg is in Limburg. Dit blijkt uit een onderzoek van de organisatie Touring, die in 2007
de wegeninfrastructuur onder de loep nam. Nauwelijks veertien dagen later zijn op dat deel van de
N73 weer twee zware ongevallen gebeurd waarvan één met dodelijke afloop.

Vanaf het industrieterrein Kanaal-Noord in Bree tot aan de samenvoeging van de twee rijvakken, over
een afstand van ongeveer 8 km, is de maximumsnelheid op de N73 gelijk aan die op een autosnelweg,
namelijk 120 km per uur. Nochtans kruist de weg een kleine dorpskern, ’t Hasselt, met een kerk,
enkele huizen, boerderijen en een verenigingsgebouw waarin heel wat activiteiten plaatsvinden, en
zijn er verschillende kruispunten met secundaire wegen.

Op de website http://wegen.vlaanderen.be staat geen enkel (kruis)punt op die weg vanaf de laatste
rotonde in Bree tot aan de samenvoeging van de twee rijvakken aan de grens met Kinrooi aangeduid
als zwart punt. Precies op dat gedeelte gebeuren de zwaarste ongevallen.

1. Beschikt de minister over de resultaten van het onderzoek van de organisatie Touring?

2. In hoeverre houdt de administratie Wegen en Verkeer rekening met de resultaten van het
onderzoek van Touring?

3. Kan de minister aangeven of en zo ja, welke verschillen er zijn met de door de administratie
Wegen en Verkeer als “zwart punt” aangeduide wegen en kruispunten?

4. Kan de minister aangeven of en zo ja, wanneer er ingegrepen wordt om van “de gevaarlijkste weg
van Limburg” de “veiligste weg” van Limburg te maken?
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1. Ik heb via het persbericht van Touring kennis genomen van het resultaat van het onderzoek.

2. Naar aanleiding van deze resultaten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg al een
eerste overleg gehad met de stad Bree omtrent deze problematiek.

3. Het is te vroeg om te weten waar eventuele verschillen in berekeningsmethode zijn tussen de
berekening van Touring en het project van het wegwerken van de gevaarlijke punten in Vlaan-
deren.

4. Tussen AWV Limburg en de stad Bree werd afgesproken dat AWV Limburg in de komende
maanden enkele mogelijke oplossingen zou bestuderen, waarna er terug een gemeenschappelijk
overleg zal zijn.
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Vraag nr. 69
van 15 september 2009
van PETER REEKMANS

N153 Herentals-Poederlee - Wegdek

In het Investeringsprogramma 2008-2010 werd het project “N153 Herentals-Poederlee: structureel
onderhoud” opgenomen, gebudgetteerd op 1,5 miljoen euro.

Omwille van de lopende zwartepuntenwerf “PrimaLux/Aarschotseweg” in Herentals werd het N153-
project uitgesteld.

Intussen is het wegdek er echter slechter aan toe dan ooit. De vermelde zwartepuntenwerf nadert
voltooiing.

1. Kan de minister bevestigen dat de initieel bedoelde werken aan de N153 eerlang aanvatten?
Wanneer? Wat is de gedetailleerde stand van zaken in dit dossier?

2. Welk weggedeelte zal exact aangepakt worden?

3. Zal de wegverharding van betonplaten volledig opgebroken worden?

Zal er gekozen worden voor asfalt als nieuwe wegverharding?

4. Zal er bijzondere aandacht zijn voor het uittekenen van een omleidingsroute tijdens de werken,
aangezien de N153 oa als verbindingsweg voor zwaar vervoer fungeert tussen de E34 en de E313?

5. Er is sprake geweest van de installatie van verkeerslichten aan het T-kruispunt van de N153 met
de straat Watervoort.

Zullen deze verkeerslichten daadwerkelijk geïnstalleerd worden en bestaat hiervoor een timing ?
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1. Gelet op de huidige werken aan het gevaarlijk punt (Primalux) te Herentals, werd in overleg met
de stad Herentals besloten om het project “153 Herentals-Poederlee: structureel onderhoud” te
verdagen naar 2010.
Momenteel onderzoekt de stad om eventueel een aantal kleine aanpassingen door te voeren naar
aanleiding van dit werk. De opmeting van het werk op grondgebied van Herentals is volledig
klaar, met uitzondering van de gewenste kleine ingrepen. In het voorjaar van 2010 zal het Agent-
schap Wegen en Verkeer dit werk aanbesteden. De aanvangsdatum van de werken wordt voorzien
na het bouwverlof van 2010.

2. De werken situeren zich tussen het kruispunt met de Ring van Herentals (rotonde Wellens) tot aan
het kruispunt met de baan Sassenhout te Vorselaar.

3. De bestaande betonverharding zal worden opgebroken en vervangen door een nieuwe asfalt-
verharding.

4. Er zal een omleiding worden ingesteld in overleg met de betrokken gemeentes, vervoers-
maatschappijen en hulpdiensten.

5. Er is inderdaad een aanvraag door de gemeente ingediend om iets aan dit kruispunt te doen.
Dit kadert in hun aanvraag voor maatregelen aan 7 plaatsen op de N153 (Trosstraat, Olympiade-
laan, Repertoire, Druivenstraat, Holle Weg, Watervoort en Noord-Douwenlaan). Aan de Water-
voort was voorgesteld kruispuntverlichting te plaatsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft
hier ook tellingen uitgevoerd en eigenlijk was het dossier klaar om voor te leggen aan de PCV. De
stad heeft in het voorjaar echter laten weten nieuwe tellingen te gaan uitvoeren. De resultaten zijn
ons tot op heden niet bekend.
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Vraag nr. 71
van 15 september 2009
van PETER REEKMANS

N21 Kampenhout - Busbanen

De Vlaamse overheid legt busbanen aan op de N21 van Kampenhout tot Steenokkerzeel, tussen de
Dreefstraat en de Tervurensteenweg.

1. Op basis van welke studies en analyses werd de beslissing genomen om over te gaan tot de aanleg
van deze busbanen?

Graag een kopie van deze documenten.

2. Verwacht de minister gevolgen voor de doorstroming op de N21 van andere vervoermiddelen dan
bussen?
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1. De herinrichtingstudie van de N21 tussen Kampenhout en Steenokkerzeel is gebaseerd op:

- het START-actieplan dat als doelstelling heeft de algemene mobiliteit in de luchthavenregio te
verbeteren;

- de doorstromingsstudie van De Lijn uitgevoerd in 2000 (zie start- en projectnota als bijlage)

In 1998 kwamen de vrije busbanen op de N21 voor het eerst voor in het gemeentelijke mobiliteits-
plan te Kampenhout. Kort daarna voerde De Lijn in opdracht van de Vlaamse Regering een door-
stromingstudie uit op dit traject, waaruit bleek dat op het traject Kampenhout Sas - Tervuurse-
steenweg, een traject van een zevental kilometer, een tijdwinst te behalen was van 8 minuten, wat
neerkomt op een daling van de reistijd met 50%.

Het START-actieplan vormt een geïntegreerde aanpak waarbij elk doel even belangrijk is. De
nationale luchthaven kan maar uitgroeien tot een internationale poort voor Vlaanderen als er én
bedrijven/nieuwe jobs komen én de mobiliteit verbetert én daarbij de leefbaarheid in de regio
behouden blijft.

Voor het openbaar vervoer is er dan ook een belangrijke rol weggelegd in het START-verhaal.
Meer bepaald wordt getracht door middel van 13 rechtstreekse bussen in een straal van 20km rond
de luchthaven de werknemers van de luchthaven een alternatief te bieden voor de wagen.

Het START-actieplan voorziet hiervoor doorstromingsmaatregelen die nood-zakelijk zijn wil het
openbaar vervoer haar rol voor een vlottere en duurzamere mobiliteit in de regio tenvolle spelen.

De Haachtsesteenweg te Kampenhout vormt met het gepland busbanenproject in het hierboven
geschetste kader een soort “modeltraject”, waarin de principebeslissing van de Vlaamse Regering
(2006) om de doorstroming van het openbaar vervoer in het algemeen te verbeteren, ten volle tot
uiting komt.
Door het agentschap Wegen en Verkeer werd bovendien beslist om tegelijkertijd de 35 jaar oude
betonbaan te vernieuwen en een gescheiden rioleringstelsel te voorzien.

Op vraag van de bewoners en handelaars langs de N21, werd De Lijn opgedragen hun
verliestijdenonderzoek te updaten, met ongeveer dezelfde resultaten: 50% tijdwinst. In juni 2006
startte de ontwerpstudie van het project dat opgesplitst werd in 2 fasen (Kampenhout: fase 1 –
Steenokkerzeel: fase 2).

De eerste fase van de busbanen op de N21 is in uitvoering sinds 30 maart 2009 en wordt verwacht
klaar te zijn in de tweede helft van 2010. Medio 2010 starten dan ook de werken in fase 2,
waardoor in het najaar van 2011 de volledige werken afgelopen zullen zijn.

De verbetering van de doorstroming voor de bussen van De Lijn wordt gerealiseerd met vrijwaring
van de huidige capaciteit van de N21 voor het gewone autoverkeer en met maximale aandacht
voor de zwakke weggebruikers, dit met een zeer beperkte vermindering van de parkeergelegen-
heid.
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2. De bestaande capaciteit van de N21 blijft behouden. In bestaande toestand is er één rijvak in elke
richting. In de nieuwe toestand wordt aan beide zijden een rijvak exclusief voor de bus bijgelegd,
wat niets aan de capaciteit voor het overige verkeer wijzigt.

BIJLAGEN

1. Verliestijdonderzoek (1)
2. Verliestijdonderzoek (2)
3. Projectnota
4. Startnota

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/CREVITS/71/antw.071.bijl.002.pdf

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/CREVITS/71/antw.071.bijl.004.pdf

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/CREVITS/71/antw.071.bijl.001.pdf

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/CREVITS/71/antw.071.bijl.003.pdf





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -577-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 73
van 16 september 2009
van CARL DECALUWE

Geplande gewestwegen Zeebrugge - Stand van zaken

De Vlaamse Regering heeft, volgens de Regeringsverklaring, de resolute betrachting om tegen het
einde van de nieuwe legislatuur nagenoeg alle geselecteerde missing links in uitvoering te zien.

Voor West-Vlaanderen gaat het om de omvorming van de AX Havenrandweg-Zuid naar Zeebrugge,
via het publiek-private samenwerkingsverband Via-Invest Vlaanderen NV. De nieuwe verbindingsweg
A11 tussen de gewestwegen N49 (ter hoogte van de woonkern Westkapelle in Knokke-Heist) en N31
(ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge) zal de zuidelijke begrenzing van de achterhaven van
Zeebrugge vormen.

Daarnaast is de aanleg van de NX - de nieuwe weg tussen de N31 en de Havenrandweg-Oost - een
belangrijk project voor de leefbaarheid van Zeebrugge.

1. Wat is de concrete stand van zaken voor deze infrastructuurprojecten?

2. Wanneer wordt/werd de omvorming van het project AX aangekondigd? Wanneer is de uitvoering
van de werken voorzien?

3. Wat is de stand van zaken inzake de financiering van deze projecten? Om welke
investeringsbedragen en ramingen gaat het telkens?

4. Hoe verloopt de samenwerking met Via-Invest Vlaanderen NV?
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ANTWOORD

op vraag nr. 73 van 15 september 2009

van CARL DECALUWE

1. De plan-MER voor dit project werd afgerond. De project-MER werd op 27 april 2009 ter goed-
keuring ingediend bij de dienst MER. Het GRUP-ontwerp werd door de Vlaamse Regering
principieel goedgekeurd en overgemaakt aan de RvS (VR 2009 30 04 DOC.0624BIS). De
onteigeningen zijn nog op te starten.

Op basis van de project-MER blijkt het tracé 5 uitvoeringsvariant 2 met een langere tunnellengte,
de beste keuze. Vooral de meer gunstige effecten inzake geluidsreductie zijn hier doorslaggevend
geweest.
Dit tracé wordt momenteel verder uitgewerkt in een referentie ontwerp. Er wordt echter naar
gestreefd om hiermee te landen voor het bouwverlof 2010.

De streefbeeldstudie voor de N31, de N34 (NX) en de Oostelijke Randhavenweg (Alfred Ronsse-
straat) is afgewerkt en goedgekeurd in de Provinciale Audit Commissie. Een eerste realisatie
afgeleid uit deze studie, met name de aanleg van een ongelijkgronds complex ter hoogte van
Zwankendamme, wordt nog dit jaar aanbesteed.

2. Men doet er alles aan om zo snel als mogelijk op een onderbouwde wijze het dossier te kunnen
aankondigen. Gezien het nodige studiewerk voor de opmaak van het referentieontwerp en het
bestek ,dat beschikbaar zal zijn tegen het bouwverlof van 2010, kan de aankondiging ook niet
vroeger plaats vinden. Een enuntiatieve aankondiging zal plaatsvinden in het voorjaar 2010.
De gunningsbeslissing zal vermoedelijk aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd eind 2011.
Als alles doorgaat zoals momenteel voorzien, is de streefdatum voor de start van de werken 2012.

3. Het doel van Via-Invest is om in opdracht van de Vlaamse Regering op de meest optimale wijze
publiek-private samenwerkingsprojecten te realiseren. Voor grote projecten (groter dan 100M€
bouwkost), zoals ook het project AX/A11, zal het DBFM-contract geïntegreerd worden
aanbesteed. Bij dergelijke DBFM-werkwijze wordt één procedure gevoerd die leidt tot het
afsluiten van een DBFM-contract tussen het Vlaamse Gewest en een private SPV.
De bouwkost werd geraamd op 344 miljoen euro (incl. btw, prijspeil januari 2008 en exclusief
kosten risico’s, ontwerp en onderhoud). Meer details over de financiering van het totale project
zijn in dit stadium nog niet beschikbaar.
Ook voor het totale project van de NX zijn in dit stadium nog geen detailgegevens beschikbaar.

4. De Vlaamse Regering hechtte op 25 november 2005 haar goedkeuring aan een concept en aanpak
om via alternatieve financiering een substantiële inhaalbeweging betreffende openbare werken te
realiseren, zoals geformuleerd in het document VR/2005/25.11/DOC.1055Bis. Hierbij werd
voorgesteld de inhaalbeweging te realiseren via een nieuw op te richten vennootschap onder de
naam Via-Invest Vlaanderen. Op 7 juli 2006 werd het voorstel tot oprichting van Via-Invest
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vervolgens werd op 12 oktober 2006 Via-Invest
opgericht door PMV die 51% van de aandelen bezit en het Vlaamse Gewest 49%. Het Vlaamse
Gewest is hierin vertegenwoordigd door het Agentschap Wegen en Verkeer enerzijds en het
departement Mobiliteit en Openbare Werken anderzijds. De samenwerking verloopt vlot en heeft
als doel de financiële expertise van PMV en de technische expertise van het Vlaamse Gewest te
combineren.
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Vraag nr. 75
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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ANTWOORD

op vraag nr. 75 van 16 september 2009

van JOS DE MEYER

Een gecoördineerd antwoord wordt verstrekt door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur.
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Vraag nr. 76
van 17 september 2009
van MIEKE VOGELS

Kruispunt A12 “De tank” Wilrijk - Heraanleg

Onlangs startte opnieuw een schooljaar zonder dat het kruispunt “De tank”- ter hoogte van de A12, de
VIIe Olympiadelaan, de Jan de Voslei en de Jan Van Rijswijcklaan in Wilrijk (Antwerpen) - veiliger
is voor fietsers en voetgangers. Op vrijdag 4 september protesteerden scholieren en leerkrachten van
de vele scholen die in de omgeving gevestigd zijn. Ze eisen eindelijk maatregelen op deze gewestweg.
Het kruispunt “De tank” is onoverzichtelijk en is bovendien ook de oprit voor de A12, wat betekent
dat het ook heel wat vrachtwagens verwerkt.

Fietspaden eindigen abrupt en schoolgaande fietsers worden op het kruispunt tussen het autoverkeer
geworpen. Ook de oversteekbaarheid voor voetgangers is complex en de voetpaden liggen er slecht
bij.

Vijftien jaar geleden reeds vroeg de stad Antwerpen om maatregelen te nemen om het kruispunt
veiliger te maken voor de zachte weggebruikers.

Op 6 oktober 2005 voerde ook de Fietsersbond al actie aan dit kruispunt. De toen bevoegde minister
van Openbare Werken, Kris Peeters, zei dat het kruispunt voorzien zou worden van verkeerslichten
voor fietsers op alle takken. De fietser zou niet meer mee moeten fietsen met het gemotoriseerd
verkeer, maar net zoals de voetganger een eigen oversteekplaats naast het autoverkeer krijgen om het
kruispunt veilig over te steken. De aanpassing van het kruispunt zou aanbesteed worden in het begin
van 2006 en uitgevoerd worden in de loop van 2006. De middelen worden ingeschreven op de
reguliere begroting van 2006 van de administratie Wegen en Verkeer, aldus nog de minister. De
minister opteerde voor ingrepen op korte termijn gezien het zeer dringende karakter, en dit in
afwachting van een volledige hertekening van het kruispunt, waarbij in eerste instantie aandacht zou
gaan naar voetgangers en fietsers.

Een jaar later antwoordde diezelfde minister Kris Peeters in antwoord op een vraag (vraag 490 van 2
juni 2006) van volksvertegenwoordiger Rudi Daems: “De kortetermijnaanpassing van het kruispunt is
in volle voorbereiding. Het voorstel tot aanbesteding doorloopt momenteel de goedkeuringsprocedure.
Dit project zal begin september aanbesteed worden. De werken zullen dan wellicht eind 2006 kunnen
starten. De volledige heraanleg van het kruispunt is niet voorzien op het goedgekeurde jaarprogramma
2006. De heraanleg zal moeten kaderen in een planning voor de volledige A12-N177 in het kader van
de resultaten van het in opmaak zijnde streefbeeld voor deze weg. “

Vandaag, drie jaar, later is er nog steeds niets gebeurd, de door minister Peeters beloofde “korte
termijnaanpassingen” zijn uiteindelijk niet uitgevoerd.
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1. Waarom werden de in 2005 en 2006 aangekondigde kortetermijnaanpassingen van het kruispunt
“De tank” nog steeds niet uitgevoerd ?

2. Worden deze aanpassingen alsnog uitgevoerd en zo ja, wanneer ?

3. Zijn de budgetten voor deze kortetermijnaanpassing in de begroting ingeschreven?

4. Wordt er momenteel gewerkt aan de definitieve heraanleg van het kruispunt “De tank” ?

Zo ja, zijn hiervoor kredieten voorzien in de begroting 2009 of de meerjarenbegroting voor de
nieuwe legislatuur ?
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ANTWOORD

op vraag nr. 76 van 17 september 2009

van MIEKE VOGELS

Eind 2006 vond er bij het Agentschap Wegen en Verkeer (Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen)
wel degelijk een aanbesteding plaats ter beveiliging van het 7e Olympiadekruispunt te Antwerpen. Het
betrof eerder beperkte aanpassingen om de eerste noden te ledigen inzake verkeersveiligheid voor de
zwakke weggebruiker.

Begin 2007 vond het startoverleg plaats met alle betrokken partijen. Snel bleek dat er voor de voor-
ziene aanpassingen zware verplaatsingen van nutsleidingen noodzakelijk waren, o.a. tramsporen en
bovenleidingen. De kosten hiervoor zouden snel de kostprijs van de werken overstijgen.
Tegelijkertijd werd vastgesteld dat, in het kader van het Vlaamse convenantenbeleid, de stad onder-
tussen een studiekantoor gecontracteerd had om een definitief ontwerp uit te werken.

De Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen concludeerde hieruit dat een verder gevolg geven aan
bedoelde aanneming, rekening houdend enerzijds met de zware gevolgkosten en anderzijds met het
feit dat tegelijkertijd reeds opdracht was gegeven voor een definitief ontwerp, niet langer een duur-
zame besteding van gemeenschapsgeld zou betekenen.

Het definitief ontwerp werd inmiddels voltooid en goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie.
Akkoorden werden bereikt met alle betrokken partijen. De aanbesteding is voorzien in de loop van de
maand november 2009. De budgettaire middelen zijn voorzien op het begrotingsartikel 73.16 van dit
jaar.

Onder voorbehoud van een gunstig verloop van de aanbestedingsprocedure, zullen de werken aan-
vatten tijdens de eerste jaarhelft van 2010.
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Vraag nr. 79
van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

De Lijn - Derdebetalersysteem

De Lijn geeft de lokale besturen 7 keuzes van derdebetalersystemen (DBS): systeem 1 is procentuele
korting op abonnementen, systeem 2 is korting op lijnkaarten, systeem 3 is korting op biljetten,
systeem 4 is een gratis netabonnement voor bepaalde leeftijden, systeem 5 is gratis openbaar vervoer
binnen de gemeente, systeem 6 is de bedrijfspas en systeem 7 is een infopakket met gratis Lijnkaart
voor nieuwe inwoners.

1. Kan de minister een overzicht geven van de inkomsten (2008) die De Lijn via de lokale besturen
voor deze 7 systemen ontvangt, opgesplitst per systeem?

2. Kan de minister een overzicht geven van de lokale besturen in Vlaams-Brabant die deelnemen aan
deze DBS-projecten van De Lijn? En over welk DBS-project het gaat per gemeente?
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ANTWOORD

op vraag nr. 79 van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

1. Overzicht van de inkomsten via derdebetalersystemen in 2008 (gedeelte betaald door de lokale
overheden):

DBS 1 – Procentuele tussenkomst op abonnementen € 3.386.239
DBS 2 – Tussenkomst op Lijnkaarten € 741.067
DBS 3 – Tussenkomst op biljetten € 272.747
DBS 4 – Gratis netabonnement voor bepaalde leeftijdscategorieën € 1.960.848
DBS 5 – Gratis openbaar vervoer binnen de gemeente € 1.552.743
DBS 7 – Nieuwe inwoners € 6.196

DBS 6 is enkel geschikt voor bedrijven, niet voor lokale overheden.

2. Overzicht van de lokale overheden in Vlaams-Brabant waarmee De Lijn een derdebetalerovereen-
komst heeft:

Asse 50% tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+
Reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart voorverkoop)
voor verplaatsingen binnen de gemeentegrenzen

Bekkevoort 25% tussenkomst op Buzzy Pazz
Bierbeek Inwoner van Bierbeek betaalt 0,80 euro per rit met een 10-

rittenkaart binnen de grenzen van de gemeente en de tariefzone
40 van Leuven

Boortmeerbeek Reiziger ontvangt een gratis biljet voor verplaatsingen met de
belbus binnen de gemeentegrenzen van Boortmeerbeek, Haacht
en Kampenhout

Boutersem Gratis netabonnement voor 60- tot 64-jarigen
Diest Reiziger betaalt 1 euro voor een heen- en terugbiljet op

zaterdagen, afstaphalte op heenrit en opstaphalte op terugrit
dienen gelegen te zijn in Diest
Reiziger betaalt 0,50 euro voor een heen- en terugbiljet op
weekdagen voor verplaatsingen met de stads- en belbussen in
Diest

Drogenbos 10% tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+
Haacht Reiziger ontvangt een gratis biljet voor verplaatsingen met de

belbus binnen de gemeentegrenzen van Boortmeerbeek, Haacht
en Kampenhout

Halle Reiziger ontvangt een gratis biljet voor verplaatsingen op
zaterdag binnen de grenzen van de stad Halle

Hoeilaart Reiziger ontvangt een gratis biljet voor verplaatsingen binnen de
gemeentegrenzen

Holsbeek 25% tussenkomst op Buzzy Pazz
Gratis Lijnkaart voor nieuwe inwoners

Kampenhout Reiziger ontvangt een gratis biljet voor verplaatsingen met de
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belbus binnen de gemeentegrenzen van Boortmeerbeek, Haacht
en Kampenhout

Keerbergen 20% tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+
Kortenberg Reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart voorverkoop)

voor verplaatsingen binnen de gemeentegrenzen
Leuven Gratis netabonnement voor 6- tot 11-jarigen

Studenten van de KU Leuven, de KH Leuven, Groep T en het
Lemmensinstituut ontvangen bij het begin van het academiejaar
een studentenpas waarmee zij gratis reizen binnen de tariefzone
40
Reiziger betaalt 1,60 euro voor een heen- en terugbiljet voor
verplaatsingen op zaterdag van en naar Leuven

Liedekerke 50% tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+
Reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart voorverkoop)
voor verplaatsingen binnen de gemeentegrenzen

Linkebeek 50% tussenkomst op Buzzy Pazz voor 6- tot 11-jarigen
Machelen Gratis netabonnement voor 60- tot 64-jarigen
Overijse Reiziger ontvangt een gratis biljet voor verplaatsingen op

donderdag binnen de gemeentegrenzen
Rotselaar Reiziger ontvangt een gratis biljet voor verplaatsingen met

belbus 719 binnen de gemeentegrenzen
Scherpenheuvel-Zichem Reiziger betaalt 0,50 euro per rit (10-rittenkaart voorverkoop)

voor verplaatsingen binnen de stadsgrenzen
Tienen 75% tussenkomst op Buzzy Pazz voor leerlingen van het vijfde

en zesde leerjaar en het eerste jaar secundair onderwijs die in
Tienen wonen

Tremelo Gratis netabonnement voor 60- tot 64-jarigen
Vilvoorde Gratis netabonnement voor 6- tot 11-jarigen
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Vraag nr. 80
van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

Veilig Verkeer Vlaanderen (TV 3V) - Contract en budget

Voor de aanpak van de 800 zwarte verkeerspunten werd in 2003 de tijdelijke vennootschap Veilig
Verkeer Vlaanderen (TV 3V) opgericht. Een budget van 550 miljoen euro werd uitgetrokken.

Helaas zijn er op dit moment nog enkele honderden van de 800 punten niet afgewerkt, zelfs niet qua
ontwerp of aanbestedingsprocedure. Nochtans is het volledige budget intussen wel opgebruikt, de
komende jaren zal er minimum 300 miljoen euro extra nodig zijn.

Dit roept vragen op i.v.m. de accuraatheid en efficiëntie in het studiewerk van TV 3V.

1. Graag ontving ik een kopie van het afgesloten contract met TV 3V.

2. Graag vernam ik de duurtijd van deze opdracht met TV 3V, met juiste datum van start en einde.

3. Graag vernam ik de juiste omschrijving en omvang van de opdracht van TV 3V.

4. Graag vernam ik de totale kostprijs van de studie en uitvoering door TV 3V.

Graag kopie van alle facturen van TV 3V in verband met studie en uitvoering vanaf de start in
2002 tot en met vandaag.

5. Op welke manier kwam de samenwerking van de drie studiebureaus in de tijdelijke vennootschap
TV 3V tot stand, en hoe werd het contract afgesloten conform de wet op de overheidsopdrachten?
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ANTWOORD

op vraag nr. 80 van 17 september 2009

van PETER REEKMANS

1. Het contract betreft een kaderovereenkomst afgesloten op 20 november 2002 door de Vlaams
minister van Openbare Werken. Deze kaderovereenkomst werd afgesloten in uitvoering van een
beslissing van de Vlaamse Regering op 19 juli 2002 aangaande het wegwerken van gevaarlijke
punten en wegvakken in Vlaanderen - begeleidende dienstverleningsopdracht - ontwerp van
kaderovereenkomst ‘begeleiding en ondersteuning bij wegwerken van gevaarlijke punten en weg-
vakken’. De tekst van deze kaderovereenkomst (‘Best and Final Offer’) wordt in bijlage bij dit
antwoord overgemaakt aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. Wegens het financiële karak-
ter van deze overeenkomst (met o.a. vermelding van eenheidsprijzen en ereloonpercentages) en de
concurrentiële omgeving waarbinnen de betrokken studiebureaus moeten werken, wordt deze
kaderovereenkomst ‘onder voorbehoud van vertrouwelijkheid’ aangeboden aan de voorzitter van
het Vlaams Parlement, conform art. 80 punt 5 van het reglement van het Vlaams Parlement.

2. De onder antwoord 1 vermelde kaderovereenkomst liep van 20 november 2002 tot 20 november
2007, d.w.z. met een duurtijd van 5 jaar. Aangezien deze kaderovereenkomst de mogelijkheid
voorzag om met 1 jaar verlengd te worden en aangezien de Vlaamse Regering in november 2007
beslist heeft van deze mogelijkheid gebruik te maken, liep de kaderovereenkomst uiteindelijk tot
20 november 2008. Voor de volledigheid moet vermeld worden dat de Vlaamse Regering in
december 2008 beslist heeft om een tweede overeenkomst af te sluiten met TV 3V om de
overdracht van alle nog lopende dossiers op 20 november 2008 af te werken tot aan het einde van
een bepaalde deelfase (ontwerp, aanbesteding of uitvoering) en dan over te dragen naar het
Agentschap Wegen en Verkeer. Dit Agentschap zorgt dan voor de verdere afwerking van het
betreffende dossier voor het wegwerken van een bepaald gevaarlijk punt.

3. Het voorwerp van de opdracht wordt omschreven in de kaderovereenkomst onder punt I.2.
‘Voorwerp en classificatie van de opdracht’ (zie blz. 5 en 6 van de kaderovereenkomst):

‘De opdracht heeft tot voorwerp het begeleiden en ondersteunen van de aanbestedende dienst bij
de screening van de gevaarlijke punten in Vlaanderen op basis van o.a. gegevens uit de onge-
vallen-GIS en de overzichtsplannen, het handmatig en semi-automatisch tellen van verkeersinten-
siteiten, het uitwerken van typeoplossingen voor het wegwerken van gevaarlijke punten en
wegvakken in Vlaanderen, onderzoek van potentiële conflictpunten bij voetgangersoversteek-
plaatsen (VOP) en fietsersoversteekplaatsen (FOP), onderzoeken van effecten van infrastructurele
oplossingen voor VOP’s en FOP’s, het evalueren van de bestaande wegbebakening op alle
wegtypes en dit in overleg met de andere wegbeheerders zodat de plaatsing van de wegbebakening
beter geüniformiseerd wordt en de wegbebakening op kruispunten en rotondes in hoeveelheid
beperkt wordt, het voorbereiden van en het inleiden van dossiers die voorgelegd worden aan de
provinciale commissies voor verkeersveiligheid (de PCV), het voorbereiden van en het inleiden
van dossiers die voorgelegd worden aan de provinciale auditcommissies (de PAC), het organiseren
van één coördinatieorgaan per provincie dat op het vlak van infrastructuurwerken gepland door de
verschillende Vlaamse overheden en de private partners de afstemming beoogt van de zich
opdringende acties, het opvolgen van de uitvoering van concrete projecten, het kwaliteitsnazicht,
de oplevering en de overdracht van concrete projecten, het communiceren met de burger en met
andere actoren.
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De opsomming van handelingen en activiteiten en vereiste competentiedomeinen is niet exhaus-
tief. De opdrachtgever kan de dienstverlener belasten met alle handelingen en activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks noodzakelijk zijn voor de opmaak van projectvoorstellen, de
opmaak van projectontwerpen en de aanbesteding van (deel)projecten i.v.m. het wegwerken van
gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen.

Inzonderheid is te wijzen dat tot het voorwerp van de opdracht eveneens behoren, de voorbe-
reiding van en de rapportering m.b.t. vergaderingen met de opdrachtgevende overheid (o.m. met
projectenbureau en projectgebonden werkgroepen) evenals met derde instanties (b.v. met andere
betrokken overheden of instanties of in kader van openbaar onderzoek, hoorzittingen, ….), alsook
de realisatie van de WEB applicatie (toegankelijk voor alle leden van de opdrachtgever) waarbij
alle projecten inclusief de plannen en documenten noodzakelijk voor de realisatie van de projecten
beheersbaar gerepertorieerd worden en gecontroleerd toegankelijk zijn.

De opdrachtgever heeft op ieder ogenblik het recht om eenzijdig te beslissen af te zien van de
gehele of gedeeltelijke toewijzing of uitvoering van één, meerdere of alle deelopdrachten. Ook kan
de opdrachtgever op ieder ogenblik besluiten om de uitvoering van dergelijke deelopdrachten
overeenkomstig de ter zake geldende reglementaire bepalingen aan een andere dienstverlener toe
te kennen. Geen van de voormelde beslissingen van de opdrachtgever kan in hoofde van de
opdrachtnemer leiden tot enig recht, vergoeding of prijsherziening.’

4. In bijlage wordt een overzichtslijst gevoegd van alle reeds betaalde facturen aan de TV 3V, voor
een totaalbedrag van 43,548 miljoen euro. Hierbij dient opgemerkt dat deze facturen betrekking
hebben op:
- Het uitvoeren van de kaderovereenkomst (begeleidingsopdracht + voorontwerp) t.b.v. 31,524

miljoen euro ;
- Het uitvoeren van ontwerpstudies + werfopvolging t.b.v. 5,579 miljoen euro ;
- Het uitvoeren van bijkomende opdrachten (o.a. streefbeelden, microsimulaties, MER) t.b.v.

6,445 miljoen euro.

5. Conform de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 19 juli 2002 werd de kaderovereenkomst
met TV 3V afgesloten via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

BIJLAGE

Overzicht reeds betaalde facturen

Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/CREVITS/80/antw.080.bijl.001.xlsm
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Vraag nr. 91
van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

De Lijn - Zwartrijders

Vanaf maandag 21 september 2009 moeten busreizigers van De Lijn verplicht vooraan de bus
instappen.

1. Wordt deze maatregel ingevoerd naar aanleiding van stijgende cijfers in verband met zwartrijden?

2. Worden cijfers inzake zwartrijden centraal opgevolgd en gedifferentieerd per provincie of regio
uitgesplitst?

Zo ja, wat zijn deze (opgesplitste) cijfers?

3. Hoeveel zwartrijders werden in 2008 betrapt en beboet?

4. Hoeveel reeds in 2009?
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ANTWOORD

op vraag nr. 91 van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

1. Het vooraan instappen werd per 21 september op alle buslijnen ingevoerd.

Het vooraan instappen werd vooral ingevoerd om het contact tussen reiziger en chauffeur te
verbeteren. Omdat de chauffeur contact heeft met elke reiziger, leidt het vooraan instappen tot een
grotere sociale controle. De chauffeur weet wie er in zijn voertuig zit, wat zijn gezag versterkt.
Daardoor voelen de reizigers zich veiliger en is er minder agressie en vandalisme. Verplicht voor-
aan instappen heeft dus tot doel het veiligheidsgevoel van de reizigers en de chauffeur te verbe-
teren. Een meegenomen neveneffect is dat dit het aantal zwartrijders doet dalen.

2. Het aantal opgestelde PV’s voor zwartrijden wordt zowel per periode, per entiteit (provincie) en
per overtredingcode uitgesplitst.

In 2008 werden in totaal 1.461.378 reizigers gecontroleerd en werden er 46.206 PV’s opgelegd
voor zwartrijden.

2008 Controles Rijtuigen Reizigers
Aantal opgelegde PV’s voor

zwartrijden
Antwerpen 40.478 40.478 675.946 25.745
Oost-Vlaanderen 27.807 27.807 448.959 16.436
West-Vlaanderen 3.780 2.895* 105.530 1.911
Vlaams-Brabant 9.926 9.926 127.793 1.265

Limburg 7.222 7.222 103.150 849

TOTAAL 89.213 88.328 1.461.378 46.206

* Aantal controles en controles op rijtuigen in West-Vlaanderen is verschillend. Verklaring: In
West-Vlaanderen worden in juli - augustus controles op het perron uitgevoerd voor de kusttram.

3. In 2008 werden er 46.206 PV’s opgesteld voor zwartrijden.
Er is momenteel geen mogelijkheid om het aantal beboete zwartrijders op te geven. Het huidige
beheersprogramma laat een opsplitsing naar specifieke overtredingcodes niet toe. De Lijn verze-
kert dat er op korte termijn werk wordt gemaakt van de verbetering van de webapplicatie, die moet
toelaten meer gedetailleerdere rapporten te verkrijgen over o.a. beboete zwartrijders.

4. Voor de periode van 1 januari tot en met 15 september 2009 werden er 30.537 PV’s opgesteld
voor zwartrijden.
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Vraag nr. 92
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).



-598- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 92 van 17 september 2009

van MARINO KEULEN

1. De resultaten van deze studie zijn mij inderdaad bekend. 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

2. De controle op sluikstortingen ligt in de bevoegdheid van de federale politiediensten. Ook de
wegenwachters en de wegeninspecteurs van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben de be-
voegdheid om processen-verbaal tegen sluikstorters op te stellen en het opgestelde dossier voor
verder gevolg naar de betrokken parketten over te maken.
Helaas kunnen de sluikstorters slechts beboet worden indien het bewijs van het sluikstorten onbe-
twistbaar is, wat zeer zelden mogelijk is, tenzij bij betrapping op heterdaad.

3. De betreffende rustzones ondergaan een onderhoudsprogramma voor wat betreft het ledigen der
vuilniscontainers en het oprapen van het zwerfvuil, over de gehele oppervlakte, ook tussen de
beplantingen.
Deze onderhoudsbeurten gebeuren gedurende het ganse jaar, om de twee dagen. Het zwerfvuil is
derhalve in principe nooit langer aanwezig dan 48u.

Het maaien der graszones gebeurt volgens het ritme van andere parkzones (7 beurten per jaar en
meer). De beplante zones ondergaan jaarlijks een normaal, standaardonderhoud (bijsnoeien en
hakken en wieden volgens noodzaak).

4. Beleidsmatig ligt de prioriteit bij deze zones op veilige en transparante parkings. Dit houdt
volgende maatregelen in:

- het wegwerken van donkere, niet verlichte plaatsen;
- het struikgewas verwijderen op strategische plaatsen om de zichtbaarheid te verbeteren;
- 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 met gecon-

troleerde 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. Er zal
daarom gestart worden met de parkings langs de E34.

5. Toerisme Vlaanderen heeft de voorkeur gegeven niet betrokken te worden in de opbouw van de
dienstenzones langs de autosnelwegen en geeft de voorkeur aan een gecentraliseerd toeristisch
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promotiebeleid zonder, informatieborden of kantoren op de dienstenzones, door onder meer
gebruik te maken van de huidige moderne informatiemogelijkheden zoals internet, enz.

6. Inzake het sanitair werd er enkele jaren geleden een test gedaan op de parking in Mannekesvere
(sanitair op picknickzone zonder concessie). De resultaten waren echter ontmoedigend wegens
grof vandalisme. Bij gebrek aan sociale controle is het in ons land voor 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
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 paviljoenen.
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.

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.

Voor de overige actiepunten verwijs ik naar de punten genoemd in de antwoorden op vraag 3, 4 en
5.
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Vraag nr. 95
van 22 september 2009
van PATRICIA CEYSENS

Verkeersborden Tiensesteenweg Leuven - Herstelling

Op de t-splitsing van de Tiensesteenweg en de Martelarenlaan in Kessel-Lo werd door een wagen de
afscheiding van de spoorwegbrug alsook de wegsignalisatie op de Tiensesteenweg zwaar beschadigd.

In Het Nieuwsblad van 19 augustus wordt gesteld dat niemand echt aanstalten maakt om de borden te
herstellen.

Is reeds bekend wanneer deze schade hersteld kan worden?
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ANTWOORD

op vraag nr. 95 van 22 september 2009

van PATRICIA CEYSENS

Het gaat hier om een schadegeval, waarbij zowel een vangrail als verkeersborden moeten worden
vernieuwd op de N3 Brussel - Leuven - Luik t.h.v. het kruispunt met de Martelarenlaan te Leuven.

De vangrail werd door het Agentschap Wegen en Verkeer -Vlaams-Brabant - vervangen op 5 oktober
en de nieuwe verkeersborden werden geplaatst op 6 oktober 2009.
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Vraag nr. 98
van 23 september 2009
van PETER REEKMANS

Fietsersbrug E19 Machelen - Kostprijs

Eind juni 2009 werd de grootste fietsersbrug van Vlaanderen geopend, deze brug gaat over de E19 ter
hoogte van Machelen.

1. Wat is de totale kostprijs (inclusief studiekosten) van dit project?

2. Welke elementen waren bepalend om deze fietsersbrug op deze locatie aan te leggen?

3. Van welk budget uit de begroting werd dit project betaald?
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ANTWOORD

op vraag nr. 98 van 23 september 2009

van PETER REEKMANS

1. De totale constructiekost van het investeringsproject Noordelijke Ontsluiting van de luchthaven
van Zaventem bedraagt ongeveer 52 miljoen euro (incl BTW). De totale onderhoudskost voor een
periode van 30 jaar bedraagt ongeveer 24 miljoen euro (incl. BTW).

Gezien dit project wordt uitgevoerd volgens een globale prijs, is er geen detailkost voor specifieke
projectonderdelen (bijvoorbeeld de fietsbrug) bekend.

Het ontwerp en de studie van de brug werd door het Agentschap Wegen en Verkeer (afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling
Metaalstructuren) in eigen beheer uitgevoerd ; de detailstudie van de brug gebeurt door de
opdrachtnemer en zit dan ook verder vervat in de globale constructiekost.

2. De uitvoering en inplanting van deze fietsersbrug kaderen in het START-project Noordelijke
Ontsluiting van de Luchthaven van Zaventem, hetwelk de eerste missing link is in de provincie
Vlaams-Brabant die door de Vlaamse overheid als dusdanig zal worden weggewerkt.

De Luchthavenlaan en het kruispunt ervan met de Haachtsesteenweg staan reeds geruime tijd
geboekt als een zwart wegvak en kruispunt, mede door de diverse ongevallen met fietsers.

Binnen dit investeringsproject wordt dan ook het fietsverkeer van de Luchthavenlaan en de
Haachtsesteenweg over een nieuw en gescheiden fietstracé geleid. Teneinde een ongelijkgrondse
kruising van de E19 mogelijk te maken en rekening houdend met de toekomstige spoortunnel
onder E19, werd geopteerd om deze kruising middels een fietsersbrug te voorzien.

De concrete inplanting van de fietsbrug werd tijdens de ontwerpfase bestudeerd, rekening houdend
met - onder andere - de locatie van het nieuwe op- en afrittencomplex langs beide zijden van de
E19, de bepalingen opgenomen in het vademecum voor fietsvoorzieningen en de contacten met
het team van de Vlaamse Bouwmeester.

3. Gezien dit investeringsproject middels een PPS-constructie wordt gerealiseerd, is er geen impact
op de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Door de financiering van deze projecten via PPS wordt het constructierisico in hoofdzaak
overgedragen aan de private partner.

Als vergoedingsmechanisme wordt een beschikbaarheidsvergoeding gehanteerd die afhangt van
de kwaliteit van de geleverde diensten, op basis van performantie-indicatoren. Zo worden het
aantal keer dat een weg is afgesloten en ook de kwaliteit van de dienstverlening in rekening
gebracht in de vergoedingen.

De vergoeding van dit project zit vervat in de beschikbaarheidsvergoeding die het Vlaamse
Gewest uit de reguliere begrotingsmiddelen zal betalen zodra de volledige infrastructuur in
gebruik kan worden genomen.
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Vraag nr. 102
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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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 102 van 23 september 2009

van LODE VEREECK

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. 103
van 24 september 2009
van JAN ROEGIERS

Gewestwegen - Zomerschade

De zomermaanden van 2009 waren bij tijden erg warm, met schade aan onze gewestwegen tot gevolg.
Zo kwamen de naden van het wegdek op de E34 tussen Zelzate en Moerbeke allemaal omhoog. Dit
traject werd recent nochtans volledig vernieuwd.

1. Kan de minister bevestigen dat het wegdek op de E34 tussen Zelzate en Moerbeke deze zomer
ernstig beschadigd raakte door de hitte?

Zo ja, is het wegdek intussen hersteld of, in het tegengestelde geval, wat is de voorziene
timing/duur om de nodige herstellingen uit te voeren?

2. Wat was de kostprijs van de uitgevoerde werken en wat is de raming van de voorziene
herstellingswerken ten gevolge van de hitteschade?

3. Kan de minister per Vlaamse provincie een overzicht geven van de opgemeten schade veroorzaakt
door de recente zomerhitte aan het wegdek van ons gewestwegennet?

4. Kan de minister - per beschadigd traject in elke provincie - meedelen welke de (geschatte) kosten
zijn om de nodige herstellingswerken uit te voeren, alsook de voorziene duur van deze werken én
de precieze timing?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 103 van 24 september 2009

van JAN ROEGIERS

1. De problemen met opstuwingen op de E34 tussen Zelzate en Moerbeke zijn niet veroorzaakt
door de hitte tijdens de voorbije zomer, maar zijn het gevolg van de aanwezigheid van hoog-
ovenslakken in de wegfundering. Deze werden aangewend in de jaren zeventig.
n de gebruikte materialen treden zwelreacties op onder invloed van vocht die na verloop van tijd
tot opstuwingen in de rijweg leiden. Het schadeproces blijft zich voortzetten, ook na vele jaren.
Het fenomeen is bekend, het probleem ten gronde oplossen vergt echter de volledige opbraak en
vernieuwing van de wegfundering en verharding.
Op korte termijn zullen de opstuwingen weggefreesd worden.

2. De kostprijs voor het voorlopig herstellen zal ca 10.000 euro bedragen.

3-4 Overzicht per provincie:

West-Vlaanderen:
In totaal werd er op 46 plaatsen in de provincie West-Vlaanderen schade vastgesteld als gevolg
van zomerschade, nl.:

Locaties:

Wegnr. Uitvoeringstermijn

N 368 Voorlopig hersteld

N374 Voorlopig hersteld

N50 Voorlopig hersteld

N36 Voorlopig hersteld

N36 Voorlopig hersteld

N32 Hersteld

N32 Voorlopig hersteld

N357 Voorlopig hersteld

N43 Voorlopig hersteld

N36 Hersteld

N36 Hersteld

N39 Hersteld

N369 Hersteld

N037 Hersteld

N032 (3st) Hersteld

R032 (3st) Hersteld
N032/R032/N037
(26st) Hersteld

De kosten voor de herstellingen van bovenstaande wegen worden becijferd op 106.000 euro.
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De definitieve herstellingen worden ingepland rekening houdend met de verkeersdrukte en
eventuele andere werkzaamheden die tezelfdertijd kunnen worden uitgevoerd. Het is opgeno-
men in de planning van oktober/november 2009.

Limburg:
In totaal werd er op 27 plaatsen in de provincie Limburg schade vastgesteld als gevolg van
zomerschade, nl.:

Locaties:

Wegnr. Uitvoeringstermijn

N3 Hersteld

N3 Hersteld

N725 Hersteld

E313 Hersteld

N2 Voorzien vanaf 15 maart 2010
N747 Oktober 2009
N748 Oktober 2009
N712 Oktober 2009
N712 Oktober 2009
N712 Oktober 2009
N712 Oktober 2009
N746 Oktober 2009
N73 Oktober 2009
N74 Hersteld

N3 Hersteld

N79 Hersteld

N79 Hersteld

N79 Hersteld

N745 Hersteld

N79 Hersteld

N79 Hersteld

N719 Hersteld

N730 Hersteld

N730 Hersteld

N730 Hersteld

N77 Hersteld

N730 Hersteld

De kosten voor de herstellingen van bovenstaande wegen worden becijferd op 54.311 euro.

Antwerpen:
Er zijn in de provincie Antwerpen enkele kleine problemen geweest, zoals spoorvorming,
asfaltopstulpingen, kleine averijen ter hoogte van betonplaten.
De totale kosten van de zomerschade 2009 voor AWV-Antwerpen bedroeg 30.500 euro.
Alle herstellingen zijn reeds uitgevoerd.
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Locaties:

Wegnr. Uitvoeringstermijn

E34 hersteld

N14 fietspad hersteld

N112 hersteld

N120 hersteld

N180 hersteld

Vlaams-Brabant
In totaal werd er op 13 plaatsen in de provincie Vlaams Brabant schade vastgesteld als gevolg
van zomerschade, nl.:

Locaties:

Wegnr. Uitvoeringstermijn

N285 hersteld

N227b hersteld

N2 voorlopig hersteld / definitief 2010

N2 hersteld

N26 voorlopig hersteld / definitief 2010

N29 hersteld

N29 hersteld

R27a hersteld

N10 hersteld

N2 hersteld

R26 hersteld

A2 hersteld

A2 hersteld

De kosten voor de herstellingen van bovenstaande wegen worden becijferd op 166.947,08€
De termijn voor herstelling kan je terugvinden in bovenstaande tabel

Oost-Vlaanderen
In totaal werd er op +/-6 plaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen schade vastgesteld als gevolg
van zomerschade. Hieronder kunt u een lijst terugvinden

Locaties:

Wegnr uitvoeringtermijn

N70 eind augustus

N9 voorlopig hersteld / definitief eind 2009

N8 voorlopig hersteld / definitief eind 2009

Enkel fietspaden hersteld

De kosten voor de herstellingen van bovenstaande wegen worden becijferd op 32.210 euro.
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Vraag nr. 104
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Rotonde N42 Zottegem - Stand van zaken

Volgens het investeringprogramma van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) Oost-Vlaanderen staat
de aanleg van een rotonde op de N42 in Zottegem, ter hoogte van de Langestraat (N454) gepland voor
het jaar 2009.

Aangezien het een druk kruispunt betreft, had ik graag naast een stand van zaken van het dossier ook
een overzicht ontvangen van de voorziene maatregelen met betrekking tot de doorstroming en de
verkeersveiligheid tijdens de werken.

1. Welke procedures zijn ondertussen al afgerond en welke procedures dienen nog te worden
doorlopen? Moet er nog onteigend worden?

2. Voor wanneer is de start van de aanbestedingsprocedure voorzien?

3. Wanneer zullen de werken effectief kunnen aanvatten?

4. Wat is de uitvoeringsperiode voor dit project? Kan de minister meedelen wanneer de realisatie van
dit project gepland staat?

5. Wat is de geraamde kostprijs voor de aanleg van de rotonde?

6. Welke maatregelen zullen tijdens de werken worden getroffen om de vlotte en veilige doorstroom
van het verkeer te verzekeren, met in het bijzonder de veiligheid van de zwakke weggebruikers?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 104 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. In de voorontwerpfase van de wegenis werden de start- en projectnota opgemaakt. Deze zijn na
voorlegging aan de Provinciale Auditcommissie conform verklaard.
Tegelijk met de aanleg van de rotonde zullen rioleringswerken worden uitgevoerd.
Het wegenisontwerp is in zijn eindfase, evenals het rioleringsontwerp in opdracht van de stad
Zottegem. Zodra het definitieve rioleringsdossier beschikbaar is, zal de stedenbouwkundige
vergunning voor het gehele project worden aangevraagd.
Er zijn geen onteigeningen meer uit te voeren.

2. Gelet op de stand van het dossier, zal de aanbestedingsprocedure begin 2010 kunnen doorgaan.

3. Er wordt voorzien om de werkzaamheden te kunnen laten starten vanaf het voorjaar 2010.

4. Bij de huidige stand van het globale ontwerp wordt een uitvoeringstermijn van 140 werkdagen
vooropgesteld.

5. De totale kostprijs van het globale project (wegenis en riolering) wordt momenteel begroot op
2.300.000 EUR, waarvan 1.500.000 euro ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer.

6. Het verkeer zal blijven gebruik kunnen maken van de N42. Dit wordt mogelijk gemaakt door de
werkzaamheden gefaseerd te laten verlopen, waarbij de nieuwe infrastructuur van de N42 per
weghelft zal worden aangelegd. Voor de uitvoering van een plaatselijke dwarsing van de N42 zal
aan de aannemer de verplichting worden opgelegd om dit ’s nachts (één nacht) uit te voeren, zodat
de verkeershinder op de N42 uiterst beperkt zal blijven. Over deze gefaseerde aanpak werd uitge-
breid overleg gepleegd met het stadsbestuur van Zottegem en de bevoegde politiediensten.
De bereikbaarheid van de omgeving van de werkzone tijdens de werkzaamheden zal door lokale
omleidingen worden verzekerd. Deze omleidingen zullen afgestemd worden op de gefaseerde
uitvoering.
Specifiek voor de trage weggebruikers (fietsers) zal een fietsroute gedurende de werkzaamheden
worden gesignaleerd.
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Vraag nr. 106
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Gevaarlijke punten - N60 Oudenaarde

Sedert het begin van de 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.

Op de N60 in Eine (deelgemeente van Oudenaarde) zijn er twee zwarte punten die nog weggewerkt
moeten worden. Het betreft een geclusterd project, met name:
 TV3V projectnummer: 4073. Aan het kruispunt van de N60 met de P. Ruyfferlaerestraat wordt

een fietstunnel gebouwd met aanleg van een ventweg en wordt de middenberm gesloten.
 TV3V projectnummer: 4087. Aan het kruispunt van de N60 met de Serpentstraat wordt een

fietstunnel gebouwd en wordt de middenberm gesloten.

1. Wat is intussen de stand van zaken van deze projecten? Welke procedures zijn ondertussen al
afgerond en welke procedures dienen nog te worden doorlopen?

2. Zijn de start- en projectnota’s van deze projecten al gerealiseerd? Zo ja, waar zijn deze
raadpleegbaar? Zo neen, waarom niet?

3. Moet er nog onteigend worden?

4. Voor wanneer is de start van de aanbestedingsprocedure voorzien?

5. Wat is de uitvoeringsperiode voor elk van deze projecten? Kan de minister meedelen wanneer de
realisatie van deze projecten gepland staat?

Wanneer zullen de werken effectief kunnen aanvatten?

6. Wat is de geraamde kostprijs voor de aanleg van deze zwarte punten?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 106 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. Voor dit project werd het volledige traject van voorontwerp doorlopen. Het definitieve ontwerp zit
in de eindfase.
De procedure voor het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van het
project dient nog te worden afgerond en zal midden november ingediend worden.

2. In de fase van de voorstudie werden de 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. Voor de realisatie van dit project is de onteigening van 29 innemingen vereist.

4. De start van de aanbestedingsprocedure zal afhangen van het verloop van de onteigenings-proce-
dure. Vermoedelijk zal de aanbesteding kunnen doorgaan in het najaar 2010.

5. Het ontwerp van het geclusterde project voorziet een gezamenlijke uitvoeringstermijn van 250
werkdagen.
Indien de aanbestedingsprocedure kan afgerond worden tegen eind 2010, is een effectieve start
van de werkzaamheden te voorzien in het voorjaar van 2011.

6. De kostprijs voor de uitvoering van het geclusterde project wordt geraamd op 6.140.000 euro.
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Vraag nr. 110
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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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 110 van 24 september 2009

van JOS DE MEYER

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. 111
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Uitbaggering Dender - Overleg met Wallonië

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 76 van 23 oktober 2007 (Websitebulletin
publicatiedatum 05-02-2008) maakt de minister gewag van geplande baggerwerken op Waals
grondgebied op de Dender, inclusief diepgang en timing. Zo was voorzien dat medio 2008 de
baggerwerken zouden starten op het Waalse gedeelte van de Dender. Na voltooiing van deze
baggerwerken zou de Dender dan opnieuw bevaarbaar zijn voor de plezier- en beroepsvaart.

In de media verschijnen nu alarmerende berichten over de diepgang ten gevolge van de uitblijvende
baggerwerken op Waals grondgebied. Varen op de Dender in Geraardsbergen naar Wallonië zit er niet
meer in wegens te groot risico op vastlopen. Er is sprake van een diepgang van een goeie meter
stroomopwaarts. Dat is te weinig om toervaarders te lokken, los van het veiligheidsaspect.

Veel toervaarders varen via Geraardsbergen naar Wallonië en Frankrijk, maar zien zich nu
genoodzaakt een omweg te maken via de Schelde.

Niet alleen de diepgang speelt hen parten, ook het feit dat de brug in Lessines al een hele tijd kapot is.

Regeringscommissaris De Padt verklaarde in de media dat hij er bij Waals minister Benoît Lutgen zou
op aandringen om de baggerwerken op de Dender dringend op te starten en de brug in Lessines in
versneld tempo te herstellen.

1. Zijn er contacten en/of afspraken met de Waalse collega van de minister inzake het uitbaggeren
van waterlopen (bv. de Dender) die door beide gewesten lopen? Zo ja, welke? Worden
baggerwerken op elkaar afgestemd?

2. Is de minister betrokken bij het initiatief van de regeringscommissaris?

3. Heeft het baggeren in Wallonië een impact op de waterkwaliteit stroomafwaarts?

Worden er met de Waalse overheid afspraken gemaakt om de impact zo laag mogelijk te houden?
Welke zijn deze afspraken?

4. Zijn er de komende jaren baggerwerken gepland op Vlaams grondgebied van de Dender? Zo ja,
waar en wanneer?
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ANTWOORD

op vraag nr. 111 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. Er zijn contacten tussen mijn diensten en de diensten van mijn Waalse collega. Deze contacten
verlopen binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Waalse Gewest m.b.t. de
waterwegen. Deze samenwerkingsovereenkomst, als uitvloeisel van de regionalisering in 1988,
gaat uit van een afstemming van het Waalse en Vlaamse binnenvaartnet. In dit kader worden ook
op de werkvloer contacten gelegd. De territoriale afdeling Bovenschelde van het agentschap
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) overlegt jaarlijks met le Service public de Wallonie -
Direction Générale Opérationelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques in het kader van het
intergewestelijk overleg.
Op dit forum werd meegedeeld dat er wel baggerwerken op de Dender op het Waalse grondgebied
worden gepland in de toekomst maar dat de planning nog niet concreet is en afhankelijk van de
budgettaire middelen in de komende jaren. De voor 2008 eerder in het vooruitzicht gestelde
bagger-werken werden nog niet aangevat.

Voor de baggerwerken op de Dender werd door het Waalse Gewest een afstemming gevraagd. Ter
zake werd de informatie zoals beschreven onder punt 4, medegedeeld.

2. Ikzelf noch de waterwegbeheerder waren betrokken bij zijn initiatief.

3. De afstroming van het water in de rivier van op- naar afwaarts is een natuurlijk proces waarbij in
het water specie in suspensie wordt meegesleurd. Baggerwerken op de Dender hebben een positief
effect op de waterkwaliteit.Inzake de wijze van baggeren en de in acht te nemen maatregelen, o.a.
op milieu-vlak, maakt W&Z geen afzonderlijke afspraken met het Waalse Gewest. De wijze
waarop de bagger-werken in het Waalse Gewest worden uitgevoerd, wordt immers geregeld door
de ter zake geldende Waalse regelgeving. Deze is, zoals de Vlaamse regelgeving, in niet
onbelangrijke mate bepaald door algemeen geldende Europese afspraken.

4. Slib op preferentiële aanslibbingslocaties wordt regelmatig verwijderd met de techniek van
slibslepen. Het is wel zo dat de techniek van het slibslepen zijn beperkingen heeft en dat in de
komende jaren aanvullende baggerwerken zullen nodig zijn. Het gaat dan wel om zeer locale en
beperkte ingrepen. Grootschalige onderhoudsbaggerwerken worden niet meteen gepland los van
infrastructuurbagger-werken. Deze laatste zijn noodzakelijk bij de optimalisatiewerken aan de
stuwen en in het kader van de opwaardering van de Dender afwaarts Aalst en kunnen pas
overwogen worden na de afronding van de voorontwerpstudie voor de opwaardering van de
Dender en van het MER.
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Vraag nr. 112
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Kruispunt N46 Erpe-Mere - Heraanleg

Volgens het investeringprogramma van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) Oost-Vlaanderen staat
de herinrichting van het kruispunt Vijfhuizen op de N46 in Erpe-Mere gepland voor het jaar 2010.

Aangezien het een druk kruispunt betreft, had ik graag naast een stand van zaken van het dossier ook
een overzicht ontvangen van de voorziene maatregelen met betrekking tot doorstroming en
verkeersveiligheid tijdens de werken.

1. Welke procedures, incluis de aanbestedingsprocedures, zijn ondertussen afgerond en welke
procedures dienen nog te worden doorlopen?

2. Wat is de uitvoeringsperiode voor dit project? Kan de minister meedelen wanneer de realisatie van
dit project gepland staat?

3. Welk budget wordt uitgetrokken voor de heraanleg van het kruispunt?

4. Welke maatregelen worden getroffen tijdens de heraanleg van het kruispunt om de vlotte en
veilige doorstroom van verkeer te verzekeren, met in het bijzonder de veiligheid van de zwakke
weggebruikers?



-622- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 112 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. De startnota evenals de projectnota werden op de Provinciale Auditcommissie conform verklaard.
De onteigeningsprocedure is momenteel lopende. De bouwvergunningsaanvraag zal normaal nog
dit najaar worden ingediend.

2. De uitvoeringstermijn wordt vastgelegd bij de afwerking van het technisch ontwerp en de bestek-
voorschriften. Deze worden momenteel opgemaakt. Bijgevolg is op dit ogenblik de uitvoerings-
termijn nog niet vastgelegd.
Uitgangspunt is dat het kruispunt Vijfhuizen moet uitgevoerd zijn voor de werken aan de tunnel
onder de N9 in Aalst (Siesegem) aanvangen. De bedoeling is in het voorjaar 2010 de werken aan
te besteden.

3. Het budget voor dit project wordt momenteel geraamd op 1,8 miljoen euro.

4. De concrete maatregelen tijdens de werkzaamheden voor een vlotte en veilige doorstroming van
het verkeer worden op punt gesteld bij de definitieve opmaak van het aanbestedingsdossier.
Hierbij zal uiteraard de nodige aandacht gaan naar de belangen van de zwakke weggebruiker en
naar het beperken van de verkeershinder gedurende de werkzaamheden.
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Vraag nr. 115
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

N42 St.-Lievens-Esse - Stand van zaken

Het nieuw aan te leggen deelvak Sint-Lievens-Esse (Herzele) van de N42 staat volgens het indicatief
investeringprogramma van de afdeling Wegen en Verkeer gepland voor het jaar 2011. In aanloop van
de aanleg van dit deel van de gewestweg lopen momenteel onteigeningen.

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. Moet er nog onteigend worden?

3. Voor wanneer is de start van de aanbestedingsprocedure voorzien?

4. Wat is de uitvoeringsperiode voor dit project? Kan de minister meedelen 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 dit tracé?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 115 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. Het project-MER met betrekking tot de omlegging van de N42 te St.-Lievens-Esse werd goed-
gekeurd.

De startnota werd op de Provinciale Auditcommissie conform verklaard. De projectnota werd
voorwaardelijk conform verklaard. Aan de hand van de geformuleerde opmerkingen worden de
ontwerpplannen aangepast.
Daarnaast wordt momenteel het geotechnisch bodemonderzoek afgewerkt door de afdeling Geo-
techniek; Zodra alle gegevens hieruit beschikbaar zijn, kan het technisch ontwerp eveneens verder
afgewerkt worden.
Nadat het technisch ontwerp volledig zal afgewerkt zijn, dient de stedenbouwkundige vergunning
nog te worden aangevraagd.

2. Momenteel loopt de onteigeningsprocedure.

3. De start van de aanbestedingsprocedure wordt voorzien in de eerste helft van 2011 (in functie van
de beschikbare budgetten).

4. De uitvoeringstermijn wordt pas vastgesteld bij de afwerking van het technisch ontwerp en de
besteksvoorschriften.
De effectieve realisatie van het project volgt nadat de aanbestedingsprocedure afgerond is.
Momenteel kan daarvoor dan ook nog geen datum worden vermeld.

5. Momenteel wordt dit project geraamd op 11 miljoen euro. Dit bedrag is onder voorbehoud omdat
de ontwerpplannen nog niet definitief zijn.
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Vraag nr. 116
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Geluidsschermen E40 Erpe-Mere - Stand van zaken

In het ontwerp van het indicatief investeringsprogramma wegen 2009-2011 voor de provincie Oost-
Vlaanderen is voor het jaar 2009 een bedrag van 3.500.000 euro voorzien voor het plaatsen van
geluidswerende schermen langs de E40 in Erpe-Mere.

Medio september zijn er nog geen aanwijzingen dat men binnenkort zal starten met de werken.

1. Wat is intussen de stand van zaken van dit project? Welke procedures, incluis de
aanbestedingsprocedures, zijn ondertussen al afgerond en welke procedures dienen nog te worden
doorlopen?

2. Wat is de uitvoeringsperiode voor dit project? Kan de minister meedelen wanneer de realisatie van
dit project gepland staat? Wanneer zullen de werken effectief kunnen aanvatten?

3. Wat is de geraamde kostprijs voor de aanleg van deze geluidsschermen?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 116 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. De aanbesteding voor het project "geluidsschermen E40 te Erpe-Mere" vind plaats op 29 oktober
2009. De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd in juli, maar werd nog niet verleend.

2. Het bestek geeft melding van zes deelfasen, twee te Vlekkem en vier in de zone te Mere en Erpe.
De werken zullen in totaal maximaal zes kalendermaanden duren, waarvan er gedurende ander-
halve maand doorgang voorzien is op twee i.p.v. op drie rijstroken. Door de afwezigheid van een
pechstrook aan de bruggen moet de rechterrijstrook worden ingenomen. Deze werken zullen in
principe in de zomerverlofperiode van 2010 gebeuren om de verkeershinder zoveel mogelijk te
beperken. De startdatum van de werken is nog niet bekend. Voorafgaand moeten nog verplaat-
singswerken van elektromechanische installaties uitgevoerd worden.

3. De kostprijs voor de werken (bijna 5 km geluidsschermen) wordt geraamd op 5,3 miljoen euro, het
Vlaamse Gewest betaalt hiervan 3,8 miljoen euro en de gemeente 1,5 miljoen euro.
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Vraag nr. 117
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

De Lijn Oudenaarde - Stelplaats

Over de busstelplaats van De Lijn in Oudenaarde heb ik in het verleden al enkele schriftelijke vragen
gesteld (vraag nr. 93 (2008-2009), Websitebulletin publicatiedatum 19-01-2009 en vraag nr. 176
(2008-2009), publicatiedatum 26-03-2009 aan toenmalig minister Van Brempt). Uit het antwoord
blijkt dat de studie voor de nieuwe busstelplaats aan de Pater Ruyffelaerstraat in het voorjaar van 2009
zou starten. Volgens de planning zullen de bouwwerken dan in het voorjaar van 2010 aanvangen en
zal de stelplaats in 2011 in gebruik kunnen worden genomen.

Momenteel is men al met bepaalde afbraakwerken op de site gestart, maar werd bij het stadsbestuur
nog geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de bouw van de nieuwe
busstelplaats met dienstgebouw.

Hoewel de woordvoerster van De Lijn in een krantenartikel (Het Laatste Nieuws van 13 januari 2009)
meedeelde dat er al verschillende ideeën voorliggen aangaande de bestemming van het busdepot aan
het station in Oudenaarde (Broekstraat), bleek uit het antwoord van minister Van Brempt dat dit toch
niet het geval was.

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. Wanneer is de start van de aanbestedingsprocedure voorzien?

3. 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?

4. Hoe zal het ontwerp eruit zien? Met welke specifieke aspecten is er rekening gehouden? Wat zal
er naast de stelplaats en het dienstgebouw nog worden aangelegd op de site?

5. Welke capaciteit zal het nieuwe depot hebben? Wordt de capaciteit hiermee uitgebreid in
vergelijking met het bestaande depot? Zo ja, in welke mate? Hoelang, volgens schattingen, zal
deze capaciteit voldoen?

6. Wat is de geraamde kostprijs voor de aanleg van deze nieuwe stelplaats?

7. Welke plannen heeft De Lijn met de gebouwen en grond in de Broekstraat eenmaal de nieuwe
stelplaats in gebruik is genomen? Zijn er al, eventuele, geïnteresseerde kopers? Is er hieromtrent al
contact geweest met de NMBS? Zo ja, wat is het (voorlopige) resultaat?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 117 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. De voorstudie voor de nieuwe stelplaats is afgewerkt en goedgekeurd op 10 augustus 2008. (zie
voorontwerp in bijlage).
Momenteel is het ontwerp voor bouw- en milieuaanvraag in uitvoering. Eind 2009 zal dit afge-
werkt zijn. Na indiening van deze aanvragen zal het aanbestedingsdossier opgemaakt worden. De
huidige planning voorziet het definitief ontwerp en het aanbestedingsdossier eind maart 2010.

2. De goedkeuring van het definitief ontwerp is voorzien eind mei 2010. De aanbesteding kan
volgens deze planning gebeuren in de zomer van 2010.

3. Er is een uitvoeringstermijn van één jaar voorzien.

Volgens de huidige planning is de aanvang van de uitvoering voorzien in het voorjaar 2011. Na de
aanbesteding in zomer van 2010 (zie vraag 2); zal in het najaar van 2010 het nazicht van de offer-
tes volgen, de goedkeuring van de Raad van Bestuur en de goedkeuring van de hogere overheid.

4. De stelplaats bevat één gebouw, wat kan opgedeeld worden in twee delen:

- één gebouw voor tank- en wasstraat met bijhorend een technisch lokaal;
- één dienstgebouw met lokaal voor chauffeurs, sanitair, kleedkamers en kantoorruimten.

De wegenisinfrastructuur omvat: een parking voor bussen, een parking voor wagens van het
personeel, fietsstalling en een circulatieruimte.

5. De nieuwe stelplaats heeft een capaciteit van 25 bussen. Momenteel bevinden zich in de stelplaats
Oudenaarde 17 bussen, waarvan 4 gelede.
Bij de voorziene herinrichting van de bestaande stelplaats (dossier februari 2006) waren er 21
busparkings voorzien in de projectdefinitie, waarvan minimaal 12 gelede bussen. Bij aankoop van
een nieuw terrein is ook met deze hoeveelheid rekening gehouden. Na optimalisatie van de
inplanting op het aangekochte terrein - tandopstelling - is de maximale capaciteit uitgebreid tot 25
bussen (waarvan maximaal 20 gelede bussen).

Met de mogelijkheid tot stalling van 25 autobussen werd de exploitatiecapaciteit van de stelplaats
verhoogd met 8 voertuigen. Daarmee werd de nodige speling ingebouwd voor eventuele toekom-
stige projecten van aanbodsverhoging.

6. De raming voor de stelplaats bedraagt 2.400.000 euro.

7. Er zijn nog geen concrete plannen voor de gebouwen en grond in de Broekstraat.

BIJLAGE

Voorontwerp nieuwe stelplaats
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Bijlage(n):

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/CREVITS/117/antw.117.bijl.001.pdf
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Vraag nr. 4
van 28 september 2009
van HELGA STEVENS

De Lijn - Sms-tickets

1. Onder meer in de stad Gent kan men bus- of tramtickets aankopen via sms. Dit lijkt een
gebruiksvriendelijk en interessant systeem.

Maar de aankoop van sms-tickets kan blijkbaar enkel via één bepaalde operator (Proximus).

Dat doet vragen rijzen. Als de overheid dergelijke dienst aanbiedt, moet dit via alle netwerken
kunnen. Zoniet sluit men heel wat gebruikers uit. Bovendien bevoordeelt men de facto één bepaald
netwerk.

Misschien is dit enkel zo in het proefstadium, maar dat duurt dan ondertussen toch al lang.

a) Wanneer is dit systeem van sms-tickets in werking getreden?

In welke steden en gemeenten kan men hiervan gebruik maken?

b) Waarom enkel via Proximus?

c) Is De Lijn van plan ook met andere netwerken samen te werken?

Op welke termijn?

Zo niet, waarom?

d) Is er al een evaluatie gebeurd?

e) Kan de minister een overzicht geven van het aantal gebruikers per maand per stad/gemeente
(laatste jaar)?

2. Bovendien rekent men bovenop de ticketprijs ook nog kosten aan voor de sms.

Wellicht zal De Lijn iets moeten betalen aan Proximus voor deze dienst. Maar het kost ook geld
om tickets te verkopen via betaalautomaten (kost machine, onderhoud, ledigen, ...). Dus deze sms-
tickets zouden niet meer dan 1,20 euro mogen kosten. Anders ondermijnt men het succes van dit
gebruiksvriendelijk systeem.

a) Waarom is de prijs van het sms-ticket niet beperkt tot de prijs aan de automaat?
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b) Hoe verhoudt zich de kostprijs van de verschillende manieren waarop tickets voor De Lijn
worden aangeboden?



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -633-

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 28 september 2009

van HELGA STEVENS

1 a) Sms-ticketing is van start gegaan op 6 september 2007.
Sms-ticketing is momenteel beschikbaar in de stadsgebieden Gent en Antwerpen.

b) Het is inderdaad zo dat sms-ticketing momenteel enkel beschikbaar is voor Proximus-klanten.
Dit is echter geen bewuste keuze van De Lijn. Integendeel, De Lijn heeft vanaf de voorbe-
reidingen op de lancering van sms-ticketing in Antwerpen en Gent de drie gsm-operatoren in
Vlaanderen uitgenodigd om het project te ondersteunen. Tot op heden is enkel Proximus
bereid om sms-ticketing van De Lijn aan haar klanten aan te bieden.

c) Op regelmatige basis vinden er gesprekken plaats tussen De Lijn en de operatoren Base en
Mobistar. Telkens opnieuw biedt De Lijn aan om een samenwerking uit te bouwen, zodat ook
de klanten van deze operatoren zouden kunnen gebruik maken van sms-ticketing. Tot op
heden houden Base en Mobistar echter de boot af. Het feit dat sms-ticketing momenteel enkel
beschikbaar is voor klanten van Proximus, is dus geen keuze van De Lijn. Het zijn Base en
Mobistar die voorlopig beslissen om deze dienst niet aan hun klanten aan te bieden.

De redenen waarom Base en Mobistar tot op heden niet zijn ingegaan op het voorstel van De
Lijn zijn tweeërlei:
 Enerzijds zijn een aantal technologische ontwikkelingen nodig aan de platformen van Base

en Mobistar. Zo kan het facturatiesysteem van Base en Mobistar momenteel enkel een
BTW-tarief van 21% (= tarief telecomdiensten) hanteren. Voor facturatie van vervoer-
bewijzen De Lijn dient dit te worden uitgebreid naar 6% (Tarief openbaar vervoer);

 Base en Mobistar vinden het door De Lijn gehanteerd Business Model (commissie) onvol-
doende om in het systeem in te stappen. Zij vragen eenzelfde commissie zoals gangbaar
voor andere toepassingen (ringtones, wedstrijden, televotings, enz). Deze commissie bena-
dert 50%, wat onaanvaardbaar is voor De Lijn.

Recent werd een nieuwe onderhandelingsronde opgestart met Base en Mobistar. Beide
bedrijven onderzoeken opnieuw het aanbod van De Lijn. De Lijn heeft nog geen definitief ant-
woord ontvangen.

d) Het project sms-ticketing werd succesvol geëvalueerd.
Tot eind september ‘09 werd het systeem gebruikt door 48.264 unieke gebruikers. In
september 2009 werd het 500.000e sms-ticket verkocht.
De tevredenheid over sms-ticketing van De Lijn is hoog: maar liefst 86% van de gebruikers is
tevreden tot zeer tevreden over de nieuwe sms-dienst. Bij jongeren onder de 18 jaar bedraagt
de tevredenheid zelfs 95%. Door sms-ticketingklanten wordt de dienst gepercipieerd als
gemakkelijk, gebruiksvriendelijk en snel.

e)

Antwerpen Gent Totaal

okt/08 12893 8890 21783
nov/08 12471 8905 21376



-634- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

dec/08 15185 10520 25705
jan/09 15003 10402 25405
feb/09 12731 9726 22457
mrt/09 14930 11723 26653
apr/09 14419 9498 23917
mei/09 13869 9062 22931
jun/09 14025 9000 23025
jul/09 12439 9953 22392
aug/09 12133 7222 19355
sep/09 13997 11209 25206
Totaal 164095 116110 280205

2. a) De prijs van een sms-ticket bedraagt momenteel € 1.20, gelijk aan het tarief van een biljet
‘Korte Afstand’ zoals dat wordt verkocht via een automaat. Om echter van sms-ticketing
gebruik te kunnen maken, dient een klant een aanvraag-sms te versturen via het Proximus-
netwerk. Hiervoor vraagt Proximus een kost van € 0,15. Deze kost wordt aangerekend door
Proximus aan haar klant en staat los van het sms-ticketingsysteem van De Lijn.

De Lijn heeft de optie onderzocht om deze kost te integreren in de prijs van een sms-ticket,
maar niet weerhouden:

 Enerzijds wil De Lijn duidelijk maken dat dit een kost is die door Proximus wordt aange-
rekend, buiten de wil van De Lijn om. Indien Proximus zou beslissen om dit te verlagen,
profiteren de gebruikers van sms-ticketing hier rechtstreeks van.

 Anderzijds is het voor De Lijn niet haalbaar om binnen het bestaande Business Model van
sms-ticketing, ook de € 0,15 communicatiekost voor haar rekening te nemen. Hierdoor zou
sms-ticketing niet rendabel zijn als verkoopkanaal en zou dit niet kunnen worden gebruikt
als alternatief voor verkoop van biljetten door de chauffeur.
De Lijn heeft verscheidene goedkopere alternatieven voor biljetten: via het gebruik van
bvb. lijnkaarten of abonnementen worden goedkope formules aan de klant aangeboden.
Sms-ticketing richt zich voornamelijk op het segment van ‘convenience’-gebruikers, voor
wie gemak primeert op prijs.

2. b) De Lijn hanteert voor magnetische vervoerbewijzen een dubbel tarievensysteem: tarieven voor
‘verkoop op voertuig’, en tarieven ‘voorverkoop’. De tarieven ‘voorverkoop’ zijn gemiddeld
25% goedkoper dan de tarieven voor vervoerbewijzen die worden verkocht door de chauffeur.
Door deze prijsspanning, in combinatie met een uitgebreid net van voorverkooppunten en -
kanalen (krantenwinkels, Lijnwinkels, voedingswinkels, supermarkten, NMBS-stations, auto-
maten, online verkoop, sms-ticketing, …) motiveert De Lijn haar klanten om maximaal
vervoerbewijzen op voorhand te kopen. Dit heeft een positieve invloed op de stiptheid van het
aanbod, aangezien chauffeurs veel minder tijd verliezen met verkoopshandelingen aan de
haltes.
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Vraag nr. 6
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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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 6 van 28 september 2009

van CINDY FRANSSEN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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Vraag nr. 7
van 28 september 2009
van LIES JANS

Trajectcontrole - Stand van zaken

In de Beleidsbrief Openbare Werken voor 2008-2009, door de minister ingediend in de vorige
legislatuur als Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, stond te lezen
dat het project “trajectcontrole” nog in 2009 zou worden aanbesteed (Stuk 1906 (2008-2009) – Nr. 1).
Op p. 16 lezen we: “Om de snelheid van een voertuig te meten over een langere afstand wordt het
project “trajectcontrole” opgestart. Hierbij wordt de tijd gemeten van de doortocht van een voertuig
tussen twee ver van elkaar gelegen punten, om de gemiddelde snelheid ervan te kunnen berekenen. De
aanbesteding van dit project is voorzien in het najaar.”

Trajectcontrole heeft als grote voordeel dat de snelheid van de automobilist niet op één maar op
verschillende punten gemeten wordt. De chauffeur die over het gehele traject de gemiddelde
toegestane snelheid overschrijdt, zou moeten worden beboet.

Ondertussen heeft de minister ook de bevoegdheid Mobiliteit, en dus de volledige controle over het
proefproject.

Voormalig minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt bevestigde op een schriftelijke vraag van
Vlaams parlementslid Jan Peumans dat beboeten via “trajectcontrole” nog niet mogelijk is in
Vlaanderen omdat het aangepast KB nog niet afgewerkt was (vraag nr. 96 van 1 maart 2007,
Websitebulletin publicatiedatum 12-04-2007).

1. Kan de minister mij een stand van zaken geven rond het vooropgestelde proefproject?

Wat is de verdere timing?

2. Wanneer verwacht de minister de eerste resultaten van dit project kenbaar te kunnen maken?

Werd er al een vergelijking van de resultaten met buitenlandse studies uitgewerkt?

3. Hoever staat het met de uitwerking van het KB dat de boetes via dergelijk systeem mogelijk moet
maken?

4. Zullen er in de toekomst ook op andere locaties nog dergelijke projecten worden uitgewerkt?

5. Is het de bedoeling dat dit systeem ook voor andere toepassingen dan de snelheidscontrole
gebruikt zal worden? Ik denk daarbij aan het traceren van geseinde voertuigen, filemeting,
enzovoort.
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6. Op een aantal gewestwegen in Vlaanderen is de plaatsing van klassieke flitspalen of de uitvoering
van mobiele snelheidscontroles niet mogelijk door een te gevaarlijke verkeerssituatie of een
gebrek aan ruimte. De verkeersveiligheid op dergelijke wegen is allesbehalve optimaal. Het
beveiligen van dergelijke wegen wordt door de lokale besturen als zeer moeilijk ervaren.

a) Werd in het verleden al bekeken of “trajectcontrole” mogelijk is in dergelijke verkeersituaties?

b) Kunnen de resultaten van het proefproject “trajectcontrole” geëxtrapoleerd worden naar
gewestwegen?

c) Is de minister van plan om één of meerdere proefprojecten op te starten omtrent het gebruik
van “trajectcontrole” op dergelijke gewestwegen? Zo ja, kan de minister daar al een timing
rond meegeven?
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ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 28 september 2009

van LIES JANS

1. Bij de opstart van het proefproject trajectcontrole heeft de overheid als locatie gekozen voor het
viaduct van Gentbrugge (E17) rijrichting Kortrijk (tussen kilometerpunt 54,3 en 52,4) waar de
maximum snelheid beperkt is tot 90km/u.
Op 23 oktober 2008 hield het Agentschap Wegen en Verkeer een algemene offerteaanvraag voor
het leveren, plaatsen en onderhouden van een trajectcontrolesysteem. De firma NV JM Jacops uit
Deerlijk werd geselecteerd. Het algemeen dienstbevel werd gegeven op 11 februari 2009. Na de
verdere uitwerking van hun voorgestelde plan van aanpak voor de ontwikkeling van het systeem
en de goedkeuring ervan door de projectingenieur kon op 11 juli 2009 gestart worden met de reali-
satie van de buiteninstallaties (serverkast, netwerkapparatuur en camera’s).

Het testen is gestart in de 3e week van oktober en daarbij wordt een periode van 6 maanden
vooropgesteld. Uiteraard is de duur van de testperiode sterk afhankelijk van het verloop van de
testen.

Na deze grondige test- en evaluatieperiode en nadat het wetgevend kader in orde is gebracht, zal
op deze site effectief geverbaliseerd kunnen worden.

2. Na de testperiode zal er een metrologische controle van de opstelling gebeuren met oog op het
behalen van een modelgoedkeuring, volgens de eisen en procedures beschreven in het nieuwe, nog
te publiceren KB ter zake.

Aangezien er nog geen resultaten zijn, werd er nog geen vergelijking gemaakt met buitenlandse
studies. Het is wel zo dat de minimumeisen voor het Vlaamse systeem bepaald werden na overleg
met het Nederlandse Bureau Verkeershandhaving.

3. Het betreffende KB is nog niet goedgekeurd.

4. Indien de resultaten van de proefopstelling gunstig zijn, kan beslist worden om de toepassing uit te
breiden naar andere knelpunten op autosnelwegen.

De taskforce handhaving zal na de beoordeling van de bevindingen van de testen criteria uit-
werken voor het selecteren van geschikte locaties voor trajectcontrole.

5. Het trajectcontrolesysteem kan ook pechstrookrijders en geseinde voertuigen detecteren.

6. Voor het toepassen van een trajectcontrolesysteem is een minimumtraject van 800m nodig waarbij
er geen mogelijkheden bestaan om de controle via zijstraten te ontvluchten. Op gewestwegen is
dat vaak een probleem. Bovendien ligt de investeringskost voor de uitvoering van een site voor
trajectcontrole vrij hoog, waardoor het inzetten van een dergelijk systeem pas verantwoord is op
trajecten met een langere afstand.

Het trajectcontrolesysteem te Gentbrugge is thans de enige proefopstelling in Vlaanderen. Er zijn
geen plannen om parallel andere proefopstellingen uit te bouwen.
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Vraag nr. 9
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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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 9 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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Vraag nr. 13
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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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 13 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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Vraag nr. 19
van 1 oktober 2009
van ANNICK DE RIDDER

Federale regelgeving uitzonderlijk vervoer - Overleg

Het uitzonderlijk vervoer, omschreven in artikel 48 van het koninklijk besluit (KB) 1 december 1975
houdende het algemeen reglement op de politie van het gebruik van de openbare weg, betreft een
gedeelde bevoegdheid tussen de gewestoverheden en de federale overheid.

De federale minister van Mobiliteit voorziet in de verkeersveiligheidsvoorschriften en de naleving
ervan. De Vlaamse minister van Openbare Werken en Mobiliteit, bevoegd inzake het beheer van de
weg, bepaalt wie zij toegang verleent tot het gebruik van die infrastructuur.

Momenteel wordt op federaal niveau gewerkt aan een koninklijk besluit dat het uitzonderlijk vervoer
zou moeten regelen. Het basisprincipe is daarbij dat de begeleiding van de voertuigen niet langer door
politie, maar door private begeleidingsfirma’s gebeurt.

Dit alles wordt in een KB geregeld, hoewel de gewesten bevoegd zijn voor opleiding.

Heeft ter zake al enig overleg met de federale overheid plaatsgevonden?

Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg?

Zo neen, wanneer zal dit overleg plaatsvinden en hoe ziet de minister de organisatie van deze
opleidingssessies?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 1 oktober 2009

van ANNICK DE RIDDER

Op 8 mei 2009 heeft de Vlaamse Regering reeds een gunstig advies verleend aan het voorontwerp van
koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. Sedertdien werd nog op
een algemene informatievergadering op 25 juni 2009 de stand van zaken van het ontwerp koninklijk
besluit toegelicht door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

Het ontwerp koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen bepaalt in
artikel 30 dat de minister een opleiding voorziet om de erkenning van een beroepsbekwaamheid van
verkeerscoördinator en begeleider van uitzonderlijke voertuigen te bekomen. Voor deze beroeps-
bekwaamheid wordt een bekwaamheidsattest afgeleverd.

Met deze bepaling oefent de federale minister zijn bevoegdheid uit inzake vestigingsvoorwaarden
(artikel 6,§1,VI, vijfde lid, 6° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

De taken van de verkeerscoördinator/begeleider zoals voorzien in het ontwerp koninklijk besluit, in
artikel 29 (verkeer stil leggen in bepaalde gevallen of verhinderen het uitzonderlijk vervoer in te halen)
houden verband met de verkeersveiligheid en zijn van politionele aard. Dit is een federale bevoegd-
heid.

De gewesten hebben echter, met betrekking tot de hen toegewezen bevoegdheid, en om een concrete
beleidsdoelstelling na te streven binnen de grenzen van hun materiële bevoegdheid (beheer van de
gewestwegen en voorkomen van schade aan wegen en infrastructuur) eveneens de bevoegdheid om
bepaalde bekwaamheidseisen te stellen aan de verkeerscoördinator/begeleider.

Gelet op het feit dat het uitzonderlijk vervoer een gedeelde bevoegdheid betreft tussen de federale
overheid en de gewesten werkt ook de Vlaamse administratie een eigen vergunningsregeling uit met
betrekking tot de bescherming van de weginfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer.

Met betrekking tot de uiteindelijke organisatie van het verkeer van uitzonderlijk voertuigen wordt met
de federale overheid aan een samenwerkingsakkoord gewerkt. De onderlinge belangen en bevoegd-
heden dienen in een samenwerkingsakkoord georganiseerd te worden. De bekwaamheidsvereisten van
de begeleiders en de verkeerscoördinator, zullen ook via dit samenwerkingsakkoord geregeld worden.
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Vraag nr. 22
van 1 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

De Lijn Haaltert - Afstemming dienstregelingen bus & trein

Reizigers die gebruik maken van het treinstation van Haaltert hebben in de pers (Het Nieuwsblad van
19 september 2009) hun ongenoegen geuit over de aansluiting van de bussen van De Lijn op de
treinen.

Een goede afstemming tussen aankomst- en vertrektijden is een mooie opportuniteit om het gebruik
van de bus aan te moedigen voor mensen die tot nu toe met de wagen naar het station komen. Zeker in
Haaltert, met een nijpend tekort aan parkeerplaatsen in de directe omgeving van het station, zijn veel
mensen hiertoe bereid.

1. Is de minister op de hoogte van de slechte aansluiting van de bussen van De Lijn op het
treinverkeer in Haaltert? In welke mate zijn de huidige aankomst- en vertrektijden afgestemd
tussen de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn en de NMBS?

2. Wordt de busverbinding beter afgestemd op het treinverkeer?

Is er een overleg gepland met de NMBS om vlotte overstappen mogelijk te maken tussen trein en
bus? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 22 van 1 oktober 2009

van CINDY FRANSSEN

1. Het station van Haaltert wordt volgens een 30-minutenfrequentie bediend door de lijnen 81, 82 en
87.
Deze lijnen zijn met de trein verknoopt in het station van Aalst, waar een gewaarborgde aan-
sluiting voorzien is, ook voor reizigers met herkomst/bestemming Haaltert.
De doortochttijden van de bussen aan Haaltert-Station zijn dus wegens de aansluitingen in Aalst
Station, die de diensregeling determineren, niet geschikt om vlotte overstappen te realiseren in
Haaltert.

Het station van Haaltert wordt enkel bediend door L-treinen terwijl het station van Aalst ook
bediend wordt door IR/IC-treinen, wat de keuze voor een aansluiting in Aalst verantwoordt. Een
aanpassing van de dienstregeling van de betrokken buslijnen zou de optimale 30-minuten-
frequentie doorbreken en zou de huidige aansluitingen aan Aalst Station teniet doen.

2. De Lijn heeft op regelmatige basis overleg met de NMBS.
De Lijn heeft er gemotiveerd gekozen om in haar netwerk de aansluiting te voorzien aan Aalst
Station (zie antwoord op vraag 1).
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Vraag nr. 26
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

R8 Kortrijk - Verkeersveiligheid afrittencomplex A19

Op de R8, Ring rond Kortrijk wordt de snelheidslimiet ter hoogte van het op- en afrittencomplex A19
meestal niet gerespecteerd.

Hierover zijn klachten van bestuurders die vanaf de A19 de R8 willen oprijden richting Kuurne. Ze
moeten een gevaarlijke inrij maken omdat de snelheid van de wagens op de Ring minstens 100 km/u
bedraagt.

1. Zijn de diensten van de minister op de hoogte van deze verkeersonveilige situatie?

2. Zijn er plannen om de snelheidslimiet op deze locatie beter te laten respecteren?

Indien wel, voor welke aanpak wordt geopteerd?

Wanneer en voor welke prijs zal de noodzakelijke investering worden gerealiseerd?

Indien niet, wat is de reden?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 26 van 1 oktober 2009

van CARL DECALUWE

1. Het agentschap Wegen en Verkeer is zich bewust van de bestaande situatie.

2. De handhaving van de snelheid is in eerste instantie een taak van de politie. In sommige gevallen
kan beslist worden om in het kader van de verkeersveiligheid en snelheidscamera te plaatsen.
Voor deze locatie loopt echter momenteel een project MER om de aansluiting N8-A19 om te
bouwen tot een volwaardige verkeerswisselaar (2011-2012). Het is niet opportuun om nu te
investeren in een vaste flitspaal vermits dit aanleiding kan geven tot extra remmanoeuvres.
Uiteraard kan de politie wel steeds snelheidscontroles uitvoeren via mobiele camera’s.
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Vraag nr. 28
van 2 oktober 2009
van HELGA STEVENS

De Lijn Gent - Stelplaats Wissenhage

Sinds 2002 wordt aangekondigd dat er in de Wondelgemse Meersen een nieuwe stelplaats van De Lijn
genaamd Wissenhage zou komen tegen 2007. In dat kader heeft de stad Gent de voorbije jaren een
nieuwe tram- en fietsbrug laten bouwen over de Gasmeterlaan en de Nieuwe Vaart. Tegen eind dit jaar
zou deze Gaardeniersbrug klaar zijn.

Ondertussen liep de realisatie van de nieuwe stelplaats ernstige vertraging op.

In 2007 antwoordde de toenmalige minister, Kathleen Van Brempt, op een schriftelijke vraag van
collega Demesmaeker dat de aankoop van het terrein via het Comité van Aankoop lopende was, dat de
studie van de stel- en werkplaatsen praktisch afgerond was en de bodemsanering was aangevat (vraag
nr. 167, Websitebulletin publicatiedatum 13-09-2007).

Nu vernam ik deze week dat de bouwaanvraag die De Lijn had ingediend en die was goedgekeurd
onlangs is vervallen, en dat die hele procedure en het bijbehorende openbaar onderzoek opnieuw
gedaan zal moeten worden. Hierbij aansluitend zou De Lijn naar verluidt niet langer geneigd zijn om
in Wissenhage een stelplaats te bouwen. Daardoor zou de realisatiereden van de Gaardeniersbrug
grotendeels wegvallen.

Het subsidiebedrag dat voor de Gaardeniersbrug werd vastgelegd vanuit de Vlaamse overheid bedroeg
net geen 3 miljoen euro. En ondertussen blijft De Lijn kampen met een capaciteitsprobleem.

1. Wat is op dit moment de status van het project "stelplaats Wissenhage"?

Welke stappen dienen nog ondernomen te worden vooraleer begonnen kan worden met de bouw
van de stelplaats?

2. Is er overeenstemming tussen de partners omtrent de financiering?

Hoe ziet het financieel plaatje er op heden uit?

Welke investeringen werden reeds gedaan?

3. Wat is de timing die nu voorligt?

4. Welke rol speelt de Vlaamse overheid precies in het dossier rond de stelplaats?

Welke contacten heeft de Vlaamse overheid met de betrokken partijen?
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Staan alle partijen nog steeds op dezelfde lijn wat de keuze voor deze site betreft?

5. Wat is de begroting voor de fietsbrug over de R40 op basis van de laatst bekende gegevens? Wat
is het aandeel daarin van de verschillende partners?

Wanneer is de oplevering van de Gaardeniersbrug voorzien?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 28 van 2 oktober 2009
van HELGA STEVENS

1. a) In het kader van de verwerving van de gronden zijn de onderhandelingen met de huidige
eigenaars lopende. Deze onderhandelingen verlopen gunstig. De onderhandelingen met GE
(General Electric) zijn iets lastiger omwille van de vervuiling op deze terreinen. Het principe
dat de vervuiler instaat voor de kosten van de sanering wordt gehanteerd. Als overheidsbedrijf
staan wij er op dat de gronden 'schoon' zijn. Wij kunnen ons niet veroorloven te bouwen op
verontreinigde grond.

Het klopt dat de bouwvergunning ondertussen verlopen is zodat sowieso een nieuw dossier
ingediend dient te worden. De Lijn maakt van de gelegenheid gebruik om de stelplaats nog
meer duurzaam en energiezuinig te maken dan in het eerste ontwerp het geval was.

b) Aangezien de stelplaats Wissenhage zal uitgevoerd worden via PPS (DBFM), dient het bestek
herwerkt te worden naar een DBFM-bestek. Ondertussen zal de onderhandelingsprocedure
voor het aanduiden van de opdrachtnemer opgestart worden. Het DBFM-bestek zal vervolgens
aan de geselecteerde kandidaten bezorgd worden. Na het doorlopen van de gunningsfase en na
de goedkeuring van het voorstel tot toewijzing door de Raad van Bestuur van De Lijn, kan
worden overgegaan tot contractsluiting en Financial close.

2. a) In de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 werd voorzien om een aantal
investeringsprojecten, waaronder ook stelplaats Wissenhage, uit te voeren via alternatieve
financiering (DBFM).

b) De huidige raming van de investeringskost van de stelplaats Wissenhage bedraagt 87,1 mil-
joen euro (exclusief aankoop terrein).

c) Volgende investeringen werden reeds gedaan:

- Gaardeniersbrug:
- Studie: 149.197,69 euro
- Veiligheidscoördinatie: 3.417,39 euro
- Technische controle: 20.418,08 euro
- Aanneming: 3.209.518,49 euro

- Stelplaats:
- Studie: 2.805.276,65 euro
- Technische controle: 13.440 euro

3. Na verwerving van de gronden kan het bijkomend onderzoek dat nodig is voor de afwerking van
het beschrijvend bodemonderzoek en met het oog op de opmaak van het bodemsaneringsproject
voor de terreinen van GE, verder gezet worden. Bij spoedige verwerving van de gronden, kan het
bodemsaneringsproject (de onderzoeks- en studiefase voor deze saneringswerken) afgerond
worden tegen begin 2011.
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De effectieve uitvoering van het bodemsaneringsproject zal geïntegreerd worden in het DBFM-
bestek.
De selectieleidraad kan gepubliceerd worden in de zomer van 2011. De selectie van kandidaten
kan gebeuren tegen het moment dat het DBFM-bestek wordt afgerond. Voorzien wordt om het
DBFM-bestek in het voorjaar van 2011 aan de geselecteerde kandidaten te kunnen bezorgen.

Vervolgens wordt er naar gestreefd om in het voorjaar 2012 over te gaan tot contractsluiting en
financial close. Ingebruikname wordt voorzien voor begin 2015.

4. a) De rol van de Vlaamse overheid ligt in de betaling van de investeringskost door middel van
beschikbaarheidsvergoedingen via afzonderlijke basisallocatie in de begroting (beslissing
Vlaamse Regering dd. 16 februari 2009).

b) De contacten met de betrokken partijen verlopen via De Lijn. De Stad Gent is betrokken
ondermeer m.b.t. ontsluiting van de stelplaats en het Comité tot Aankoop is betrokken m.b.t.
onteigeningsprocedure.

c) Alle partijen staan nog steeds op dezelfde lijn om de stelplaats zo snel mogelijk te realiseren.

5. a) De fietsbrug wordt volledig door de stad Gent betaald. De kosten voor de trambrug vallen ten
laste van De Lijn.

b) Het einde der werken voor de Gaardeniersbrug is momenteel voorzien voor februari 2010.
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Vraag nr. 29
van 5 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Kanaal Bocholt-Herentals - Vervanging sluizen Mol/Lommel

De drie sluizen in Mol/Lommel (600 ton-sluizen) op het kanaal Bocholt-Herentals belemmeren het
ontsluiten van Noord-Limburg vanuit Antwerpen voor klasse IV-schepen. Er zijn plannen om één
nieuwe sluis van 1.350 ton te bouwen.

1. Wat is de gedetailleerde stand van zaken in verband met dit project; welke timing stelt de minister
voorop in de effectieve uitvoering ervan?

2. Wat is de planning en timing van andere aanpassingen en vervangingen die voorbij Lommel
uitgevoerd dienen te worden, om ook richting Bocholt en verder richting Nederland het kanaal
geschikt te maken voor klasse IV-schepen?

3. Is er overleg met Nederlandse instanties om de Zuid-Willemsvaart op hun grondgebied eveneens
aan te passen in dit kader?
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ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 5 oktober 2009

van PETER REEKMANS

1. nv De Scheepvaart heeft voor het project Vervanging van de drie sluizen te Lommel-Mol op het
kanaal Bocholt-Herentals opdracht gegeven om een maatschappelijke kosten-baten analyse
(MKBA) uit te werken. Deze opdracht wordt in de loop van dit najaar afgerond.
In de MKBA worden voor vier verschillende tracévarianten (inplanting nieuwe sluis en aansluiting
op bestaand kanaal) naast de economische baten en de technische haalbaarheid ook de impact op
het milieu, de mens en het landschap onderzocht.
nv De Scheepvaart zal in functie van de MKBA-resultaten een gefundeerde afweging maken over
de uitvoering van het project.
Op basis hiervan zal ik in samenspraak met nv De Scheepvaart een beleidsbeslissing omtrent de
realisatie van het project nemen.

2. Na de vervanging van de drie sluizen is de ontsluiting van Noord-Limburg voor klasse IV-schepen
een feit. Momenteel kent het kanaal Bocholt-Herentals vanaf Lommel tot Bocholt en verder ook
de Zuid-Willemsvaart tot in Lanaken al het gabariet voor klasse IV-schepen.
Er bestaan geen plannen om vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals de Zuid-
Willemsvaart richting Nederland geschikt te maken voor klasse IV schepen.

3. De verruiming van de vaarcapaciteit van de grensoverschrijdende Zuid-Willemsvaart vanaf
Bocholt was al regelmatig het voorwerp van overleg tussen de Vlaamse en Nederlandse waterweg-
beheerders.
In 2008 lieten beide waterwegbeheerders een verkennend onderzoek uitvoeren naar de optima-
lisatie van de grensoverschrijdende waterwegen, waaronder de Zuid-Willemsvaart. Uit dit onder-
zoek bleek andermaal dat de verruiming van de vaarcapaciteit van de Zuid-Willemsvaart vanaf
Bocholt geen batig project was. Op dit ogenblik bestaat er dus noch aan Vlaamse, noch aan
Nederlandse zijde de intentie om de vaarcapaciteit van de Zuid-Willemsvaart vanaf Bocholt te
vergroten.
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Vraag nr. 31
van 6 oktober 2009
van ANNICK DE RIDDER

Luchthaven Deurne - Vervolgplan

Op 20 februari 2009 keurde de Vlaamse Regering het vervolgplan voor de luchthaven van Deurne
goed, om de kleine tunnelvariant 100 % zelf te financieren, indien de PPS-constructie (publiek-private
samenwerking) niet doorgaat. We weten nu dat de Britse privé-partner AIM heeft afgehaakt en daarom
zal de Vlaamse overheid de kosten zelf moeten dragen.

Om aan de internationale veiligheidsvoorschriften te voldoen, moet er een extra veiligheidsstrook
worden aangelegd. De nabijgelegen Krijgsbaan moet daarom ter hoogte van de landingsbaan worden
omgelegd en over een beperkte lengte ingetunneld worden. De kostprijs van deze oplossing wordt
geraamd op 25,3 miljoen euro. De aanbesteding wordt in 2010 voorzien. De gemeente Borsbeek en de
stad Mortsel zijn ondertussen naar de Raad van State getrokken tegen deze omlegging van de
Krijgsbaan (R11).

Na de berichten over de moeilijkheden om in de huidige marktomstandigheden de PPS-constructie uit
te voeren, werd de oprichting van een LOM (Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij) en LEM-
structuur (Luchthaven Exploitatiemaatschappij) voor de luchthaven Antwerpen voorgesteld. Wegens
het belang van het voortbestaan van de luchthaven heeft de minister voorgesteld om snel werk te
maken van een LOM/LEM-structuur, hiervoor is een decretale basis nodig. Een voorstel van decreet is
ondertussen ingediend.

1. Wat is de stand van zaken van het dossier over de kleine tunnelvariant, met het oog op een
aanbesteding in 2010?

2. Met welke timing wordt de LEM-oprichting voorzien?

3. Werden reeds privé-partners gecontacteerd voor de verder te ontwikkelen bedrijventerreinen, die
in eigendom zijn van het Vlaams Gewest?



-658- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 31 van 6 oktober 2009

van ANNICK DE RIDDER

1. De omlegging van de R11 ter hoogte van de startbaan van de luchthaven Antwerpen werd
opgedragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Alle handelingen worden opgesteld binnen
de toegekende derogatie door de federale staatssecretaris voor Mobiliteit, m.n. 23 februari 2003.

2. De beheershervorming van de luchthaven Antwerpen werd geregeld bij decreet van 8 mei 2009
tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de
regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem (Belgisch Staatsblad van 8 juli
2009).
Het selectiedossier met een oproep tot geïnteresseerde kandidaten voor de LEM, dient door de
Vlaamse Regering behandeld te worden. Nadien wordt het selectiedossier gepubliceeerd in het
Belgisch Bulletin der Aanbestedingen en het Europees Publicatieblad. Het is ook de bedoeling
hieraan ruime weerklank te geven in de gespecialiseerde media.
Vervolgens wordt het bestek voorbereid om het, na goedkeuring door de Vlaamse Regering, aan
de geselecteerde kandidaten toe te sturen. De verder timing is afhankelijk van het aantal kandiaten
en de kwaliteit van de ingediende offerte en van de duur van de onderhandelingen met de
voorkeursbieder.

3. Voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein ten zuidoosten van de luchthaven werden nog geen
private partners aangezocht.
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Vraag nr. 33
van 6 oktober 2009
van JURGEN VERSTREPEN

Project Seine-Schelde-West - Timing

Sinds 2007 loopt er in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal een haalbaarheidsstudie over het
project Seine-Schelde-West.

De studie onderzoekt de verschillende manieren waarop de aansluiting van de haven van Zeebrugge
op het Trans-Europees binnenvaartnetwerk best gerealiseerd kan worden. Centraal staat de vraag naar
de haalbaarheid van de drie mogelijke opties. Verschillende aspecten als de impact op het milieu, de
economische gevolgen, waterhuishouding en uiteraard de sociale aspecten komen daarbij aan bod.

Naast een haalbaarheidsstudie werd ook een plan-MER opgestart, waarin de impact van de
verschillende alternatieven op het milieu onderzocht wordt.

Op basis van de onderzoeksresultaten zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over het al dan
niet uitvoeren van het project. In geval van een positieve beslissing, en na het finaliseren van het plan-
MER, zal een keuze gemaakt worden tussen de haalbare alternatieven.

Volgens de website van Waterwegen en Zeekanaal NV (www.wenz.be) mocht een eerste beslissing
verwacht worden tegen het voorjaar van 2008. Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de
Zeebrugse havengemeenschap midden januari 2008 verklaarde de minister-president echter dat een
beslissing pas zou volgen tegen midden 2009.

1. Wanneer wordt er nu een definitieve keuze gemaakt?

2. Wat is de stand van zaken in dit dossier en zijn er aanwijsbare redenen om de beslissing uit te
stellen?
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op vraag nr. 33 van 6 oktober 2009

van JURGEN VERSTREPEN

1. Met het oog op rationele en geobjectiveerde beleidsbeslissingen zullen de beleidsvoorbereidende
studies verder gezet worden. Op basis van alle resultaten van het studiewerk zal er een beslissing
genomen worden.

2. De beoordeling van de haalbaarheid van het project gebeurt op basis van verscheidene studies. Een
eerste groep studies beoordeelde op hoofdlijnen de technische, economische, landschappelijke,
ruimtelijke, ecologische en financiële aspecten van het dossier.
Op basis hiervan heb ik gevraagd een aantal aanvullende studies betreffende de haalbaarheid van het
project uit te voeren .

Daarnaast heb ik aan de Gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen gevraagd om een aanzet tot
landschapsstudie te maken. Deze werd mij eind vorig jaar overgemaakt.

Wat betreft het ecologisch luik, zal belangrijke informatie kunnen verstrekt worden door de plan-
MER. Dit plan werd tot vandaag nog niet goedgekeurd door de onafhankelijke MER-cel.

Na de afwerking van de studies komt er een besluitvormingsfase, waarin een beslissing zal moeten
worden genomen welke de volgende stappen zullen zijn.
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Vraag nr. 34
van 6 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

Fietspad Wetteren-Schellebelle - Stand van zaken

Sinds 1996 is het doortrekken van een veilig fietspad langs de Schelde van Wetteren tot Schellebelle
een heikel punt. Het dossier van Waterwegen en Zeekanaal zit strop doordat heel wat omwonenden
liever geen fietsers achter hun tuin zien. Ook de zusters van het Sint-Jozefinstituut liggen dwars omdat
hun begraafplaats aangepast moet worden.

1. Kan de minister een stand van zaken geven van het dossier?

2. Wat is de beleidsvisie m.b.t. de aanleg van het fietspad? Is de minister overtuigd van de noodzaak?

3. Welke stappen zal de minister ondernemen om dit dossier vooruit te helpen?

Welke garanties kan de minister geven om tegemoet te komen aan de bezwaren van de
omwonenden?
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ANTWOORD

op vraag nr. 34 van 6 oktober 2009

van BART VAN MALDEREN

1. De voorbereidingen voor de bouw van een waterkering op Sigmahoogte op de rechteroever van de
Zeeschelde tussen Wetteren en Schellebelle lopen. In het kader van dit dossier wordt momenteel
een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag voorbereid die nog dit jaar ingediend zal worden. De
plannen van de vorige aanvraag zijn ondertussen geactualiseerd en verder in detail uitgewerkt.

2. Ik wens vooreerst te benadrukken dat Waterwegen en Zeekanaal de bouw van een waterkering als
noodzakelijke actie vooropstelt en hiervan ben ik uiteraard overtuigd van de noodzaak om deze te
bouwen conform het geactualiseerde Sigmaplan.
Ter informatie kan meegegeven worden dat de stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van
een waterkering tevens de mogelijkheid zal bevatten om over de dijk te fietsen op het aangelegde
verharde jaagpad. Dergelijk verkeer op de jaagpaden is trouwens voorzien in artikel 93 van het
Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen. De noodzaak van een fietspad daarentegen zal
moeten blijken uit de uiteindelijke stedenbouwkundige vergunning en de daarin opgesomde
voorwaarden.

3. In het nieuwe ontwerp worden de grondinnames beperkt. Over een deel van het traject wordt
namelijk het gebruik van grondkerende betonnen elementen voorgeschreven, waardoor veel
minder onteigeningen nodig zijn. Bovendien wordt op die manier gegarandeerd dat het fiets-
verkeer niet dichter bij de woningen komt. Zo zal de hinder voor de omwonenden tot een
minimum worden beperkt.
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Vraag nr. 37
van 7 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

N47 Zele-Dendermonde - Verkeersveiligheid

In maart 2009 is een autobestuurder op de N47 tussen Zele en Dendermonde om het leven gekomen
toen hij in een sloot belandde na een inhaalmanoeuvre. Het ongeval gebeurde op de Zeelsebaan in
Grembergen, in de richting van Dendermonde. Het zou onder meer te wijten zijn geweest aan een niet-
aangepaste inrichting van deze weg.

In augustus werd een jonge vrouw die richting Dendermonde fietste aangereden door een
personenwagen. De vrouw overleed ter plaatse.

Persberichten omschrijven het voormelde wegvak steevast als gevaarlijk door de combinatie van een
gebrekkige (of afwezige) fietsinfrastructuur met druk (zwaar) verkeer.

1. Waren de diensten van de minister vóór deze ongevallen al op de hoogte van de gevaarlijke
verkeerssituaties op deze weg?

Welke gevaren betreft het?

2. Werd reeds gevolg gegeven aan de meldingen van deze gevaarlijke verkeerssituaties? Zo ja, op
welke manier?

3. Is de minister van oordeel dat (bijkomende) initiatieven nodig zijn om de verkeersveiligheid op de
N47 te verhogen? Zo ja, welke initiatieven plant de minister en welke timing is hiervoor voorzien?
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op vraag nr. 37 van 7 oktober 2009

van BART VAN MALDEREN

1. Het wegsegment van de N47 te Dendermonde ter hoogte van de grens met Zele bestaat uit een 2 x
1 rijweg met aanliggende fietsstroken.

De bevoegde diensten zijn er zich van bewust dat dit wegsegment voor verbetering in aanmerking
komt, zoals ook veel andere gewestwegen met een gelijkaardig wegprofiel. Voor het geciteerde
ongeval was het niet bekend dat de huidige configuratie systematisch aanleiding zou geven tot
ongevallen.

2. Naast de brieven en mails naar aanleiding van het ongeval is er een melding gekomen van de
schikking van de fietsstroken ter hoogte van de kopmuren van een dwarsende beek. De aanpassing
is voorzien in het voorjaar 2010.

3. Op mijn vraag is er in september een overleg geweest tussen mijn kabinet, Agentschap Wegen en
Verkeer Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV. Uit dit overleg is de aanleg van een
dienstweg op de dijk naar voren gekomen.

AWV en W&Z werken momenteel de concrete plannen uit om fietsers de mogelijkheid te geven
om op een afzonderlijk pad te rijden. Voor het eerste deel kan dit door gebruik te maken van de
huidige dienstweg van W&Z; voor het tweede deel zal W&Z de dienstweg doortrekken. Deze
dienstweg kan dan ook door de fietsers gebruikt worden. Gezien W&Z onlangs een huis heeft
afgebroken (na het eerst verworven te hebben) dat door zijn ligging de aanleg van een dienstweg
op de dijk verhinderde, wordt de aanleg ervan mogelijk.
Verder wordt ook nog onderzocht hoe en waar de weg op de dijk het veiligst kan aangesloten
worden op het fietspad van de N47. Daarnaast zal AWV met de betrokken gemeenten Dender-
monde en Zele overleggen over hoe de vrijgekomen ruimte van het fietspad op de N47 alsook het
vervolgtraject voor de fietser het best kan worden ingevuld.

Zodra deze plannen geconcretiseerd worden, zal er een timing kunnen worden vooropgesteld.
Mijn streefdoel is alvast om bij de start van het nieuwe schooljaar in september 2010 de aanleg
van de dienstweg op de dijk afgewerkt te hebben.
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Vraag nr. 38
van 7 oktober 2009
van JOHAN DECKMYN

Fietssuggestiestroken - Kleur

Naar aanleiding van een debat in de Gentse gemeenteraad van september in verband met
fietssuggestiestroken, wees de Gentse schepen van Mobiliteit erop dat er wat verwarring bestaat rond
de kleur van die fietssuggestiestroken.

De verwarring bestond erin dat een fietssuggestiestrook die werd aangelegd door de provinciale
overheid okerkleurig was, dit in navolging van Vlaamse regelgeving ter zake. Toch zijn de meeste van
dergelijke stroken in Gent rood ten gevolge van het feit dat dit de kleur is die door de stedelijke
diensten wordt gebruikt.

Welke aanbevelingen of regelgeving bestaat er ter zake?

Zijn er concrete afspraken hieromtrent tussen de Vlaamse overheid en de lagere overheden?

Wordt er gestreefd naar eenzelfde kleur om verwarring te vermijden?
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1. Het Vademecum Fietsvoorzieningen stelt dat een rode kleur voor fietssuggestiestroken te fel
refereert naar de kleur van fietspaden en om deze reden best wordt vermeden. De rode kleur op
fietspaden wordt vaak gebruikt om te benadrukken dat de gebruikers van het fietspad voorrang
hebben.
Omdat fietssuggestiestroken worden aangelegd in een situatie waar fiets- en autoverkeer gemengd
verlopen mag de aanduiding van een fietssuggestiestrook niet te fel verschillen van deze van de
centrale rijloper (het deel van de rijbaan tussen de suggestiestroken) omdat dit eerder scheidend
zou werken. In tegenstelling tot fietsers op een fietspad genieten fietsers op een fietssuggestie-
strook niet van enige bescherming. Ze bevinden zich gewoon op de rijweg.
Een dienstorder van het Agentschap Wegen en Verkeer (MOW/AWV 2009/12) schrijft voor dat
op Vlaamse gewestwegen enkel nog de kleuren okergeel of grijs voor het oppervlak van fiets-
suggestiestroken mogen worden gebruikt.

2. In het kader van subsidieregelingen voor fietsvoorzieningen kan de Vlaamse overheid eisen dat de
richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen verplicht worden toegepast. Omdat fiets-
suggestiestroken niet in het verkeersreglement zijn opgenomen, is de aanleg van fietssuggestie-
stroken door lokale overheden verder niet aan specifieke regels onderworpen.

3. Zowel fietsers als automobilisten zijn gebaat bij een herkenbare weginrichting waarvan het
gebruik zichzelf uitwijst. Uniformiteit van de weginrichting is daarbij een belangrijk aandachts-
punt.
Op de gewestwegen worden fietssuggestiestroken subtiel aangeduid in afwijkende grijstinten, door
een verschil in materiaalkeuze voor het wegdek of, als men dan toch een kleur gebruikt, in het
okergeel. De lokale wegbeheerders zullen hierover worden geïnformeerd en ze zullen worden
gestimuleerd om nieuwe fietssuggestiestroken op dezelfde wijze aan te duiden.
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Vraag nr. 39
van 8 oktober 2009
van JOHAN DECKMYN

St.-Lievenstunnel Gent - Wegdek

In 2005 stelde ik de vorige regering een schriftelijke vraag met betrekking tot de staat van de Sint-
Lievenstunnel in Gent. Er waren toen in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Lievenstunnel werken
aan de gang. Ook aan de Sint-Lievenstunnel zelf werd er toen gewerkt. Maar bij deze werken werd er
toen blijkbaar geen rekening gehouden met het wegdek in de tunnel zelf, dat er eigenlijk niet zo goed
meer bijlag.

Tot op de dag van vandaag is er echter niets gewijzigd, hoewel de toenmalige minister op mijn vraag
het volgende antwoordde : “Er is een heraanleg van het wegdek in de Sint-Lievenstunnel in Gent
gepland. De werken in uitvoering gebeuren in opdracht van De Lijn. Hierbij wordt het tramdek boven
de tunnel vernieuwd in het kader van de omvorming van de trambaan tot tram-/busbaan. Omwille van
deze werken en de verkeersafwikkeling bij deze werken, kan de heraanleg van het wegdek in de
tunnel pas gebeuren na voltooiing van de werken in opdracht van De Lijn. Dit zal vermoedelijk in
2006 plaatsvinden ”

Hoever staat het met de plannen om het wegdek in de Sint-Lievenstunnel in Gent heraan te leggen?

Welk tijdpad is er hieromtrent uitgestippeld?
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op vraag nr. 39 van 8 oktober 2009

van JOHAN DECKMYN

De renovatie van de Sint-Lievenstunnel zal, in functie van de beschikbare budgetten, worden voor-
zien op het investeringsprogramma van 2010. Bij deze werken zal niet alleen het wegdek worden her-
aangelegd, maar ook de wanden, de afwatering, de voegen, … .

In afwachting van deze globale renovatie zijn de voorbije jaren wel de nodige lokale onderhouds-
werken aan het wegdek uitgevoerd.
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Vraag nr. 41
van 8 oktober 2009
van WILLY SEGERS

Universitair Ziekenhuis Brussel - Mobiliteitsproblemen

Naar aanleiding van de autoluwe dag op 22 september laatstleden voerde het UZ Brussel nogmaals
actie in verband met zijn bereikbaarheid met het openbaar vervoer (persbericht UZ Brussel 22
september 2009*). In tegenstelling tot de andere Brusselse ziekenhuizen (Saint-Luc UCL, Erasme
ULB,…) kunnen zij vooralsnog geen beroep doen op een goede ontsluiting via het openbaar vervoer
voor hun personeel en hun patiënten.

*http://www.uzbrussel.be/u/view/nl/2800800- UZ+Brussel+wil+ook+proeven+van+overheidssteun+inzake+mobiliteit.html

Het resultaat is een oververzadiging van het autoverkeer, een gebrek aan parking en een moeilijkere
personeelsrekrutering in een sector vol knelpuntberoepen. Waar het UZ enkel een afrit heeft op de
autosnelweg, vraagt deze instelling ook een oprit. De meeste eisen van het eisenpakket van het UZ
Brussel zijn Brusselse gewestmaterie, maar deze eis betreft Vlaamse materie, aangezien de oprit deels
op het grondgebied van het Vlaams Gewest ligt.

1. Werd de minister ter zake reeds gecontacteerd door het UZ? Zo ja, wanneer? Werd hierover reeds
overleg gepleegd met het UZ, tijdens deze of vorige legislatuur?

2. Zijn hieromtrent al besprekingen aan de gang met het Brussels Gewest, de gemeente Jette en/of de
stad Brussel?

In een memorandum dat het UZ Brussel voor de verkiezingen verspreidde, bepleitte men “een betere
ondersteuning van de mobiliteit via o.m. een trekkingsrecht van het UZ Brussel binnen het
pendelfonds.” Mobiliteit is een gewestbevoegdheid, maar het zou jammer zijn dat een instelling die
via de VUB verbonden is aan de Vlaamse Gemeenschap geen incentives krijgt voor innovatieve
(proef)projecten inzake woon-werkverkeer.

3. Op welke manier worden werknemers van het UZ momenteel aangespoord tot duurzaam vervoer?

4. Hebben de diensten van de minister reeds nagedacht over de mogelijkheden om duurzaam en
innovatief vervoer te stimuleren van en naar het UZ?
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1. Hierover zijn de minister noch het Agentschap Wegen en Verkeer gecontacteerd door het UZ
Brussel.

2. Momenteel heeft het op- en afrittencomplex nr.9 op de R0, dat de site van het UZ Brussel via
Brusselsesteenweg en de Dikke Beuklaan naar de R0 en het hoofdwegennet ontsluit, een afrit uit
de beide richtingen van de R0 (binnen- en buitenring). Er is wel enkel een oprit naar de binnen-
ring. Enkele jaren terug is er voor de hulpdiensten en dus op vraag van het UZ Brussel een bij-
komende oprit naar de buitenring aangelegd. Omdat deze oprit niet voldoet aan normen en richt-
lijnen, is hij niet toegelaten voor ander verkeer dan de hulpdiensten. De vraagstelling beperkt zich
dus tot het realiseren van een oprit naar de buitenring voor alle verkeer. Over het concrete pro-
bleem van de ontbrekende oprit naar de buitenring worden op dit ogenblik geen besprekingen
gevoerd. Wel is dit complex een deel van de R0 Noord, vak 1 (vak van de R0 tussen Groot-
Bijgaarden R0xA10/E40 en Strombeek-Bever R0xA12) dat deel uitmaakt van de START-projec-
ten. Actueel loop de afstemming met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de afstemming
van de te doorlopen procedures.

3. Het bestaande aanbod van openbaar vervoer biedt al mogelijkheid voor werknemers om zich op
een duurzame wijze te verplaatsen. Het UZ Brussel wordt vandaag door De Lijn rechtstreeks
bediend door de lijn 245 Dendermonde - Merchtem - Wemmel - Jette UZ Brussel - Brussel Noord
alsook door de lijn 820 Dilbeek - Groot-Bijgaarden - Zellik - Wemmel - Jette UZ Brussel -
Strombeek-Bever - Vilvoorde - Zaventem Luchthaven. De geplande projecten en visies zullen dit
uiteraard alleen maar versterken. Zowel de MIVB met het onderzoek naar de tramlijn 9 (Simonis -
Heizel) als de Lijn in haar Mobiliteitsvisie 2020 hebben plannen om op termijn de bereikbaarheid
met openbaar vervoer te versterken. In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord van 15 juli 2009
zullen op basis van de mobiliteitsvisie 2020 in overleg met het maatschappelijk middenveld de
concrete prioriteiten bepaald worden.
Om de fietsbereikbaarheid te verbeteren zal in eerste instantie met het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest moeten overlegd worden, maar ook op het nabije Vlaamse grondgebied kunnen initiatie-
ven genomen worden. Recent is er een eerste verkennend overleg geweest tussen het Vlaams
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de betrokken gemeenten Wemmel, Grimbergen en
stad Brussel om mogelijkheden voor de aanleg van een goede fietsinfrastructuur op de Romeinse
Steenweg te bekijken.

4. Naast het voorgaande kunnen bedrijven beroep doen op het pendelfonds. In het Decreet betref-
fende het Pendelfonds staat niet bepaald dat alleen bedrijven, die in Vlaanderen gevestigd zijn,
projectvoorstellen kunnen indienen. Het UZ Brussel kan dan ook altijd contact nemen met het
centrale aanspreekpunt, in casu het Provinciaal Mobiliteitspunt Vlaams-Brabant, om mogelijke
projecten te bespreken en via het Pendelfonds te subsidiëren.
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van 13 oktober 2009
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Albertkanaal - Pompinstallaties en waterkrachtcentrales

Vorig jaar, meer bepaald op 12 februari 2008 werd in de commissie Openbare Werken een discussie
gevoerd over de toekomstvisie m.b.t. het Albertkanaal. Het Albertkanaal heeft met zijn binnenvaart
een zeer belangrijke vervoersfunctie. Vermits ernaar wordt gestreefd om de capaciteit van de
binnenvaart op te trekken, zouden aanpassingen aan het Albertkanaal noodzakelijk zijn. Zo zijn er de
verhogingen van een aantal bruggen, maar ook de bouw van een aantal pompen ter hoogte van de
sluizen. Deze pompen moeten de grote terugvloei van het water naar de Schelde tegengaan bij
versassingen. De NV De Scheepvaart zou als verantwoordelijke NV voor het Albertkanaal een aantal
initiatieven nemen:

- de NV De Scheepvaart werkt in opdracht van de minister aan het project voor de bouw van de
pompinstallaties;

- de NV De Scheepvaart besteedde een milieueffectenrapport aan om te peilen naar de
milieueffecten bij het afleiden van meer Maaswater naar de Nederlandse en de Vlaamse
kanaalstelsels;

- de NV De Scheepvaart zou eveneens een monitoringsysteem uitwerken om het zoutgehalte in het
Albertkanaal afwaarts de sluis van Wijnegem te monitoren;

- de NV De Scheepvaart werkt een milieueffectenrapport uit voor de bouw van de pompinstallaties
en de waterkrachtcentrales, waarbij de mogelijke knelpunten kenbaar worden gemaakt, en dat
bijgevolg een handleiding moet vormen bij het technisch ontwerp.

De NV De Scheepvaart heeft dus een zware verantwoordelijkheid om de verdere uitbouw en de
talrijke functies van het Albertkanaal te kunnen blijven garanderen.

1. Kan de minister meedelen of het aanbestede milieueffectenrapport m.b.t. de mogelijke
milieueffecten bij het afleiden van meer Maaswater inmiddels is afgerond?

Welke zijn de resultaten van dit milieueffectenrapport? Toonde het rapport aan dat er mogelijk
problemen zijn met het waterpeil?

Klopt het dat er plannen zijn om het Maasverdrag bij te sturen?

2. Werd er inmiddels een monitoringsysteem uitgewerkt om het zoutgehalte in het Albertkanaal te
monitoren?

3. In hoeverre is het milieueffectenrapport m.b.t. de bouw van de pompinstallaties en
waterkrachtcentrales afgerond? Werd inmiddels op basis van dit milieueffectenrapport een
technisch ontwerp uitgewerkt en wanneer zullen de eerste pompinstallaties geplaatst worden?
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Voorafgaand aan de antwoorden op de gestelde vragen, de volgende verduidelijking.

Op dit ogenblik lopen twee initiatieven :
het opstellen van een milieueffectenrapport voor de bouw van pompinstallaties en water-

krachtcentrales op de sluizencomplexen van het Albertkanaal;
het opstellen van een milieueffectenrapport voor het afleiden van meer Maaswater naar de

Vlaamse en Nederlandse kanalenstelsels.

Vraag 1 heeft betrekking op het tweede initiatief, terwijl vraag 3 betrekking heeft op het eerste
initiatief.

1. De Scheepvaart en Rijkswaterstaat hebben beslist een milieueffectenrapport te laten opstellen
houdende “Het bepalen van de effecten van het afleiden van meer Maaswater naar de Nederlandse
en Vlaamse kanalenstelsels”. Dit MER dient uitspraak te doen over de opportuniteit van het
onttrekken van de bijkomende waterhoeveelheden in relatie tot het watersysteem van de
Gemeenschappelijke Maas. In onderling overleg werd besloten dat De Scheepvaart als opdracht-
gever voor deze studie zal optreden.

De studie is eind 2008 aangevat en bestaat uit 2 fasen.
In fase 1 is een vooronderzoek uitgevoerd naar belangrijke effecten van de bijkomende water-
afname, met als doel in te schatten of het initiatief voor bijkomende wateronttrekking kansrijk is.
De resultaten van deze fase lagen in oktober 2009 voor en waren van die aard dat De Scheepvaart
en Rijkswaterstaat beslist hebben om ook fase 2 van de studie uit te voeren.
Zo toonde het vooronderzoek o.a. dat de effecten van de bijkomende wateronttrekking op het
watersysteem van de Gemeenschappelijke Maas beheersbaar zijn. In fase 2 wordt een gedetail-
leerde en volledige effectbeschrijving uitgevoerd onder de vorm van een milieueffectrapportage.
Dit onderzoek zal ongeveer één jaar in beslag nemen.

De resultaten van de MER zullen bepalend zijn voor het feit of een aanpassing van het
Maasafvoerverdrag aan de orde zal zijn.

2. nv De Scheepvaart heeft in 2008 het hydrologisch meetnet van het Albertkanaal en de Kempense
kanalen uitgebreid. Het meetnet laat nu toe op een betrouwbare en nauwkeurige wijze de water-
peilen en de afvoeren van het hele kanalenstelsel op te volgen en indien nodig bij te sturen. Het
meetnet omvat ook een zoutsensor die werd geplaatst op het Albertkanaal afwaarts het sluizen-
complex van Wijnegem.
De zoutsensor meet sinds 2008 permanent het zoutgehalte van het water van het Albertkanaal.

3. Het milieueffectenrapport voor de bouw van pompinstallaties en waterkrachtcentrales op de
sluizencomplexen van het Albertkanaal is afgerond. De opmerkingen van de adviesverlenende
instanties werden verwerkt in een definitief rapport, dat begin oktober 2009 voor conform-
verklaring werd ingediend bij de cel MER.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009 -673-

Na conformverklaring van de MER zal De Scheepvaart op basis van de besluiten van de MER een
technisch ontwerp voor de installaties uitwerken. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
voor de bouw van de pompinstallaties en waterkrachtcentrales op de sluizencomplexen van Ham
en Olen zal ingediend worden. Op basis van dit schema kan verwacht worden dat de aanbesteding
medio 2010 zal plaatsvinden.
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Zone 30 langs gewestwegen - Juridische onderbouw

Vanaf 1 september 2005 moet elke schoolomgeving worden afgebakend als een zone 30. Het betreft
een zone van één of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot de school is
inbegrepen, en waarvan het begin en einde afgebakend zijn door specifieke verkeersborden.

De signalisatie bestemd voor het regelen van een permanente of periodieke toestand die een gebod of
een verbod instelt of opheft, mag slechts worden aangebracht nadat een aanvullend reglement werd
vastgesteld. Ook voor een zone 30 dient dus een aanvullend reglement opgesteld te worden.

Voor gemeentewegen moet een gemeentelijk aanvullend reglement worden opgesteld. Dit is een
aanvullend reglement dat vastgesteld wordt op initiatief van de gemeente. Deze reglementen treden in
werking nadat ze ter kennisgeving zijn overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Voor gewestwegen vaardigt in beginsel de minister van Openbare Werken aanvullende reglementen
uit. Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer voorziet
dat ook de gemeenteraad (of, in het geval van delegatie, het college van burgemeester en schepenen)
een aanvullend reglement kan vaststellen. Dit gebeurt vanzelfsprekend bij voorkeur na voorafgaand
overleg met het Gewest. Deze reglementen kunnen echter pas in werking treden na de goedkeuring
door de Vlaamse minister van Mobiliteit.

Bij de invoering van de zones 30 in de schoolomgevingen werden in tal van gemeenten de zones langs
de gewestwegen niet mee opgenomen in het gemeentelijk politiereglement en dit op vraag vanuit de
administratie Wegen en Verkeer, die zelf de nodige reglementen voorbereidde.

De vraag rijst nu of deze zones inderdaad via een beslissing juridisch zijn onderbouwd.

Uit navraag (bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) blijkt dat van de 58 variabele zones
30 langs gewestwegen in de provincie Antwerpen slechts twee of drie juridisch onderbouwd zouden
zijn door een politiereglement.

1. Is het bekend hoeveel zones 30 in een schoolomgeving in Vlaanderen zich situeren langs een
gewestweg?

2. In hoeveel van die zones wordt de feitelijke situatie juridisch ondersteund door een
politiereglement of een ministerieel besluit?

3. Wat zijn de gevolgen van het niet ondersteunen van een zone 30 door een politiereglement?
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4. Indien het zo is dat niet overal de zone 30 wordt ondersteund door een geldig besluit, welke
maatregelen zal de minister dan nemen om hiervoor een oplossing te bieden?
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1. Actueel zijn er 427 zones 30 schoolomgeving gelegen langs gewestwegen in Vlaanderen.

2. Van deze zones zijn er 247 ondersteund door een aanvullend reglement op het wegverkeer.

3. In theorie mogen de verkeersborden zone 30 (alsook de andere verkeersborden en markeringen die
een permanent of periodiek verbod of gebod inhouden) maar worden aangebracht nadat het
aanvullend reglement is ondertekend of goedgekeurd door de bevoegde overheid.
Anderzijds kan men stellen dat deze zones 30 schoolomgeving er zijn gekomen in toepassing van
art. 12.1 ter van het ministerieel besluit d.d. 11 oktober 1976 over de afmetingen en plaatsings-
voorwaarden van de verkeerstekens.
Wanneer deze verkeersborden evenwel toch zouden zijn geplaatst vooraf, heeft het ontbreken van
een aanvullend reglement op het wegverkeer in het bijzonder weinig gevolgen voor de automo-
bilist. De weggebruikers moeten de verkeersborden immers in acht nemen wanneer deze regel-
matig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van het
verkeersreglement zijn aangebracht (zie aldus artikel 5 van het verkeersreglement).

4. Ik heb mijn administratie MOW aangeschreven met de vraag om voor de zones 30 schoolom-
geving waarvoor nog geen aanvullend reglement werd opgemaakt, spoedig de nodige acties te
ondernemen om dit in orde te brengen.
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N730 Gruitrode - Onteigeningen

Langs de gewestweg N730 (Bree – Opglabbeek) worden in Gruitrode fietspaden aangelegd.

De onteigeningen op het traject Gruitrode – Opglabbeek liggen zeer moeilijk bij een aantal
buurtbewoners.

Blijkbaar is er al een akkoord voor een aantal onteigeningen.

1. Heeft de minister al initiatieven genomen met betrekking tot de bovenvermelde onteigeningen ?

2. Hoeveel onteigeningen dienen er te gebeuren ?

3. Hoeveel van deze onteigeningen zijn reeds in orde en welke bedragen werden hiervoor betaald ?
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1. Respectievelijk op 12 februari 2003 en op 16 juli 2004 werden door de bevoegde Vlaamse
minister voor Openbare Werken onteigeningsbesluiten ondertekend die vereist waren om te kun-
nen overgaan tot de onteigening van de nodige gronden met het oog op de aanleg van de boven-
vermelde fietspaden;

2. In totaal zijn er overeenkomstig de goedgekeurde onteigeningsplannen (onteigeningsplan 16DC G
23084 00 (30 innemingen) en onteigeningsplan 16DC G 23084 02 (38 innemingen)) 68 innemin-
gen voorzien;

3. Overeenkomstig de verkregen informatie van de bevoegde aankoopcommissaris van het Aankoop-
comité te Hasselt werden er tot op heden reeds 67 van de 68 innemingen (minnelijk) verworven.
Voor de laatste nog te verwerven inneming zal de gerechtelijke procedure voor de bevoegde
Vrederechter ingeleid worden. Door het bevoegde Aankoopcomité van onroerende goederen te
Hasselt werden deze onteigeningskosten destijds geraamd op in totaal 390.000 euro (200.000 euro
voor de innemingen op onteigeningsplan 16DC G 23084 00 en 190.000 euro voor onteigenings-
plan 16DC G 23084 02).
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Verbinding St.-Truiden-E40 - Haalbaarheidsstudie

Op 18 maart 2009 gaf de minister te kennen dat zij de studie naar de ontsluiting van Sint-Truiden
richting E40 opnieuw zou laten bekijken door de Administratie Wegen en Verkeer Limburg. Op 10
juni 2009 zou er een overlegvergadering hebben plaatsgehad met als eerste resultaat de aanleg van
uitwijkstroken op de N3 en de N80.

Uit bevragingen van zowel Unizo als VKW bij meer dan 350 ondernemers uit Zuid-Limburg blijkt
meer dan duidelijk dat de regio Sint-Truiden en bij uitbreiding heel Haspengouw absoluut nood heeft
aan een betere ontsluiting richting E40. De regio heeft enorm veel economisch potentieel en ruimte. In
het belang van de economische ontwikkeling van de streek, de verdere diversificatie van economische
activiteiten en met het oog op een vlotte mobiliteit van en naar bedrijventerreinen en andere
economische centra, is het inderdaad noodzakelijk een snelle verbinding te hebben vanuit deze regio
naar het Vlaamse / Belgische autosnelwegennet.

De realisatie van een betere ontsluiting van de streek, ook getroffen door de crisis met sluitingen en
verhoogde werkloosheid tot gevolg, maakt bovendien de streek aantrekkelijk voor investeerders.

1. Is er daadwerkelijk een nieuwe studie betreffende de ontsluiting van de regio Sint-Truiden naar de
E40 in opmaak?

2. Wie voert deze studie uit?

3. Worden de sociale partners en werkgeversorganisaties betrokken bij de opmaak van de studie? Zo
ja, op welke manier? Zo neen, waarom niet?

4. Wanneer zal deze studie ter beschikking zijn?
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1. In het overleg van 10 juni 2009 tussen de SERR en AWV werd beslist om een studie te verrichten
naar de MKBA van een nieuwe verbinding van Zuid-Limburg met de E40. Er wordt momenteel
nog overlegd tussen de SERR en AWV over de juiste projectomschrijving van de studieopdracht
en over de kostenverdeling tussen beide partijen. Nadien zal deze studie worden aanbesteed.

2. In samenwerking met de SERR zal AWV deze studieopdracht uitschrijven. Ze zal worden uit-
besteed.

3. Zowel in de formulering van de opdracht als in de overlegmomenten tijdens de uitvoering van de
studie, zullen de leden van de SERR uitvoerig betrokken worden.

4. Een juiste timing is nog afhankelijk van de uiteindelijke projectomschrijving.
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Autosnelwegparkings - Capaciteit, veiligheid, kwaliteit

Twee jaar geleden bleek uit onderzoek van de transportarbeidersbond BTB-ABVV dat er te weinig
rustplaatsen zijn voor vrachtwagenchauffeurs, dat het eten en drinken er te duur is en het sanitair
ondermaats.

Na nieuw onderzoek door BTB-ABVV blijkt nu uit hun “Zwartboek-3-Veilige parkings” dat de
kwaliteit, kwantiteit en het comfort van parkings voor truckers nog steeds problematisch en
ondermaats zijn. Uiteraard ondervinden truckers, waarvan een groot deel buitenlanders, hier de
grootste hinder van, maar ook voor de gewone automobilist, veelal toeristen, kan de kwaliteit van
wegparkings beter. Buitenlandse truckers en automobilisten die Vlaanderen doorkruisen, kunnen een
visitekaartje zijn voor de toeristische promotie van Vlaanderen in het buitenland. Het is dan ook
belangrijk dat er langs de snelwegen voldoende, veilige en kwaliteitsvolle parkings en faciliteiten
aanwezig zijn.

1. Hoe komt het dat de kwaliteit en kwantiteit van wegrestaurants nog steeds ondermaats is?

2. Welke acties heeft de minister ondernomen sinds het onderzoek van BTB-ABVV van twee jaar
geleden?

3. Welke conclusies trekt de minister uit dit nieuwe “Zwartboek-3-Veilige parkings”?
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1. De brochure van 10 september 2009 van de transportarbeidersbond BTB-ABVV betreffende de
parkings omvat vooral een herhaling van de eis om meer veiligheid en een verhoging van het
aantal parkeerplaatsen en van het comfort voor de vrachtwagenbestuurders.
De ondermaatse kwaliteit en kwantiteit van de wegrestaurants is een gevolg van het feit dat heel
wat concessies bijna ten einde lopen waardoor investeringen binnen de bestaande concessieduur
niet meer mogelijk zijn.

2. Sinds het onderzoek van BTB-ABVV van twee jaar geleden werden er verschillende nieuwe
concessies van dienstenzones toegewezen, waarbij telkens een maximale verhoging van het aantal
parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien werd alsook een verhoging van de sanitaire
faciliteiten zoals wc’s, urinoirs en douches.
Langs de E17 zijn er al twee nieuwe dienstenzones gerealiseerd waarbij langs beide zijden telkens
30 parkeerplaatsen voorzien zijn voor vrachtwagens.
Op de dienstzone te Ruisbroek langs de R0 zijn de vernieuwingswerken volop aan de gang en
zullen er eveneens 60 parkeerplaatsen voorzien worden voor vrachtwagens.
Dit is eveneens het geval voor de dienstzone te Heverlee langs de E40 waar de werken zullen
aanvangen, van zodra de concessiehouder zijn vergunningen zal bekomen hebben.
Op 30 september 2009 werd bovendien een nieuwe concessie toegekend voor de dienstzone te
Wetteren langs de E40 waarbij in beide zijden een bewaakte parking voor vrachtwagens voorzien
wordt van 80 parkeerplaatsen. Deze zullen gerealiseerd worden in de loop van 2010.
Op 2 december 2009 zal de offerteaanvraag doorgaan voor de toekenning van een nieuwe conces--
sie te Minderhout richting Breda, waarin eveneens de realisatie van een bewaakte parking voor
vrachtwagens van 80 parkeerplaatsen voorzien is.
De aanpassing in de richting naar Nederland van de bestaande ex- douaneparking te Postel is voor-
zien in 2010; deze aanpassing wordt gerealiseerd om eveneens te Postel een bewaakte parking
voor vrachtwagens tot stand te brengen.
Mits het verwerven in eigendom van de douanekantoren is het mijn bedoeling om ook de grenssite
te Rekkem in te richten als bewaakte parking.

3. In de bestekken voor de nieuwe concessies wordt bijzondere aandacht geschonken aan het verho-
gen van de veiligheid door o.m. het plaatsen van een omheining rond de dienstenzones, door de
realisatie van een aangepast en doordacht beplantingsproject, door het gebruik van camera’s op de
niet bewaakte parkings, aangevuld met een afzonderlijke omheining, een toegangscontrole en
extra sanitaire installaties (ter verhoging van het comfort van de vrachtwagenbestuurders) op de
bewaakte parkings.

Wat de vijf in het ” Zwartboek 3 - Veilige parkings”geciteerde vaststellingen betreft, kunnen de
volgende conclusies getrokken worden:

Vaststelling 1: het leven is duur onderweg.
Dit gaat over de prijzen die de chauffeur betaalt in de wegrestaurants. Daar heeft het Vlaamse
Gewest als concessieverlener weinig impact op omdat hier de marktprijs bepalend is. De wegres-
taurants hebben de concurrentie van de frituren en fast food restaurants die zich nabij de op- en
afritten bevinden. Indien de prijzen in de snelwegrestaurants duurder zijn dan elders komt dat
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omdat de investering die de concessiehouder moet doen (parking, sanitair, etc.) ook op een
autosnelweg belangrijker zijn. In het bestek werd wel een aanbod van gezonde voeding opgelegd.

Vaststelling 2: persoonlijke hygiëne is moeilijk, in het bijzonder voor de vrouwelijke
chauffeurs.
Op alle parkings met tankstation/restaurant zijn er douches. Het is exact dat er onvoldoende zijn en
dat er geen aparte douches zijn voor mannen en vrouwen. Met de normen voor de nieuwe
concessies komt daar een drastische wijziging in.

Vaststelling 3: ’s nachts en ’s avonds is er te weinig parkeerplaats.
Het gebrek aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens ’s nachts en in het weekend zal niet alleen op
de autosnelweg zelf kunnen opgelost worden. De bestaande parkings zijn daarvoor te klein en er
zijn weinig uitbreidingsmogelijkheden wegens de ligging in stiltegebieden.

Vaststelling 4: comfortabele Parkings zijn hoofdzakelijk een Europees probleem.
De overgrote meerderheid van de geparkeerde vrachtwagens zijn inderdaad geen
Belgen. De maatregelen die het Vlaamse Gewest neemt en de positieve uitstraling daarvan moet
de lidstaten aanzetten tot soortgelijke maatregelen ten bate van de Belgische chauffeurs en vice
versa. We stellen vast dat er op het vlak van de beveiligde parkings reeds initiatieven genomen
zijn voor een verbetering van de kwaliteit op Europees niveau (cf. SETPOS of Secure European
Truck Parking Operational Services).

5: veiligheid is - momenteel - geen prioriteit
Camerabewaking wordt op alle parkings in het vooruitzicht gesteld. De uitrusting van deze langs
de E34 is momenteel de eerste prioriteit.
Met de beveiligde parkings worden de behoeften van de chauffeurs volledig ingewilligd, zij het
tegen betaling - maar dit is evenzeer het geval op zulke parkings in de ons omringende landen.
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Vraag nr. 52
van 14 oktober 2009
van FIENTJE MOERMAN

Buschauffeurs De Lijn - Wegcode m.b.t. naderende rijdieren

Jaarlijks doen zich ongevallen voor tussen weggebruikers en dieren op de weg. Vooral ruiters krijgen
het in het verstedelijkte Vlaanderen steeds moeilijker. Er worden zelfs groeperingen opgericht die
ruiters bijeenbrengen die tragische ervaringen opdeden tijdens hun deelname aan het openbaar verkeer.

Ook de buschauffeurs van De Lijn en van de private busmaatschappijen die voor De Lijn bepaalde
routes uitbaten (de “pachters”) worden hiermee geconfronteerd. Blijkbaar is het zo dat zij hiervoor niet
altijd even alert zijn, en zou De Lijn hierover recentelijk ook zijn aangeschreven.

De wegcode geldt voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft, in welke hoedanigheid dan ook.
Artikel 10 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelt in paragraaf 3 dat “Elke bestuurder
moet vertragen wanneer hij trek-, last- en rijdieren of vee op de openbare weg nadert. Hij moet
stoppen indien deze dieren tekenen van angst vertonen”.

Dit artikel is ook op openbaarvervoerbestuurders van toepassing. Toch blijkt te vaak dat zij zich als
heer en meester in het verkeer gedragen en de wegcode negeren. Voor zwakke weggebruikers zoals
ruiters en hun paarden, is dit een zeer gevaarlijke situatie. Periodieke sensibilisering van
weggebruikers, zeker ook van de chauffeurs van De Lijn en haar pachters, lijkt dan ook broodnodig.
Paarden zijn geen roofdieren, maar vluchtdieren en hebben een natuurlijke schrikreactie ten aanzien
van grote voertuigen zoals Lijnbussen. Het sensibiliseren van de chauffeurs lijkt dan ook een
noodzakelijk om verdere drama’s in de toekomst te vermijden en iedereen een veilige doorgang op de
weg te garanderen.

1. Is dit probleem bij De Lijn voldoende bekend en werden al stappen ondernomen om de
bestuurders te sensibiliseren?

2. Wordt dit ook voorzien voor de chauffeurs van de private maatschappijen die voor De Lijn rijden?
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op vraag nr. 52 van 14 oktober 2009
van FIENTJE MOERMAN

1. De gedragsvoorschriften met betrekking tot naderende rijdieren behoren tot de wegcode. In de
rijscholen van De Lijn wordt elk specifiek onderdeel van de wegcode behandeld, zodat chauffeurs
in opleiding ook over rijdieren worden gesensibiliseerd.

Uit onderzoek blijkt dat ongevallen met rijdieren absolute uitzonderingen vormen. In 2008 en
2009 is er slechts één ongeval gesignaleerd. Het betreft een ongeval begin augustus 2009 met een
bus van De Lijn en een paard met bereidster in de J. Depauwstraat in Sint-Pieters-Leeuw.

Ook de klantenreacties van de laatste twee jaar werden nagekeken. Uit dit onderzoek blijken twee
klantenreacties m.b.t. naderende dieren geregistreerd te zijn in de laatste twee jaar.

2. Privé-exploitanten zijn verantwoordelijk voor de opleiding van de eigen chauffeurs. Daarbij kun-
nen zij al dan niet ingaan op het aanbod om gebruik te maken van de rijschool van De Lijn.
De dienstuitvoering van de chauffeurs van exploitanten wordt regelmatig opgevolgd, waaruit tot
nu toe geen problemen bleken met de specifieke problematiek uit de vraagstelling.
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Vraag nr. 62
van 19 oktober 2009
van BART MARTENS

Fietstaxi’s - Wettelijk kader

De organisatie van de taxidiensten wordt geregeld door het decreet van 20 april 2001 betreffende de
organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen (BS 21 aug 2001). Het decreet geeft niet expliciet aan of deze taxidiensten zich beperken
tot het gemotoriseerde vervoer of ook slaan op niet-gemotoriseerde voertuigen.

Het uitvoeringsbesluit van 18 juli 2003 (BS 19 sept 2003) is echter wel duidelijk en definieert een
voertuig als elk twee-, drie- of vierwielig motorvoertuig dat naar constructie en uitrusting geschikt is
voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, met uitzondering van de
voertuigen die gebruik maken van een hulpmotor, waarvan het vermogen niet hoger is dan 0,3 kW.

Het inzetten van fietstaxi’s in de stad is niet nieuw, er zijn al verschillende initiatieven geweest in
Vlaanderen onder andere in Antwerpen, Gent, vorige zomer in Brussel en momenteel loopt in Hasselt
een (gratis) fietstaxi-initiatief weliswaar zonder vaste stopplaatsen en haltes. Meer en meer mensen
worden er zich van bewust dat auto’s niet langer thuishoren in de binnenstad en fietsen wordt in heel
wat grote steden dan ook sterk gepromoot.

Het is dan ook vreemd dat er geen wetgevend kader zou bestaan voor de uitbouw van
fietstaxibedrijven. In het kader van duurzame mobiliteit en het STOP-principe (stappen, trappen, OV,
personenwagen) lijkt het vanzelfsprekend dat dergelijke initiatieven juist aangemoedigd zouden
worden.

1. Is de minister er zich van bewust dat er mogelijk een hiaat is in de wetgeving, dat fietstaxi’s niet
zouden vallen onder de toepassing van het Taxidecreet en dat het oprichten van fietstaxibedrijven
dus wettelijk niet mogelijk zou zijn?

2. Vindt de minister het zinvol om een aparte generieke regeling uit te werken die de uitbouw van
fietstaxibedrijven mogelijk maakt en in welke zin zou die dan moeten verschillen van de regeling
voor taxivoertuigen in verband met vergunnen, exploitatie, standplaatsen, tarieven, enzovoort?
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1. De Vlaamse Regering heeft in 2003 expliciet beslist om de fietstaxi’s niet te reglementeren.Dit uit
zich in de bepaling van het vermogen van de hulpmotor in het Besluit van de Vlaamse Regering
van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder. De gebruikelijke fietstaxi’s hebben ofwel geen hulpmotor ofwel een hulpmotor van
maximaal 0,25 KW.

Gezien er geen specifieke federale of Vlaamse regels zijn, is het niet verboden om dergelijke dien-
sten aan te bieden. Bovendien kan elke gemeente, indien gewenst, een eigen gemeentelijk regle-
ment uitvaardigen, bij gebrek aan regelgeving van de hogere overheid.
Het is dus wettelijk perfect mogelijk om diensten aan te bieden met een fietstaxi.

2. Een aparte generieke regeling is momenteel niet opportuun. Dit zou de bestaande taxiregelgeving
er alleen maar zwaarder en complexer op maken.

In de straattaxi is een taxameter, en binnenkort ook randapparatuur, verplicht. De kostprijs daarvan
is relatief hoog en zal als gevolg hebben dat de fietstaxi financieel niet meer interessant is.

Een deel van de aspecten zoals de in te richten standplaatsen en tarieven, dient in ieder geval
gemeentelijk geregeld te worden (dat is nu al zo bij de taxidiensten).

Het uitwerken van generieke regelgeving op Vlaams niveau zal de initiatieven zeker niet bevor-
deren.
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Vraag nr. 67
van 20 oktober 2009
van FILIP WATTEEUW

Luchtkwaliteit - Invoering milieuzones

In een interview met De Standaard zegt minister van Milieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege wel
te geloven in milieuzones in steden. Ook “Vlaanderen in Actie” (VIA) stelt al: “men kan in lage-
emissiezones voorzien”.

Een lage-emissiezone of milieuzone is een begrensd gebied in een stad of gemeente waar om reden
van leefbaarheid een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen geldt in relatie tot de door die
voertuigen veroorzaakte milieuhinder.

Lage-emissiezones hebben in het buitenland bewezen een directe impact te hebben op de
luchtkwaliteit. Kiezen voor milieuzones is kiezen voor een structureel beleid dat vervuilingpieken
voorkomt in plaats van achter de pieken aan te hollen.

Dat we in Vlaanderen moeten werken aan de luchtkwaliteit is toch wel duidelijk. Vlaanderen is
immers een rode zone als het gaat om fijn stof en luchtvervuiling. Bij heel wat fijnstofmeetpunten in
Vlaanderen zijn er nu al meer dan de jaarlijks toegestane 35 overschrijdingen.

1. Welke maatregelen neemt de minister, in uitvoering van VIA, om milieuzones te realiseren in
Vlaamse steden en gemeenten?

2. Welke timing wil de minister daarbij hanteren?

3. Op welke wijze wil de minister de steden en gemeenten betrekken en stimuleren om milieuzones
in te voeren ?
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1. De mogelijkheden van milieuzones in Vlaanderen worden nagegaan binnen de context van
Flanders Logistics. Flanders Logistics wil logistiek in Vlaanderen verder versterken vanuit een
duurzaam perspectief en streeft m.a.w. naar optimalisaties in logistieke ketens en processen die
zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak voordelen opleveren. Het concept van milieu-
zones werd opgenomen in de thema’s ‘duurzaam goederenvervoer’ en ‘stedelijke distributie’ van
Flanders Logistics. Het centrale uitgangspunt van Flanders Logistics bestaat erin om, vertrekkend
vanuit academisch vooronderzoek, en in afstemming met alle betrokken stakeholders, toe te
werken naar concrete pilootprojecten. Hierbij ligt de nadruk op doelgerichte acties die rechtstreeks
inspelen op geïdentificeerde knelpunten. De resultaten van de pilootprojecten worden vervolgens
vertaald naar verdere beleidsinitiatieven en getoetst op veralgemeenbaarheid. Ook voor wat de
milieuzones betreft zal deze werkwijze worden gevolgd. In het academisch vooronderzoek zullen
o.a. voorbeelden uit het buitenland worden geanalyseerd op verschillende aspecten (milieueffec-
ten, economisch functioneren, leefbaarheid) en zal de vertaalbaarheid naar de Vlaamse context
worden nagegaan. Indien aangewezen, zullen in een volgende fase pilootprojecten in steden/
gemeenten worden opgezet, uiteraard in maximale afstemming met àlle betrokken partijen en
andere lopende projecten op het vlak van stedelijke distributie.

2. De timing zal in eerste instantie afhangen van de resultaten van het academisch vooronderzoek.
Afhankelijk hiervan zal bekeken worden op welke manier de verdere uitwerking wordt aangepakt
en zullen concrete timings worden bepaald. Het academisch vooronderzoek zal op korte termijn
(begin 2010) worden opgestart.

3. Indien de resultaten van het academisch onderzoek aangeven dat het concept vertaalbaar is naar de
Vlaamse context, zullen, naar analogie met de andere lopende projecten op vlak van stedelijke
distributie binnen Flanders Logistics, afstemmingen en workshops worden ingepland met voor-
eerst VVSG en vervolgens met geïnteresseerde steden en gemeenten en andere betrokken stake-
holders. Het is immers van groot belang rekening te houden met de specifieke context van elke
participerende stad of gemeente. Anderzijds dienen uiteraard ook de implicaties voor de transport/
logistieke/distributiesector in kaart gebracht te worden en met hen besproken te worden. Het doel
van de workshops bestaat erin toe te werken naar concrete pilootprojecten.
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Vraag nr. 77
van 21 oktober 2009
van GRIET SMAERS

E313 Geel-Ranst - Dynamisch verkeersmanagement

Op 20 januari 2009 zijn 20 dynamische verkeersborden officieel in gebruik genomen op de E313. De
nieuwe infrastructuur is geplaatst over een traject van 30 kilometer tussen Geel-Oost en Ranst in de
richting van Antwerpen.

Met de ingebruikname van deze borden is het dynamisch verkeersmanagement op de E313 een feit.
Dit wordt positief onthaald bij de chauffeurs, aangezien deze sterke verbetering in
verkeerscommunicatie een deel van de filefrustratie kan wegnemen of op zijn minst temperen.

Jammer genoeg werd het dynamisch verkeersmanagement enkel geïmplementeerd in de richting van
Antwerpen en niet in de andere rijrichting naar Hasselt/Luik. Nochtans gebeuren er ook heel wat
ongelukken en is er hinder tijdens de avondspits vanuit Antwerpen richting Kempen.

1. Wat is de reden om enkel dynamische verkeersborden te plaatsen op het traject tussen Geel-Oost
en Ranst richting Antwerpen en niet tevens in de omgekeerde richting?

2. Is deze beslissing op bepaalde cijfergegevens gebaseerd? En zo ja, kan de minister hiervan een
overzicht te bezorgen?

3. Welke acties zal de minister verder nog ondernemen om het dynamisch verkeersmanagement op
de E313 uit te breiden? Welke timing stelt de minister voorop voor de eventuele uitbreiding?
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1. Het Verkeerscentrum heeft een plan opgesteld voor de uitbouw van het dynamisch verkeers-
management op het Vlaamse hoofdwegennet. In dit plan wordt een organisatorisch kader beschre-
ven waarin het DVM dient te worden ontwikkeld en welke de rol is van de overheid en private
dienstverleners in relatie tot het netwerkbeheer, het incidentmanagement en verkeersinformatie-
verstrekking. Het document maakt een analyse van de structuur van het hoofdwegennet, van de
bezetting ervan, de prestaties ervan en van haar kwetsbaarheid. Deze analyse wordt gebruikt om
de verschillende wegsegmenten van het hoofdwegennet onder te verdelen volgens een bepaalde
typologie. Ten slotte wordt per typologie een uitrustingniveau beschreven met, per type weg, te
treffen DVM-maatregelen, uit te bouwen DVM-systemen en de graad van informatieverstrekking
m.b.t. de verkeersafwikkeling. Resultaat is aldus een register waarbij elk wegsegment wordt gede-
termineerd en waarbij per wegsegment een uitrustingsniveau met DVM-systemen en maatregelen
wordt opgesteld.

De E313 wegvak Geel-Oost - Ranst richting Antwerpen werd uitgerust met telematica conform
het uitrustingsniveau voorzien in dit plan. De rijrichting Luik is in dit plan opgenomen onder
hetzelfde uitrustingsniveau. De rijrichting Antwerpen werd echter prioritair uitgerust omdat deze
kampt met structurele congestie door een gebrek aan capaciteit stroomafwaarts. Via de geïnstal--
leerde dynamische borden wordt o.m. aan filestaartbeveiliging gedaan. Voor de rijrichting Luik is
de voeding beperkt door een beperkte capaciteit vanaf de aansluiting met de Antwerpse ring tot
het knooppunt Ranst, waardoor structurele congestie hier uitblijft.

2. Deze beslissing is enerzijds gebaseerd op de typologie van dit wegvak, zoals hierboven omschre-
ven, en anderzijds op verkeerstellingen en ongevalgegevens. Onderstaande figuren geven schema-
tisch een overzicht van de verkeersvolumes en het aantal ongevallen.
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3. Aangezien het grootste knelpunt voor de rijrichting Luik zich situeert in de zone tussen de aan-
sluiting met de Antwerpse ring en het knooppunt Ranst, wordt dit wegvak prioritair aangepakt.
Concrete acties worden actueel onderzocht naar timing en budget.
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Vraag nr. 29
van 17 september 2009
van ULLA WERBROUCK

Voetbalfederatie Vlaanderen - Erkenning en subsidiëring

Op 10 februari 2009 erkende de voorganger van de minister de Voetbalfederatie Vlaanderen.

Pas op 17 februari 2009 werden de statuten van de Voetbalfederatie Vlaanderen VFV vzw neergelegd
ter griffie.

Tegen eind maart 2009 dienden nog bijkomende voorwaarden vervuld te worden vooraleer de
erkenning en subsidiëring als volledig konden worden beschouwd.

De VFV zou volgens de voorganger van de minister (Handelingen C143 – CUL 18 – 5 maart 2009,
blz. 1 e.v.) een overeenkomst hebben afgesloten met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) .
Deze overeenkomst inzake dienstverlening met een looptijd tot en met 1 juli 2009 strekt ertoe om
vanaf dan zelfstandig als VFV te kunnen fungeren.

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

2. Werden de bijkomende voorwaarden vervuld?

3. Is er momenteel sprake van een volwaardige erkenning?

4. Hoeveel subsidies worden in 2009 voorzien en zullen uiteindelijk worden toegekend aan de VFV?
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1-3. De Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) heeft op 1 december 2008 een erkenningsaanvraag en
een subsidiëringsaanvraag ingediend bij het Bloso conform het decreet van 13 juli 2001 en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten. Voorafgaand aan de indiening van dit dossier en tot op van-
daag zijn talloze vergaderingen doorgegaan met de vertegenwoordigers van de VFV, het kabi-
net van mijn voorganger en met het Bloso om te komen tot een autonoom werkende sport-
federatie die voldoet aan de gestelde erkennings- en subsdiëringsvoorwaarden van het decreet.
Onder voorwaarde dat de VFV een hele reeks aanpassingen aan het oorspronkelijk ingediende
dossier zou aanbrengen ( o.a. aanpassing van de statuten, het beleidsplan, de verzekeringspolis-
sen, het actieplan, de begroting en het huishoudelijk reglement) heeft mijn voorganger Dhr
Anciaux een eerste maal beslist ( 10 februari 2009) om de VFV te erkennen indien tegen eind
maart 2009 aan deze opmerkingen werd voldaan. Ook werden een reeks voorwaarden gesteld
om te kunnen worden gesubsidieerd ( voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, het voeren van
een eigen boekhouding, beschikken over eigen personeel of beschikken over overeenkomsten
van dienstverlening van personeel van de KBVB ten behoeve van de VFV, enz.)

Na verdere aanpassingen van het dossier door de VFV, heeft minister Anciaux op 25 mei 2009
beslist om de VFV te erkennen vanaf 1 januari 2009 aangezien de VFV tegemoet gekomen is
aan de gemaakte opmerkingen. Een voorbehoud werd wel gemaakt met betrekking tot het
huishoudelijk reglement van de VFV. Mijn voorganger heeft hierover beslist dat tegen uiterlijk
1 december 2009 het ingediende huishoudelijk reglement dient te worden herschreven in functie
van duidelijke eigen regels omtrent aangelegenheden zoals o.a. aansluiting, schorsing, uitslui-
ting, disciplinaire maatregelen, interne organisatie enz. Het ingediende huishoudelijk reglement
was nog te veel verweven met het huishoudelijk reglement van de KBVB en bevatte een reeks
van verwijzingen naar de KBVB die de autonomie van de VFV in het gedrang kan brengen.

Ondertussen werd ook verder gewerkt aan het subsidieringsdossier. Het Bloso heeft daar steeds
het standpunt ingenomen dat de VFV zelf dient te beschikken over eigen personeel en dat zo
veel mogelijk dient vermeden te worden dat KBVB personeel zou werken voor de VFV via
dienstverleningsovereenkomsten en dit teneinde de autonomie van de VFV te bewaken. Uiterlijk
op 1 juli 2009 diende de VFV te beschikken over het in het decreet voorziene aantal
sporttechnische en administratieve personeelsleden. Op dit ogenblik zijn 29 personeelsleden in
dienst van de VFV en worden, conform het decreet, 12 personeelsleden gesubsidieerd waarvan 4
aan 90%, 1 aan 75% en de rest aan 50%. Bij de VFV zijn 1468 clubs aangesloten, samen goed
voor 264.099 leden.
Door de KBVB wordt infrastructuur ter beschikking gesteld van de VFV en worden een aantal
taken uitgeoefend inzake administratieve afhandeling van ledenadministratie, informatica en
boekhoudkundige verwerkingen.

Mijn voorganger heeft op 10 juli 2009 beslist om de VFV te subsidiëren vanaf 1 juli 2009
waarbij wel de opmerking werd gemaakt dat de autonome werking en de publieke communi-
catie van de VFV als zelfstandige sportfederatie, zal dienen te blijken na de operationalisering
van de VFV vanaf 1 juli 2009. Wat betreft de organisatie van bepaalde nationale competities in
een samenwerking KBVB-VFV dienen de rol en de verantwoordelijkheid van de VFV verder
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verduidelijkt te worden in het huishoudelijk reglement dat tegen 1 december moet worden
ingediend.

Conform het regeerakkoord wens ik alle kansen te geven aan de pas opgerichte Voetbalfederatie
Vlaanderen, opdat de samenwerking een eigen dynamiek creëert. Wel zal ik als bevoegd
minister de autonome werking van de VFV in de komende jaren blijven evalueren.

4.

Opdrachten Voetbalfederatie Vlaanderen Geraamd subsidiebedrag 2009

Basisopdrachten 605.129,41 euro

Facultatieve opdracht topsport voorbereiding en
deelname aan internationale wedstrijden

175.000,00 euro

Facultatieve opdracht topsport participatie
in een topsportschool

225.000,00 euro

De bovenvermelde subsidiebedragen zijn een raming; de definitieve subsidies zijn afhankelijk
van de kosten voor het jaar 2009 die Voetbalfederatie Vlaanderen hiervoor indient tegen 1 april
2010 bij het Bloso.
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Vraag nr. 11
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Zweefvliegen - West-Vlaanderen

Sinds 1999 is er in West-Vlaanderen geen locatie meer voor de zweefvliegers. Zij zijn sedertdien
gedwongen naar Wallonië of Frankrijk te gaan voor de beoefening van hun sport.

Het schrijnende is echter dat er een geschikt terrein onmiddellijk voorhanden is, namelijk het
onderbenutte vliegveld van Moorsele. De toegang wordt de zweefvliegers echter ontzegd door de
militaire overheid. Wel zijn er op dit terrein concessies verleend voor motorvliegen. Uit een
deskundige studie blijkt bovendien dat het volstrekt mogelijk is aan zweefvliegen te doen op het
militaire vliegveld van Moorsele. Nagenoeg de helft van dit terrein is niet in gebruik voor
luchtvaartactiviteiten.

Ondertussen hebben de zweefvliegers in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant mogelijkheden zat.
Er wordt onder meer gezweefvliegd op het militair domein Zutendaal.

Begin 2001 was er blijkbaar overleg tussen de voorganger van de minister en de intercommunale van
Wevelgem. Dit zou geresulteerd hebben in een onderzoek naar de mogelijkheden in Moorsele,
aangezien uitbreiding in Wevelgem niet mogelijk bleek. In die periode ontving de voorganger van de
minister tevens het bericht dat Defensie geen concessie toestaat, aangezien het domein in Moorsele
binnen afzienbare tijd verkocht zou worden.

1. Wat is de stand van zaken inzake zweefvliegen in Vlaanderen?

2. In welke mate is de minister op de hoogte van de situatie van de West-Vlaamse zweefvliegers?

3. Bestaat er een algemene planning infrastructuur en zonering voor de luchtsporten in Vlaanderen?

Indien wel, wat is er voorzien voor West-Vlaanderen?

Indien niet, zijn er hiertoe plannen?

4. In hoeverre is er een mogelijkheid dat er alsnog kan gezweefvliegd worden vanuit Moorsele?

Wat is de stand van zaken?
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ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 1 oktober 2009

van CARL DECALUWE

1. Eind 2002 werd een interdepartementale werkgroep Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Sport
(IDWROS) opgericht. Hierin zetelden onder andere afgevaardigden van de verschillende kabinet-
ten, administraties en 14 sportfederaties. Het was de bedoeling om voor de verschillende sporten
knelpunten te inventariseren en behoeften te formuleren.

Uit het rapport dat in juni 2006 werd neergelegd bleek dat er 13 zweefvliegclubs waren en 9 vlieg-
velden waar aan zweefvliegen kon gedaan worden. Er werd toen ook gesteld dat er vooral in Oost-
en West-Vlaanderen oplossingen dienden gevonden te worden voor de luchtsporten in het alge-
meen.

Momenteel zijn er in Vlaanderen 13 clubs lid van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs en zijn er
10 vliegvelden:
- 4 in Antwerpen: Balen, Brasschaat, Oostmalle/Zoersel en Weelde
- 3 in Limburg: Genk/Zwartberg, Kiewit/Hasselt en Zutendaal
- 2 in Vlaams-Brabant: Schaffen/Diest en Goetsenhoven/Tienen.
- 1 in Oost-Vlaanderen: Overboelare/Geraardsbergen
Er is dus 1 locatie bijgekomen voor de zweefvliegsport, namelijk Zutendaal.

2. Het klopt dat er in West-Vlaanderen geen vliegveld beschikbaar is voor de zweefvliegsport. De
club ‘Kortrijk Flying Club’ uit Wevelgem is voor haar activiteiten inderdaad aangewezen op het
vliegveld van Valenciennes in Frankrijk.

3. Er bestaat op dit moment geen specifieke planning en zonering voor de luchtsporten in Vlaande-
ren. Uiteraard worden de resultaten uit het rapport van juni 2006 wel meegenomen bij het uit-
werken van ruimtelijke planningsprocessen (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) en ruimtelijke
uitvoerings-plannen.

4. Op het vliegveld van Moorsele zijn reeds een aantal clubs gevestigd:
- De Vliegclub Moorsele VZW: ultralightvliegen
- Het Paracentrum Vlaanderen VZW: valschermspringen
- De West Vlaamse Aero Club: modelluchtvaart

Uit het rapport van juni 2006 blijkt dat er mogelijkheden zijn om ook zweefvliegen in Moorsele
mogelijk te maken op voorwaarde dat:
- De volledige oppervlakte van het terrein kan worden gebruikt
- De grasbaan verbreed wordt in functie van de verschillende disciplines
- Renovatie van bestaande loodsen mogelijk is of nieuwe accommodatie mag worden gebouwd
- Er operationele procedures worden uitgewerkt

Of dit vliegveld thans voor zweefvliegen in aanmerking komt, zal moeten besproken worden
tussen de militaire overheid en de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs. Ik heb geen signalen opge-
vangen dat de situatie veranderd zou zijn, maar ik ben wel bereid deze vraag opnieuw te stellen.
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Ik verkies wel om het overleg structureel aan te pakken en o.a. met de militaire overheid de alge-
mene problematiek van de luchtsporten in Vlaanderen te bespreken en te overleggen wat de moge-
lijkheden zijn, ook in het kader van de vervreemding van terreinen in de toekomst.

Ik plan dan ook om zo snel mogelijk de interdepartementele werkgroep samen te roepen om in
overleg met de verschillende provinciebesturen een stand van zaken op te maken over de huidige
knelpunten in de sportsector mbt Ruimtelijke ordening en Leefmilieu.
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Vraag nr. 12
van 1 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

BMX-terreinen - Stand van zaken

BMX is sinds de Olympische Spelen van Peking in 2008 officieel een olympische discipline.
Recentelijk nog kondigde het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) aan dat het België
wil uitspelen als dé trainingsplaats bij uitstek voor buitenlandse delegaties die zich in de beste
omstandigheden wensen voor te bereiden op de Olympische Spelen van Londen in 2012 en zo werd
het Joël Smets BMX-circuit in Dessel daartoe vooropgesteld.

BMX sport heeft zijn Vlaamse roots in Antwerpen. Dat is vandaag nog sterk merkbaar. In Oost-
Vlaanderen komt de sport maar moeilijk van de grond. Met één club die in Antwerpen gaat trainen,
zijn de oorzaken niet ver te zoeken. Een merkbaar tekort aan oefen- en competitieterreinen zijn de
reden.

Er is echter verbetering op komst. Momenteel zit de aanleg van een BMX-piste aan het Vlaams
wielercentrum Eddy Merckx op de Gentse Blaarmeersen in de afrondende aanbestedingsfase en als
alles volgens plan verloopt, zou men de Olympische piste eind februari in gebruik moeten kunnen
nemen.

Maar één zwaluw maakt de lente niet, één piste zal dus geen BMX-sport op de Oost-Vlaamse kaart
kunnen zetten. Toch hebben al enkele gemeenten in Oost-Vlaanderen interesse getoond om een BMX-
terrein op hun grondgebied te laten aanleggen.

1. Hoeveel BMX-locaties werden er door het BOIC opgenomen als potentiële trainingslocaties voor
buitenlandse delegaties?

2. Beschikt de minister over een overzicht van steden en gemeenten die interesse hebben laten
blijken voor de aanleg van een BMX-piste op hun grondgebied? Graag een overzicht per
provincie.

3. Wat zijn de specifieke regels/procedures/timing voor de aanleg van een BMX-terrein met
betrekking tot ruimtelijke ordening?

4. Zal Vlaanderen financieel participeren in de aanleg van BMX-terreinen?

5. Op welke manier worden bestaande wielerclubs gestimuleerd de BMX-sport te integreren in hun
clubwerking?

6. Gezien het hoogstaande niveau van de BMX-sport in Vlaanderen, zijn er met betrekking tot deze
sport doelstellingen gezet voor de Olympische Spelen van Londen? Zo ja, welke?
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Hoe wenst men dat te bereiken?
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ANTWOORD

op vraag nr. 12 van 1 oktober 2009

van CINDY FRANSSEN

1. Op 15 september 2009 deelde het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité mee dat het België
wil uitspelen als dé trainingsplaats bij uitstek voor buitenlandse delegaties die zich in de beste
omstandigheden wensen voor te bereiden op de Olypische Spelen van Londen in 2012. Zo heeft
het BOIC een selectie van topsportinfrastructuur in ons land gemaakt die ze via haar contacten in
het buitenland wil promoten. Momenteel worden drie BMX circuits officieel voorgesteld als
trainingslocatie voor buitenlandse delegaties, met name het Joël Smets BMX-circuit in Dessel, het
BMX-circuit in de Blaarmeersen in Gent en het BMX-circuit Zolder-Terlaemen.

2. In verband met de beoogde realisatie van sportaccommodaties, in casu BMX-parcours, bestaat er
geen geüniformiseerd systeem waarbij de Vlaamse overheid door potentiële initiatiefnemers syste-
matisch op de hoogte wordt gesteld van hun plannen. Slechts voor zover voorafgaandelijk infor-
matie wordt ingewonnen bij het Bloso, bezit de Vlaamse overheid kennis van de geplande sport-
voorzieningen.
Wel kan ik u meedelen dat er BMX-parcours bestaan in:
o Provincie Antwerpen: Dessel, Ranst, Ravels, Wilrijk en Zandhoven
o Provincie Limburg: Heusden-Zolder en Peer
o Provincie Oost-Vlaanderen: Gent
o Provincie Vlaams-Brabant: Aarschot en Keerbergen
o Provincie West-Vlaanderen: Oostende

3. Met betrekking tot ruimtelijke ordening bestaan er voor de aanleg van een BMX-terrein geen
specifieke regels noch procedures die afwijken van deze die van toepassing zijn voor een klassieke
openlucht sportinfrastructuur. Wel raadt het Bloso aan om voldoende aandacht te geven aan
parkeergelegenheid, vooral indien het de bedoeling is om wedstrijden te organiseren.

4. Op dit ogenblik loopt het Vlaams Sportinfrastructuurfonds enkel voor de ondersteuning van kunst-
grasvelden, eenvoudige zwembaden en sporthallen. Gelet op de precaire situatie van de Vlaamse
overheidsfinanciën is het momenteel onmogelijk om buiten dit fonds ook de aanleg van BMX-
parcours in Vlaanderen te subsidiëren.

5. De BMX-sport is zeer afhankelijk van de bestaande accommodaties. Weliswaar verschillend van
provincie tot provincie worden door Wielerbond Vlaanderen vzw regelmatig uiteenzettingen gege-
ven aan geïnteresseerde overheden over de aanleg en het onderhoud van BMX-pistes. Ook bij het
Bloso kan informatie worden ingewonnen.
Op de BMX-piste in Gent organiseert het Bloso, in samenwerking met Wielerbond Vlaanderen
vzw en de stad Gent, regelmatig opleidingscursussen voor potentiële BMX-beoefenaars. Ook een
aantal clubs zijn er actief. In de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool is BMX als discipline
uiteraard ook opgenomen.

6. Naar aanleiding van het opstellen van de Strategische Nota Vlaams topsportbeleid 2009-2012 door
de Stuurgroep Topsport werd in april 2009 door het Bloso per topsportfederatie een oplijsting
gemaakt van de beoogde medailles op de Europese Kampioenschappen 2009-2012, de Wereld-
kampioenschappen 2009-2012 en de Olympische Spelen 2012. De cijfers voor deze Olympiade
zijn gebaseerd op de doelstellingen die de topsportfederaties hebben vooropgesteld op basis van
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een realistische inschatting van geïdentificeerde topsporters (elitesporters en beloftevolle
jongeren). De Wielerbond Vlaanderen vzw verwacht jaarlijks één medaille op de verschillende
Europese Kampioenschappen en één medaille in 2009 en 3 medailles in 2010-2011-2012 op de
verschillende Wereldkampioenschappen. Op de Olympische Spelen worden vier medailles
beoogd. Wat betreft de BMX-sport werden geen concrete resultaten vooropgesteld gedurende de
lopende Olympiade.

In het Jaaractieplan Topsport 2010 stelt de Wielerbond Vlaanderen Elke Van Hoof voor als
beloftevolle jongere. Zij behaalde in 2009 een derde plaats op het Europese Junioren-
kampioenschap en zal vanaf 2010 deelnemen aan het seniorencircuit (EK & supercross), noodza-
kelijk om een selectie af te dwingen voor de Olympische Spelen 2012 te Londen.
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II.

VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS
EN WAAROP NOG NIET WERD GEANTWOORD

(REGLEMENT ARTIKEL 81, 6)
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NIHIL
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III.
VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS
EN DIE OP VERZOEK VAN DE VRAAGSTELLERS WERDEN OMGEZET

IN VRAGEN OM UITLEG

(REGLEMENT ARTIKEL 81, 4)
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PHILIPPE MUYTERS,
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN,

BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT
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Vraag nr. 35
van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Grond- en pandendecreet - Toetsing aan EG-Verdrag

Tijdens de parlementaire werkzaamheden naar aanleiding van de goedkeuring van het “grond- en
pandendecreet” bleek dat de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening van oordeel was dat dit
decreet niet onder het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn valt. Op zich lijkt dit standpunt zeker
voor betwisting vatbaar.

Maar dit standpunt weerhoudt de Vlaamse Regering er niet van om ervoor te zorgen dat het
betreffende decreet in overeenstemming is met de beginselen van noodzakelijkheid, geschiktheid en
evenredigheid, zoals blijkt uit de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie naar aanleiding van de
toepassing van de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag. Met andere woorden, het EG-Verdrag
inzake de interne dienstenmarkt zelf vereist dat handelsbelemmerende regelgeving van lidstaten
noodzakelijk, geschikt en evenredig is (en niet-discriminatoir).

1. Heeft de Vlaamse Regering grondig onderzocht of en in welke mate het “grond- en
pandendecreet” noodzakelijk, geschikt en evenredig is, in de zin van vaste rechtspraak van het Hof
van Justitie over de toepassing van de artikelen 43 en 49 EG-Verdrag?

2. Zo ja, welke resultaten zijn uit dit onderzoek gebleken?

Op basis van welke methodiek en empirische gegevens is dit onderzoek gebeurd?
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Vraag nr. 36
van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Grootschalige distributiebedrijven - Vestigingsbeleid

Vrijwel iedereen erkent dat de federale regelgeving inzake de vestiging van grote distributiezaken,
beter bekend als de IKEA-wetgeving, in zijn huidige vorm strijdig is met de Europese
dienstenrichtlijn, en als dusdanig afgeschaft of minstens grondig bijgestuurd moet worden. De IKEA-
wetgeving is een federale wetgeving, aangezien haar oorspronkelijke opzet ligt binnen de vormgeving
van de Belgische Economische en Monetaire Unie.

Nu maakt net de uitwerking van deze federale economische planningspolitiek in de IKEA-wetgeving
(namelijk het vergunningscriterium m.b.t. de impact van de vestiging van een grote distributiezaak op
bestaande handelsvestigingen – dus de mogelijkheid voor de overheid om een vergunning voor de
vestiging van een grote distributiezaak te weigeren wegens een te grote negatieve impact op bestaande
handelszaken) duidelijk een verboden eis uit in de zin van artikel 14 van de dienstenrichtlijn, en moet
dit criterium dus afgeschaft worden.

Gelet op het feit dat de overige beleidsdoelstellingen van de IKEA-regelgeving, met name om via een
vergunningstelsel de impact van grote distributiezaken op de ruimtelijke ordening, mobiliteit en
stadsvernieuwing te regelen, Vlaamse bevoegdheden vormen, is de Vlaamse decreetgever bevoegd
om hieromtrent wetgeving te ontwikkelen, ter vervanging van de niet onmiddellijk verboden eisen van
de IKEA-wetgeving. Dergelijk Vlaams vergunningenstelsel kan in overeenstemming zijn met de
dienstenrichtlijn, in de mate zij volgens de artikelen 9 en 10 van de dienstenrichtlijn noodzakelijk en
evenredig is.

1. Welke voorbereidingen treft de Vlaamse overheid om in staat te zijn coherent in te spelen op de
eventuele afschaffing van de federale IKEA-wetgeving?

2. Zal de Vlaamse Regering zelf nieuwe regelgeving inzake de vestiging van grote distributiezaken
ontwikkelen?

Zo ja, met welke inhoud en met welke beleidsdoeleinden?
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Vraag nr. 37
van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Woonuitbreidingsgebieden - Omvorming tot randstedelijk gebied

Gemeenten kunnen het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden koppelen aan een voorkooprecht op
de nieuwe kavels voor personen die over een voldoende lokale band met de gemeente beschikken. Zo
probeert de Vlaamse Regering de verdringing van de eigen jongeren door meer kapitaalkrachtige
inwijkelingen te verhinderen.

Nu kan dit beleidsstreven belemmerd worden door de bestemmingswijzigingen van
woonuitbreidingsgebieden naar randstedelijk (ROOD) woongebied, die momenteel plaatsvinden in het
kader van de afbakeningsprocessen. Dit is alvast gebeurd voor de woonuitbreidingsgebieden in
Merelbeke (Hollebeekwijk), Sint-Martens-Latem (Hooglatem), Gent (bijvoorbeeld Lange Velden te
Wondelgem). Enkel in Destelbergen heeft men de woonuitbreidingsgebieden (die binnen de
afbakening vallen) niet gewijzigd van bestemming, maar dat is een uitzondering.

Gelet op het initiële beleidsstreven van het vrijwaren van de lokale band, zal de Vlaamse overheid in
de toekomst – bijvoorbeeld voor de afbakening rond Brussel – de woonuitbreidingsgebieden die
binnen de afbakening vallen (en die nu op basis van een gemeentelijke RUP na afwerking van de
woonbehoeftestudie deels worden vrijgegeven), niet automatisch als randstedelijk gebied aanmerken?
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Vraag nr. 18
van 6 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

Interregionale arbeidsmobiliteit - Stand van zaken

Uit mijn vraag om uitleg van 15 mei 2008 (Handelingen C241 – ECO27 – 15 mei 2008, blz. 13 e.v.)
bleek dat er 318 werkzoekenden via Forem in Vlaanderen aan de slag gingen, het ging om 123
werkzoekenden in West-Vlaanderen, 33 in Oost-Vlaanderen, 128 in Vlaams-Brabant en 34 in
Limburg. De VDAB en Forem hadden echter de ambitie om 50.000 Waalse werkzoekenden te
mobiliseren.

1. Kan de minister zeggen hoeveel Waalse werkzoekenden via Forem in 2008 en 2009 in Vlaanderen
aan de slag gingen?

Graag een opsplitsing per provincie.

2. Hoe reageert de minister op deze cijfers? Hoe verklaart de minister de evolutie in de cijfers?

3. Acht de minister bijsturing nodig?

4. Hoe evalueert de minister de initiatieven in samenwerking met De Lijn en TEC inzake
grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Vlaanderen en Wallonië?
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Vraag nr. 22
van 7 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

VDAB-opleidingen - Tijdelijk werklozen

Werknemers van bedrijven die een beroep doen op tijdelijke werkloosheid als maatregel in de huidige
economische crisis, kunnen bij de VDAB een opleiding volgen.

1. Hoeveel werknemers deden tot op vandaag een beroep op dit aanbod van de VDAB?

Graag een opsplitsing per provincie.

2. Uit welke bedrijven waren deze werknemers afkomstig?

Graag een overzicht van de werkzoekenden per bedrijf.

3. Welke zijn de vijf meest aangevraagde opleidingen?

4. Hoe evalueert de minister deze maatregel van de VDAB?
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Vraag nr. 23
van 7 oktober 2009
van BART VAN MALDEREN

VDAB-opleidingen - Wachttijden

De VDAB biedt een groot aantal erkende beroepsopleidingen aan. Zeker in tijden van crisis is het
belangrijk in te zetten op opleiding van werklozen. Toch stellen we bij sommige opleidingen vast dat
de vraag het aanbod overstijgt, met wachttijden tot gevolg.

Aansluitend bij mijn actuele vraag over dit onderwerp in de plenaire vergadering van 28 september
2009, graag volgende bijkomende vragen.

1. Kan de minister een overzicht geven van de bestaande wachttijden per opleiding, opgesplitst per
provincie?

2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal werkzoekenden dat wacht op een opleiding,
per opleiding, opgesplitst per provincie?

3. Acht de minister het noodzakelijk om maatregelen te nemen teneinde de wachttijden in te korten?
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Vraag nr. 25
van 8 oktober 2009
van JOS DE MEYER

Decreet grond- en pandenbeleid - Uitvoeringsbesluiten

Het nieuwe decreet grond- en pandenbeleid is op 1 september 2009 in werking getreden. Het zorgt
voor verregaande wijzigingen aan de verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen en heeft
grote invloed op de wijze waarmee overheid, private en publieke sector daarmee moeten omgaan.

In het regeerakkoord is duidelijk opgenomen dat het decreet “integraal en onverkort” zal worden
uitgevoerd. Toch ontbreken momenteel nog heel wat van de broodnodige besluiten en omzendbrieven
om dit vernieuwde grond- en pandenbeleid te operationaliseren. Dit schept rechtsonzekerheid.

1. Welke bepalingen van het decreet kunnen voorlopig niet worden toegepast door het ontbreken van
de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten? Hoe moeten de lokale besturen hiermee omgaan?

2. Welke besluiten en omzendbrieven in uitvoering van dit decreet werden reeds genomen?

3. Welke besluiten en omzendbrieven moeten nog genomen worden? Wanneer verwacht de minister
deze te kunnen publiceren?
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Vraag nr. 38
van 19 oktober 2009
van JOHAN VERSTREKEN

Toelaatbare zonevreemde funtiewijzigingen - Hondenscholen

Op 5 juni 2008 stelde ik een vraag om uitleg aan toenmalig minister Van Mechelen over het uitbaten
van hondenscholen in agrarisch gebied (Handelingen C276 – LEE32 – 5 juni 2008, blz. 1 e.v.). De
aanleiding voor mijn vraag was een hondenschool die een nieuwe locatie zocht en vond, weliswaar in
agrarisch gebied. De gemeente wilde de hondenschool wel toestaan, maar stelde dat dit niet kon,
verwijzend naar artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003. Dit besluit
somt op welke functiewijzigingen toelaatbaar zijn in agrarisch gebied. Volgens het besluit zijn een
dierenpension en dierenasiel wel toelaatbaar in agrarisch gebied, een hondenschool niet.

De minister bevestigde dat het in het decreet en besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen om een limitatieve lijst gaat. De minister was wel bereid
om de lijst uit te breiden en hondenscholen wel op te nemen in de lijst. Ik citeer: “Als Vlaanderen wil
dat we dit in landbouwzones, en in vele gevallen in verlaten bedrijfsgebouwen, onderbrengen, dan heb
ik daar als minister van Ruimtelijke Ordening helemaal geen probleem mee, op voorwaarde dat, zoals
steeds, de goede ruimtelijke ordening wordt ingeschat. Dan denk ik vooral aan mobiliteitsgenererende
factoren en aan het geluid. Dit betekent dat we de lijst moeten uitbreiden.”

Intussen is de lijst van toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende
bestemmingszone uitgebreid, maar hondenscholen staan niet in de lijst vermeld.

1. Waarom zijn hondenscholen niet opgenomen in de lijst van toelaatbare functiewijzigingen voor
gebouwen gelegen buiten de geëigende bestemmingszone?

2. Gaat de minister ervan uit dat hondenscholen moeten kunnen in bestaande gebouwen in agrarisch
gebied? Indien niet, waarom niet?
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Vraag nr. 40
van 21 oktober 2009
van JOHAN VERSTREKEN

Voetbalacademie Guillou - Opleidingsovereenkomsten jonge spelers

In februari 2009 stelde ik een vraag om uitleg aan de toenmalige minister van Sport, Bert Anciaux,
over de voetbalacademie van Jean-Marc Guillou (Handelingen C136 – CUL 17 – 19 februari 2009,
blz. 7 e.v.). Deze academie biedt haar leerlingen in internaatvorm via een systeem van huisonderwijs
zowel een sport- als secundaire opleiding aan. Deze privé-opleiding moet de kinderen voorbereiden op
een latere loopbaan als profvoetballer.

De ouders van de minderjarige spelers moeten echter een opleidingsovereenkomst tekenen, waarin
enkele dubieuze bepalingen staan. Zo worden de contracten aangegaan voor zes jaar en zouden ze
verlengbaar zijn met drie jaar. De leerlingen worden verplicht zich aan te sluiten bij de partnerclub SK
Lierse voor de gehele periode van de opleiding. Bovendien eigent de organisator van de academie zich
het recht toe om later over eventuele professionele contracten van de spelers te onderhandelen. De
kinderen mogen ook geen overeenkomst aangaan met een spelersagent of makelaar voor ze 18 jaar
worden. Als de ouders zich niet aan het contract houden, heeft de academie het recht om de eventuele
schade, de investeringskosten in de opleiding van de leerling, te verhalen op de verantwoordelijke.

In zijn antwoord op mijn vraag erkende de toenmalige minister dat bepaalde bepalingen in de
overeenkomst die de voetbalacademie afsluit met de ouders van spelers, in strijd zijn met het decreet
van 24 juli 1996 betreffende de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar,
zoals restricties met betrekking tot de vrije overgang. De minister beloofde toen om op basis van
verder onderzoek met de verantwoordelijken van de academie samen te zitten en aan te geven waar en
hoe hun overeenkomst moet worden bijgestuurd om conform de heersende wetgeving te zijn.

1. Zijn de werking van de Jean-Marc Guillou-voetbalacademie en de huidige overeenkomsten die
afgesloten worden met de ouders van jonge spelers in overeenstemming met het decreet van 24
juli 1996 betreffende de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar?

Wat is de stand van zaken in dit dossier? Is er een onderzoek naar de Jean-Marc Guillou-
voetbalacademie geweest? Indien wel, wat was het resultaat van dit onderzoek? Indien niet,
waarom niet? Heeft de minister zelf hieromtrent al initiatieven genomen?

2. In welke mate zijn de overeenkomsten met ouders van jonge spelers gewijzigd?
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