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VOORZITTER: de heer M. Olivier 

— De interpellatie wordt gehouden 
om 14.10 uur. 

Interpellatie van de heer F. De Man 
tot mevrouw L. Detiège, Vlaamse 
minister van Tewerkstelling en So-
ciale Aangelegenheden, over de in-
houd van de voorlichtingspublikatie 
"Den Vrijen Courant" 

De voorzitter : Aan de orde is de in-
terpellatie van de heer De Man tot 
mevrouw Detiège, Vlaamse minister 
van Tewerkstelling en Sociale Aan-
gelegenheden, over de inhoud van 
de voorlichtingspublikatie "Den 
Vrijen Courant". 

De heer De Man heeft het woord. 

De heer F. De Man : Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, col-
lega's, ik wil de minister interpelle-
ren over "Den Vrijen Courant", een 
uitgave van de Federatie Jongerenin-
formatie en Adviescentra (FJIAC). 
Deze publikatie wordt gesteund 
door de gemeenschapsminister van 
Sociale Aangelegenheden, de Natio-
nale Loterij en Levi-Strauss. 

In "Vragen en Antwoorden" num-
mer 20 van 20 september 1993 kon-
digt de minister aan nog verschillen-
de van die "couranten" te willen uit-
geven. 

Mijnheer de voorzitter, graag zou ik 
vandaag vernemen of de minister de 
toonzetting van de toekomstige uit-
gaven wil aanpassen. Ik heb inder-
daad heel wat moeite met een aantal 

toch wel bedenkelijke zaken, zelfs 
een aantal wansmakelijke dingen die 
in deze zogezegde voorlichtingsfol-
der werden afgedrukt. Deze folder 
werd op niet minder dan 100.000 
exemplaren verspreid. De doelgroep 
— of moet ik zeggen het doelwit — 
was de jongeren. Ik noem het eerder 
"doelwit" wanneer men vaststelt 
welke taal in deze publikatie wordt 
gebruikt. 

In het algemeen wil ik opmerken dat 
in deze twintig bladzijden tellende 
folder nauwelijks wordt gerept over 
zaken als liefde, trouw of het belang 
van het gezin in onze samenleving. 
Dat is echter niet alles. In deze fol-
der staan duidelijk wetenschappelij-
ke onwaarheden en schunnigheden. 
Ik geef enkele voorbeelden. 

Op bladzijde 8 lees ik dat "De kans 
dat je na het bezoek aan een prosti-
tuée besmet wordt, is hoe dan ook 
heel miniem". Het gaat hier meer 
bepaald om aids. Ik begrijp niet hoe 
men zoiets kan neerschrijven. Ten 
eerste, na een bezoek kan men uiter-
aard niet worden besmet ; ten twee-
de, ik vraag mij af of in dit land alle 
prostituées werden getest en men 
bijgevolg kan besluiten dat de kans 
op besmetting miniem is. 

Op bladzijde 9 krijgen onze jongeren 
dan weer in een hele reeks vreemde 
talen vragen voorgeschoteld die ze 
blijkbaar worden verondersteld te 
gebruiken wanneer ze vreemdelin-
gen ontmoeten. Zij leren bijvoor-
beeld  in  het  Spaans  vragen  naar 

eventueel pilgebruik, of in het Ara-
bisch naar een condoom ; zij leren in 
het Turks bevestigen dat ze wel ge-
slachtsgemeenschap willen, maar al-
leen wanneer een condoom kan wor-
den aangeboden door die anderstali-
ge. Mevrouw de minister, men kan 
voorstander zijn van de "melting 
pot", maar ik meen dat men bij onze 
scholieren nu echt niet geslachtsver-
keer in den vreemde moet promo-
ten. 

Minister L. Detiège : U bent dus 
voorstander van de zuiverheid van 
het ras! 

De heer F. De Man : U leidt dat 
daaruit af. Ik vind dat u dergelijke 
praktijken aan tieners niet moet 
meegeven. 

Op de bladzijden 16 en 18 staan 
wansmakelijke tekeningen, onder 
meer een klas vol menstruatiebloed 
en de anale genoegens van een ho-
mosexueel. Ik meen dat wij — en 
daarmee bedoel ik niet zozeer de 
parlementsleden maar de overheid, 
de leraars en bijvoorbeeld ook de 
minister — ten aanzien van de jonge-
ren een ethische en zelfs een estheti-
sche opdracht hebben. Als zeer 
progressieve minister verkiest u 
blijkbaar het scatologische niveau. 

De folder wordt ook ontsierd door 
het onnodig gebruik van Engelse 
woorden. Er staat eentalig Engelse 
reclame in afgedrukt. Bovendien 
krijgt men "bullshit" als antwoord 
op de vraag of een aidstest ieder jaar 
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De Man 

nodig is. Een dergelijke taal vind ik, 
zeker ten aanzien van tieners, niet 
verantwoord. 

Op bladzijde 18 staat een artikel van 
een bijzonder onverantwoordelijk ie-
mand, die door zijn wijze van schrij-
ven als het ware aanzet tot drugsge-
bruik. Mevrouw de minister, wat 
moet ik anders denken van volgende 
zinnen : "Stimulerende middelen als 
amfetamines — speed — en cocaïne 
kunnen de sexuele prestaties verho-
gen. Doordat het orgasme uitgesteld 
wordt, neemt het in kracht toe. Het 
zelfvertrouwen stijgt, erotische fan-
tasieën nemen toe." Ik heb helemaal 
niets tegen sexueel zelfvertrouwen, 
maar moeten zo nodig en zonder 
schroom stimulerende middelen 
worden aangeprezen? Ik geef nog 
een citaat : "Een snuifmiddel als 
poppers werkt potentieverhogend. 
Poppers zorgen ervoor dat de kring-
spier van de anus ontspant. Anale 
seks wordt hierdoor gemakkelijker." 
Ik herhaal nogmaals dat dergelijke 
uitspraken zeker niet geschikt zijn 
voor tieners. Het is pure reclame 
voor XTC, EVA en poppers. 

Mevrouw de minister, weet u dat 
poppers in een aantal buurlanden 
reeds zijn verboden? Waarom wordt 
in die folder helemaal niets gezegd 
over de gevaren van poppers? 

In feite komen de meeste bladzijden 
van "Den Vrijen Courant" neer op 
het propageren van vrije sex, waarna 
men dan uitlegt dat de "morning 
after-pil" bestaat. Uiteraard wordt 
dan ook reclame gemaakt voor dit 
niet bepaald gezond produkt, zonder 
dit daarom met zoveel woorden te 
zeggen. Vrije seks is de norm, terwijl 
trouw en het gezin stilaan uit de tijd 
zijn. 

Men maakt trouwens ook reclame 
voor abortus. In de tekst staat : 
"Abortus is niet langer strafbaar als 
je nog geen 12 weken zwanger bent." 
Dit lijkt bedrieglijk eenvoudig ; dit is 
bedrieglijk onvolledig. Mevrouw de 
minister, wat denkt uw coalitiepart- 

ner, namelijk de CVP, van dergelijke 
teksten? 

De folder eindigt met een wedstrijd. 
Men denkt dan dat hier misschien 
een verantwoorde pedagogische 
noot zal te vinden zijn. Wat moet 
men echter denken bij een wedstrijd 
voor het beste proza, de beste poëzie 
over masturberen, over porno, enzo-
voort? Wat te denken van het feit 
dat de jonge winnaars als prijs con-
dooms krijgen of het schunnige boek 
waarin Torn Lanoye onder meer ver-
telt hoe hij tot vierendertig maal per 
week masturbeerde. Ik meen dat dit 
niet bepaald stichtende lectuur is die 
wij bij onze jongeren moeten propa-
geren. 

Wat denken de commissieleden over 
dergelijke zaken ; de CVP bijvoor-
beeld die beweert de enige ethische 
partij te zijn? Blijkbaar wordt toch 
getolereerd dat een minister van de 
Vlaamse regering dergelijke uitga-
ven in 100.000 exemplaren laat ver-
spreiden. 

Ik meen in alle geval dat men hier 
bezig is met het volledig ontluisteren 
van de sexualiteit, dat men bezig is 
sexualiteit te herleiden tot een me-
chanisch gedoe waarin werkelijk 
alles kan vanaf de prilste jeugd. Ie-
mand als Felice bijvoorbeeld mag uit 
de doeken doen hoe heerlijk het is 
elkaar af te trekken. Werkelijk alles 
wordt als normaal aangeprezen als 
men maar een condoom gebruikt. 
Het is net zoals in de campagne "Zet 
'm op" waarin de minister een folder 
liet verspreiden met onvolledige en 
soms onsmakelijke informatie. 

Mijnheer de voorzitter, ik beëindig 
mijn interpellatie met een aantal vra-
gen aan de verantwoordelijke — of 
moet ik zeggen onverantwoordelijke 
— minister. 

Ten eerste, hoeveel kostte deze be-
denkelijke voorlichting, verspreid in 
100.000 exemplaren, voor het jaar 
1993? Hoeveel wil de minister in de 
toekomst nog vrijmaken voor nieu-
we uitgaven van "Den Vrijen Cou-
rant"? 

Ten tweede, waar werden de exem-
plaren van "Den Vrijen Courant" 
1993 verspreid? Ik zelf heb de publi-
katie ontdekt in een jeugdherberg. 
Was dit onder meer het geval in 
scholen en, zo ja, in welke leerjaren? 
Werden jongeren ook op andere wij-
zen benaderd, bijvoorbeeld via 
jeugdhuizen, jeugdherbergen, jeugd-
bewegingen of andere wegen? 

Ten derde, vanaf welke leeftijd kan 
men aan de zogenaamde wedstrijd 
deelnemen? Zijn de deelnemende 
jongeren al "beloond" met de be-
denkelijke prijzen die ik daarstraks 
opsomde? 

De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister L. Detiège : Mijnheer de 
voorzitter, via de krant van de partij 
van de heer De Man was ik reeds in 
het bezit van de detailvragen en ook 
op de hoogte van de schunnige praat 
die ik zou vertellen. Ik was dus wel 
voorbereid. 

De heer De Man zal een aantal 
zaken waarschijnlijk op een andere 
manier interpreteren en een andere 
visie hebben op de bestrijding van 
het probleem Aids. Wij hebben dat 
reeds op andere terreinen ondervon-
den. U was tegen de campagne in 
verband met de condooms. U hebt 
dat vorig jaar trouwens gezegd. 

In de praktijk van het Aids-beleid 
hebben wij ondervonden dat het niet 
volstaat om te doen alsof Aids niet 
bestaat. 

Wij menen dat we rekening moeten 
houden met de werkelijkheid. De cij-
fers die wij daarover krijgen wijzen 
erop dat het probleem niet afneemt. 
Vandaar ook dat de Vlaamse rege-
ring en de Vlaamse Raad bij de be-
grotingsbespreking voor 1994 meer 
middelen dan de vorige jaren heb-
ben toegekend. 

In het preventiebeleid worden er dit 
jaar drie accenten gelegd, met name 
de Aids-bestrijding, de kankerbe-
strijding    en    de    drugsbestrijding. 
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Detiège 

Daarvoor werden ook de middelen 
vrijgemaakt. 

U kunt natuurlijk niet over een ziek-
te spreken zonder daarover iets te 
zeggen. Dat is heel moeilijk. 

Wij hebben ook nagegaan wat de 
problemen zijn, vooral bij de jonge-
ren. Bij de bestrijding van het pro-
bleem hebben wij vastgesteld dat vrij 
weinig aandacht aan de jeugd wordt 
besteed. Een van de zaken die wij 
ondervinden is dat het grote publiek, 
via de Aids-telefoon, informatie 
vraagt en krijgt, dat er bij de homo's 
en bisexuelen een aantal organisaties 
zijn die hun leden voorlichten en dat 
er organisaties zijn, zoals bijvoor-
beeld Free-Clinic, die zorgverstrek-
king doet in het kader van het drugs-
beleid. Zij worden echter ook met 
het Aidsprobleem geconfronteerd en 
zeggen dat men moet ingrijpen zo-
niet dat er in de toekomst nog pro-
blemen zullen groeien. 

Voor de jongeren bestaat het 
FJIAC, Den Vrijen Courant en 
Jeugd en Sex. Dat zijn de drie orga-
nisaties die zich daarop toeleggen. 

Voor de prostitutie hebt u Payoke 
en Pas Op, Intermediaire — de op-
leiding van zorgverstrekkers -, de 
coördinatie in verband met Aids-be-
strijding en dus ook de zorgorganisa-
ties zoals de Witte Raven, Founda-
tion, enzovoort die via de pers vol-
doende zijn bekend. 

Wij weten uit een recent onderzoek 
van professor Van Hove van de uni-
versiteit van Antwerpen dat op 20-
jarige leeftijd 80 percent van de jon-
geren geslachtsgemeenschap heeft 
gehad. Meer dan de helft van de 15 
tot 20-jarigen verklaarde in de voor-
bije 5 jaar minstens 2 partners te 
hebben gehad. 

Het risico op een ongewenste zwan-
gerschap of op een sexueel over-
draagbare aandoening is dus, in die 
groep, groot. Met Den Vrijen Cou-
rant heef FJIAC de klemtoon willen 
leggen op het veilig vrijen, en willen 

verhinderen dat er ongelukken zou-
den gebeuren. Uit het onderzoek bij 
de jongeren weten wij dat er ook 
problemen rijzen wanneer deze jon-
geren naar het buitenland op reis 
gaan of in vakantiecentra andere 
ontmoetingen hebben. Dat zijn 
zaken die wij ook aan de kust onder-
vinden. 

Dat is dus een werkelijkheid waar-
mee wij worden geconfronteerd. 
Door deze werkelijkheid te ontken-
nen lossen wij het probleem niet op. 

De keuze van de thema's is geba-
seerd op een wetenschappelijk on-
derzoek naar het gedrag van de 
meisjes en de jongens vanuit de des-
kundigheid en de leefwereld van de 
jongeren zelf. 

De redactie van Den Vrijen Courant 
is verantwoordelijk voor de inhoud 
van de krant. Ik heb zelf die artike-
len niet geschreven. Voortgaande op 
uw mening over mij zouden ze mis-
schien nog schunniger geweest zijn. 

De redactie is samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van de volgende or-
ganisaties : Federatie Jongeren In-
formatie- en Adviescentrum ; Fede-
ratie Centra voor geboorteregeling 
en sexuele opvoeding ; Kinder- en 
Jongerentelefoon. Immers, via de te-
lefoongesprekken ervaart men welke 
vragen precies bij de jongeren leven. 

Een aantal artikelen werden door de 
redactie zelf geschreven, andere wer-
den aan een wetenschappelijk mede-
werkster van de universiteit van 
Gent en aan journalisten toever-
trouwd. Er was ook een jongerenre-
dactie samengesteld uit een tiental 
jongeren. De redactie ondervindt 
dat, wanneer een taal wordt gebruikt 
die door ouderen wordt begrepen, 
die taal niet altijd door de jongeren 
wordt aanvaard. Zij spreken over 
een aantal zaken op een andere ma-
nier dan de volwassenen. 

Andere jongeren werden geinter-
viewd op basis van vragen en getui-
genissen. Ik vind het essentieel dat 
een krant die zich tot de jongeren 
richt, mede door jongeren wordt ge- 

schreven. Ze bepalen zowel de in-
houd, de vormgeving als de tonali-
teit. Wij hebben in de bestrijding van 
Aids bij de jongeren drie elementen. 
Het kleinste bedrag van de ter be-
schikking gestelde middelen is naar 
Den Vrijen Courant gegaan. Alles 
samen ging er naar jeugd 1 miljoen 
frank Dit jaar zal dat 3.300.000 
frank zijn. U moet in uw krant echter 
niet schrijven dat dit naar Den Vrij-
en Courant zal gaan. Zij zullen 
slechts een klein deel ontvangen. De 
bedoeling is om vóór en tijdens de 
vakantieperiode de jongeren erop te 
wijzen dat zij voorzichtig moeten zijn 
willen zij niet met de problemen, 
zoals wij die kennen, worden gecon-
fronteerd. 

Er wordt gesproken over de soldaten 
die uit bepaalde landen, waar deze 
problemen bestaan, zijn teruggeko-
men. Ik denk dat het goed zou zijn 
mochten wij deze problemen, door 
informatie, kunnen vermijden. 

De voorzitter : De heer De Man 
heeft het woord. 

De heer F. De Man : Mijnheer de 
voorzitter, de minister moet niet 
laten uitschijnen alsof het Vlaams 
Blok of ikzelf problemen zouden 
hebben met een campagne inzake 
Veilig Vrijen. Dat is natuurlijk niet 
het geval. Wij hebben zelfs niets 
tegen een campagne waarin men 
zegt dat condooms daarvan een on-
derdeel uitmaken. U stelt het echter 
voor alsof condooms de enig zalig-
makende oplossing voor het Aids-
probleem zijn. 

Er zijn in dit land bijna 20.000 men-
sen besmet. Als u dat probleem al-
leen met condooms wilt oplossen, 
dan denk ik dat u helemaal niets zult 
oplossen. U moet een heel stramien 
van maatregelen nemen, en niet al-
leen strikt wettelijke beschikkingen, 
maar ook opvoedende interventies 
doen. U moet via het onderwijs, de 
jeugdbeweging, de medici enzovoort 
een soort van bewustmaking creë-
ren. 
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De Man 
U propageert echter eerst en vooral 
de vrije sex en bovendien stelt u sti-
mulerende middelen voor zonder 
over de grote gevaren daarvan te 
spreken. Ik meen dat het voor een 
minister van Welzijn en Gezondheid 
toch wel de eerste opdracht moet 
zijn. U spreekt over poppers. U zegt 
niet dat deze gevaarlijk zijn en dat ze 
in een aantal landen zelfs verboden 
zijn. Hier wordt dat vermeld als een 
produkt dat de extase zou verhogen. 
Ik heb niets tegen extase, maar heeft 
men daarvoor poppers nodig? Ze 
staan hier trouwens op een tekening 
die volgens mij in het geheel niet ge-
past is en pedagogisch in het geheel 
niet nodig is. Ik vraag mij werkelijk 
af met welk een cynisme sommige 
mensen aan de redactie van Den 
Vrijen Courant hebben deelgeno-
men. 

U hebt ook niet geantwoord op mijn 
vraag over abortus. U zegt dat er 
geen probleem is wanneer de zwan-
gerschap korter is dan 12 weken. Dat 
is niet wat in de wet van dit land 
staat. U verzwijgt dat. 

Ik heb u ook vragen gesteld over die 
wedstrijd. Ik neem aan dat iedereen 
die dat blad in handen kreeg aan die 
wedstrijd kon deelnemen en dat bij 
voorbeeld een 14- of een 16-jarige 
met condooms of met het boek van 
Torn Lanoye zou worden beloond. 
Ik heb daar heel wat vragen bij. 

Ik vraag u om die toon van 1993 op 
zijn minst een beetje te civiliseren. 
Wat u nu hebt gepubliceerd is wer-
kelijk beneden alle peil. 

De voorzitter : De heer Caudron 
heeft het woord. 

De heer J. Caudron : Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, ik 
wil hier niet de moralist uithangen. 
Wanneer ik echter terugdenk aan 
mijn eigen jeugd, opgevoed zijnde in 
een Jezuïetencollege, ben ik ervan 
overtuigd dat mijn opvoeding ook 
niet de beste was. Wij werden mijns 
inziens op een te preutse manier op- 

gevoed waarvan wij zelfs negatieve 
effecten hebben overgehouden. 

Mevrouw de minister, ik vind het 
goed dat de Vlaamse regering voor-
lichting geeft aan de jeugd en wijst 
op de bestaande gevaren. 

Ik heb zeer goed geluisterd naar de 
interpellatie van de heer De Man. Ik 
was zelfs niet op de hoogte van het 
bestaan van "Den Vrijen Courant". 

Ik heb twee kinderen van 18 en 20 
jaar en ik zou niet graag hebben dat 
mijn kinderen deze publikatie lezen. 
Ik vind dit inderdaad ontoelaatbaar. 
Dat dergelijke uitgaven dan nog 
worden gesteund door de Vlaamse 
regering en door u zelf, mevrouw de 
minister, vind ik totaal ongepast, 
vooral wanneer — misschien wel 
onder bedekte termen — wordt aan-
gezet tot het nemen van bepaalde 
drugs, en vrije seks wordt gepropa-
geerd. Ik herhaal nogmaals dat ik 
niet graag zou hebben dat mijn kin-
deren op die manier worden opge-
voed, zij het dan in een totaal andere 
sfeer dan die van mijn eigen jeugd. 

De voorzitter : Mevrouw de minis-
ter, ik wil graag in persoonlijke naam 
over deze aangelegenheid het woord 
nemen. Ik zal wel spreken vanuit een 
bepaalde hoek, namelijk vanuit de 
CVP-fractie. 

Er moet wel degelijk een onder-
scheid worden gemaakt tussen voor-
lichting en propaganda. Bij het pro-
bleem dat duidelijk wordt onder-
kend, is het inderdaad de plicht van 
de overheid rechtstreeks of onrecht-
streeks objectieve voorlichting te 
verstrekken. Ik meen echter dat men 
ter zake niet meer het juiste onder-
scheid weet te maken tussen voor-
lichting en propaganda. 

De heer De Man heeft het probleem 
behandeld alsof de minister volko-
men achter de gepubliceerde tekst 
zou staan. Ik wil toch opmerken dat 
de minister steeds de lijn heeft aan-
gehouden van een objectieve voor-
lichting. Men mag inderdaad niet in-
sinueren dat de minister het uitgeven 
van een dergelijke publikatie zou sti- 

muleren. Bovendien moet ook reke-
ning worden gehouden met de pers-
vrijheid. 

Wanneer men dan toch een dergelij-
ke richting uitgaat, wil ik de Vlaamse 
regering ervoor waarschuwen derge-
lijke initiatieven niet langer te on-
dersteunen. Ik durf zelfs nog een 
stap verder gaan. Onze commissie 
zou dergelijke publikaties in de toe-
komst moeten voorkomen. 

Ik ga voort op wat de heer De Man 
daarstraks in zijn interpellatie heeft 
gezegd. Ik zelf heb de vernoemde 
publikatie niet gelezen. Toch meen 
ik dat een vingerwijzing moet wor-
den gedaan. Er moet objectieve in-
formatie worden gegeven, maar men 
mag zeker niet in de stijl verder gaan 
zoals hij hier werd geciteerd. 

De minister heeft het woord. 

Minister L. Detiège : Mijnheer de 
voorzitter, allereerst wil ik opmer-
ken dat noch u noch de heer Caud-
ron het tijdschrift hebben gelezen. Ik 
zal dan ook mijn administratie vra-
gen u de teksten te bezorgen opdat u 
in alle objectiviteit zou kunnen oor-
delen. Dan zult u ook niet automa-
tisch moeten geloven wat de heer De 
Man hier selectief heeft voorgelezen. 

De heer Caudron zegt zelf kinderen 
te hebben van 18 en 20 jaar. Mijn-
heer Caudron, ik meen dat uw "kin-
deren" hierop zullen antwoorden dat 
zij volgens de Belgische wetgeving 
volwassen zijn. 

Naar aanleiding van een eerder on-
derzoek inzake het condoomgebruik 
hebben wij vastgesteld dat bij de 14 
tot 16-jarigen er bij eerste geslachts-
gemeenschap 65 percent van deze 
groep een condoom gebruikte en 42 
percent bij een laatste geslachtsge-
meenschap. Bij de 17 tot 21-jarigen 
trad een wijziging op. Hieruit mag 
men ook afleiden dat het bestaan 
van geslachtsgemeenschap dus een 
feit is. Dat is dan ook de reden waar-
om wij trachten voorlichting te 
geven. 
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Detiège 

Zeggen dat de overheid propaganda 
maakt voor het nemen van drugs, 
wat ook werd gezegd naar aanleiding 
van het manifest dat vorig jaar werd 
uitgegeven, is niet juist. Ten behoeve 
van de drugsgebruikers hebben wij 
toen gewaarschuwd voor het ruilen 
van spuiten of het zuiveren van spui-
ten. Dit mag echter niet als propa-
ganda worden beschouwd voor het 
gebruiken van drugs. 

Mijns inziens is het fout geen infor-
matie aan jongeren te verstrekken. 
Vandaar dat wij in onze program-
ma's onder meer drie elementen 
hebben beklemtoond : ter eerste 
Jeugd en Seks, dat informatie geeft 
aan de vrije scholen ; ten tweede, 
"Den Vrijen Courant", uitgave die 
meer is gericht op de vakantieperio-
de en vooral moet worden be-
schouwd als een waarschuwing voor 
jongeren die voor het eerst van huis 
weggaan ; ten derde, de organisaties 
die voortdurend met deze proble-
men worden geconfronteerd. 

Wat meer bepaald "Den Vrijen Cou-
rant" betreft, staat mijn bijdrage af-
gedrukt op bladzijde 3. Daar kunt u 
mijn persoonlijke tekst lezen ; de 
rest wordt gepubliceerd onder de 
verantwoordelijkheid van de redac-
tie. 

Evenmin inzake zwangerschapson-
derbreking ben ik verantwoordelijk 
voor de in deze krant gepubliceerde 
tekst. Men moet er wel rekening 
mee houden dat intussen de wetge-
ving ter zake werd gewijzigd. 

Met redenen omklede motie 

De voorzitter : Door de heer De 
Man werd tot besluit van deze inter-
pellatie een met redenen omklede 
motie ingediend. 

Deze motie wordt gedrukt en rond-
gedeeld. 

De Raad zal zich daarover tijdens 
een volgende plenaire vergadering 
moeten uitspreken. 

— Het incident wordt gesloten om 
14.35 uur. 

Interpellatie van de heer J. Caudron 
tot mevrouw L. Detiège, Vlaamse 
minister van Tewerkstelling en So-
ciale Aangelegenheden, over de do-
pingcontroles tijdens het ECC-ten-
nistornooi te Antwerpen 

De voorzitter : Aan de orde is de in-
terpellatie van de heer Caudron tot 
mevrouw Detiège, Vlaamse minister 
van Tewerkstelling en Sociale Aan-
gelegenheden, over de dopingcon-
troles tijdens het ECC-tennistornooi 
te Antwerpen. 

De heer Caudron heeft het woord. 

De heer J. Caudron : Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, op 
14 oktober 1993 nam u een ministe-
rieel besluit houdende erkenning 
van de procedure van monsterne-
ming van de Association Tennis Pro-
fessional inzake medisch verant-
woorde sportbeoefening. Dit stond 
te lezen in het Belgisch Staatsblad 
van 27 oktober 1993. 

Mevrouw de minister, uw besluit be-
tekent een uitholling en een schen-
ding van het decreet van 27 maart 
1991 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening. Inderdaad, volgens 
de geest van het decreet gebeurt de 
monsterneming bij dopingcontroles 
door de bevoegde artsen-ambtena-
ren van het ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap en niet door een of 
andere sportfederatie die een wed-
strijd organiseert. Artikel 16 van 
voornoemd decreet vertrouwt de do-
pingcontrole toe aan erkende con-
troleartsen en erkende controlelabo-
ratoria. 

De regering bepaalt, na advies van 
de anti-dopingcommissie, de voor-
waarden inzake erkenning die aan 
de controleartsen en controlelabora-
toria worden gesteld. De regering er-
kent, na advies van de anti-doping- 

commissie, de controleartsen en de 
controlelaboratoria. 

Ook artikel 26 § 2 bepaalt dat de re-
gering, na advies van de anti-doping-
commissie, de modaliteiten van de 
dopingcontrole bepaalt en de wijze 
waarop de erkende controleartsen 
hiervoor worden aangewezen. 

Welnu, mevrouw de minister, niette-
genstaande nog in andere artikelen 
steeds maar naar die anti-doping-
commissie wordt verwezen, werd dit 
belangrijk adviesorgaan voor het 
nemen van uw betwist ministerieel 
besluit niet geraadpleegd en is uw 
besluit derhalve niet in orde. 

Er werd geen advies gevraagd omdat 
u zeer goed wist dat het negatief zou 
geweest zijn. Inderdaad, waar gaan 
wij naartoe wanneer wij zomaar bij 
deze zeer belangrijke dopingcontrole 
de monsterneming uit handen geven 
en toevertrouwen aan andere instan-
ties die er daarenboven alle belang 
bij hebben om bij hun sportbeoefe-
naars geen positieve gevallen te vin-
den? 

Mevrouw de minister, het is niet de 
eerste keer dat ik mij beklaag over 
de weigering van bepaalde sportbe-
oefenaars zich te onderwerpen aan 
de dopingcontrole van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Een paar jaar geleden ondervroeg ik 
minister Weckx over de pretentieu-
ze, botte weigering van graaf Lip-
pens, burgemeester van Knokke, tij-
dens een golftornooi. De nobiljon 
achtte zichzelf en zijn invités-golf-
spelers zo boven de wet en het gewo-
ne volk verheven dat hij de artsen-
controleurs van de Vlaamse Ge-
meenschap doodgewoon wandelen 
zond. "Waarmee moeien die indivi-
duen zich eigenlijk, dat is hier alle-
maal van mij". Zo dacht de geprivi-
legieerde graaf. Het schijnt dat hij 
nadien wel een "reprimande" heeft 
gekregen. 

Dan is er het geval Thomas Frisch-
knecht, de Zwitserse veldrijder die 
zich, na de wedstrijd in ons land, 
vlug naar de luchthaven spoedde in 
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de plaats van als uitgelote het ver-
plichte plasje te doen. Het onder-
zoek zou nog bezig zijn. 

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, geachte collega's, wij hech-
ten veel belang aan een correcte en 
zuivere sportbeoefening zonder be-
drog, zonder doping, zonder omko-
perij, zonder buitensporig geldgewin 
en zonder loense afpsraken. 

Wij hebben met een aantal geïnte-
resseerden en de minister Weckx te 
hard geijverd voor het goedkeuren 
van het decreet inzake medisch ver-
antwoorde sportbeoefening, om nu 
te moeten vaststellen dat dit decreet 
met voeten wordt getreden en dat de 
anti-dopingcommissie niet ernstig 
wordt genomen. Wij eisen dat zowel 
de letter als de geest van het decreet 
wordt geëerbiedigd en dat in de toe-
komst niet meer wordt gezwicht 
voor gelijk welke kapitaalkrachtige 
lobby. 

Tot slot wens ik een antwoord op de 
negen vragen die ik u op 7 december 
1993 stelde. 

Ten eerste, waarom werd hier afge-
weken van de procedure van mon-
sterneming door de Vlaamse Ge-
meenschap zelf? 

Ten tweede, op welke basis berust 
de gelijkwaardigheid van procedure 
van monsterneming? 

Ten derde, werd bij deze het advies 
gevraagd van de Vlaamse anti-do-
pingcommissie zoals bepaald in de 
artikelen 16 en 26 van het decreet in-
zake medisch verantwoorde sportbe-
oefening? 

Ten vierde, indien er geen advies 
werd gevraagd, waarom gebeurde dit 
niet? 

Ten vijfde, hoeveel monsternemin-
gen zijn er gebeurd tijdens het ECC 
tennistornooi van 8 tot 14 november 
te Antwerpen? 

Ten zesde, hoeveel monsters werden 
er doorgestuurd naar het controlela- 

boratorium van het Instituut voor 
Farmacologie en Toxicologie van de 
huisdieren van de RUG? 

Ten zevende, welke zijn de resulta-
ten van de analysen en hoe en wan-
neer worden zij bekendgemaakt? 

Ten achtste, is het waar dat de artsen 
van de Vlaamse Gemeenschap, die 
aanvankelijk aanwezig waren, er na 
enkele dagen slechts voor spek en 
bonen bijzaten? 

Ten negende, hoe zal mevrouw de 
minister reageren wanneer morgen 
de Belgische Wielerbond, Boksbond 
of Bodybuildingbond eveneens ver-
zoeken om tijdens hun tornooien 
zelf de procedure van monsterne-
ming te organiseren? 

De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister L. Detiège : Mijnheer de 
voorzitter, collega's, ik denk dat een 
dezer dagen in de commissie voor de 
Sport ook zal worden gesproken 
over de dopingcontrole. Dit zal een 
gelegenheid zijn om het probleem 
ruimer te stellen dan in deze inter-
pellatie mogelijk is. 

Ik meen dat door de ingevoerde pro-
cedures, via de wet van 1991 en het 
decreet van 1992, in Vlaanderen een 
belangrijke stap naar gezond sporten 
werd gezet. Ten opzichte van andere 
landen en andere delen van ons land 
staan wij in feite een stap verder. 

Ik denk echter ook dat wij rekening 
moeten houden met eventuele aan-
passingen inzake de gelijkschakeling 
van een aantal procedures waarop ik 
straks even zal terugkomen. 

Ik zal een aantal data citeren om de 
feiten in een bepaald kader te kun-
nen plaatsen, zodat u die gegevens 
kunt controleren. 

U herinnert zich dat op 8 november 
1992 controleartsen zich op een ten-
nistornooi hadden aangeboden en 
dat zij op dat ogenblik werden ge-
weigerd. 

Op 14 november is er dan een grote 
discussie geweest. Er is een vergade-
ring geweest met de organisatoren 
en er werd duidelijk gezegd dat de 
reglementering die in Vlaanderen 
bestaat ook van toepassing is voor 
wedstrijden die onder de auspiciën 
van niet Vlaamse organisaties wor-
den gespeeld. 

De geldende reglementering in ons 
land werd hen voorgelegd. Er was 
een onderscheid tussen de proeven 
die niets met ATP te maken hadden. 
Tijdens de trainingen die ervoor 
plaatsvonden was er controle ge-
weest en waren er geen problemen. 
Die waren er tijdens het tornooi zelf. 

Er zijn in maart 1993 tussen ATP en 
mijn administratie, met dokter Van 
Heuverzwijn, contact vergaderingen 
geweest. Nadien heb ik aan de admi-
nistratie naar de stand van zaken ge-
vraagd. De onderhandelingen met 
de organisaties gingen verder. Dat 
betekent dat ik op 3 juni van de ad-
ministratie een antwoord kreeg in 
verband met de stand van zaken. 

De administratie verklaart dat zij het 
advies van de Antidopingcommissie 
die op 3 juni 1993 het onderwerp een 
eerste maal zou bespreken, heeft in-
gewacht. 

ATP heeft op 28 juli 1993 een offi-
ciële aanvraag ingediend tot erken-
ning van de procedure. 

Op 10 september 1993 was de aan-
vraag van ATP een tweede maal ge-
agendeerd in de Antidopingcommis-
sie. Tot nu toe heeft zij nog steeds 
geen advies uitgebracht. 

In oktober 1993 heb ik het ministe-
rieel besluit ondertekend dat de pro-
cedure van monsterneming door 
ATP erkent. De gelijkschakeling van 
ATP geldt enkel voor de monsterne-
ming en niet voor de reglementering. 
Het ministerieel besluit werd in ok-
tober gepubliceerd. Het tennistor-
nooi had plaats tussen 8 en 14 no-
vember 1993. 

Collega Caudron, u beweert dat de 
diamantsector     druk     uitgeoefend 
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heeft. Ik kan met een gerust geweten 
zeggen dat ik nooit benaderd ben ge-
weest door een vertegenwoordiger 
van die sector. 

Tijdens het eigenlijke tennistornooi 
zijn er inderdaad een aantal proble-
men gerezen. 

Mijn administratie heeft tijdens het 
tornooi artikel 68 van het uitvoe-
ringsbesluit van het decreet inzake 
medisch verantwoorde sportbeoefe-
ning van de Vlaamse regering toege-
past. Bij een gehele of gedeeltelijke 
gelijkwaardigheid moet men een 
labo aanduiden dat de controle zal 
uitvoeren. Dit labo moet door het 
IOC erkend zijn. Men heeft een 
Gents labo aangeduid om tijdens het 
tennistornooi de antidopingcontroles 
uit te voeren. Ook inzake de wette-
lijke termijnen waarbinnen een er-
kenningsaanvraag tot gelijkschake-
ling van de procedure van monster-
neming ingediend moet worden, 
werd artikel 68 toegepast. Ik herhaal 
dat de Antidopingcommissie geen 
advies heeft uitgebracht. De toeken-
ning van de gelijkwaardigheid aan 
ATP is gebaseerd op het advies van 
mijn departement en zijn juridische 
dienst. Het advies vermeldt dat de 
ATP-controles worden uitgevoerd 
door een controlearts. Deze contro-
learts wordt bijgestaan door dokter 
Van Heuverzwijn, hoofd van de 
Dienst Gezondheidspromotie. 

De Antidopingcommissie heeft geen 
advies willen uitbrengen omdat zij 
een algemene omkadering wil op-
stellen om alle voorgelegde procedu-
res te kunnen evalueren. De com-
missie wenst ook een inventaris op te 
maken van reeds eerder toegestane 
erkenningen. Ten slotte is de com-
missie ook van oordeel dat proble-
men moeten besproken worden met 
leden van de disciplinaire commissie. 

Tijdens het tornooi werden, volgens 
de wettelijk vastgestelde procedure, 
vanaf de halve finales 12 atleten ge-
test. Er is een discussie ontstaan over 
een aantal andere monsters. Deze 

monsters werden bezorgd aan het 
Instituut voor Farmacologie en Toxi-
cologie te Gent. Volgens de schrifte-
lijke mededeling die gestaafd wordt 
met een kopie van de labo-analyses, 
zijn de resultaten negatief. De resul-
taten werden overhandigd aan de 
Vlaamse regering. Tijdens het tor-
nooi is er een communicatiestoornis 
ontstaan met de artsen van de 
Vlaamse Gemeenschap die aanwezig 
waren. Bepaalde controleartsen heb-
ben een aantal identificaties geno-
teerd op niet-reglementaire docu-
menten. Om eventuele procedure-
fouten te voorkomen, heeft men, na 
overleg met de betrokken artsen, be-
slist om verder te werken volgens de 
vooraf afgesproken methode. 

Een aantal federaties heeft reeds een 
gelijkschakeling van procedure ge-
vraagd en bekomen. Ik geef u twee 
voorbeelden : het International 
Amateur Atletic Federation (IAAF) 
en Union Cycliste Internationale 
(UCI). De procedure zal opnieuw 
gevolgd worden mocht er in de toe-
komst een andere federatie een in-
ternationale reglementering ter er-
kenning aanvragen. 

De Vlaamse regering heeft inzake de 
reglementering niet alleen de admi-
nistratie maar ook een aantal advo-
catenbureaus geraadpleegd. Ik her-
haal dat de regering voor een sei-
zoen de monsterneming maar niet de 
reglementering erkend heeft. De re-
glementering werd voorlopig gewei-
gerd omdat de reglementering van 
ATP op een ander systeem geba-
seerd is dan het onze. Mijn adminis-
tratie is immers van oordeel dat 
ATP de rechten van de speler onvol-
doende vrijwaart. Zowel mijn admi-
nistratie als de advocatenbureaus 
kunnen niet aanvaarden dat de zit-
tingen van een strafprocedure bij 
ATP niet openbaar zijn, tenzij de 
sportbeoefenaar erom vraagt. ATP 
is van onze bezwaren op de hoogte. 
In zijn antwoord van eind januari 
1994 geeft ATP toe dat er een toe-
zicht moet zijn op de onafhankelijk-
heid van de personen die in het co-
mité zetelen. Inzake de openbaar- 

heid van de bestraffing blijft ATP 
kiezen voor gesloten vergaderingen. 
Dit druist in tegen de openbaarheid 
van strafzittingen die in België ge-
bruikelijk is. Men zal aan ATP vra-
gen zich aan te passen aan de Belgi-
sche wetgeving. 

Mijn diensten kunnen ATP ook niet 
erkennen en volwaardig gelijkscha-
kelen zolang de voertaal Engels is. 
Dit betekent dat de speler bij een 
eventueel proces niet zijn moeder-
taal kan gebruiken. In 1995 zal ATP 
zijn reglementering ter zake wijzigen 
zodat er voldoende garanties zijn in-
zake het taalgebruik. 

De door ATP voorziene richtlijnen 
om tegen een beslissing in beroep te 
gaan kunnen evenmin aanvaard wor-
den door mijn departement omdat 
de termijn van drie dagen waarbin-
nen een speler kan gehoord worden, 
te beperkt is. 

Collega Caudron, omwille van deze 
bezwaren wordt de reglementering 
van ATP niet erkend. Mijn adminis-
tratie heeft deze bezwaren voorge-
legd. Zij wacht het antwoord in tot 
maart 1994. Daarna zal zij opnieuw 
advies uitbrengen over een mogelij-
ke erkenning. 

De voorzitter : De heer Caudron 
heeft het woord. 

De heer J. Caudron : Mevrouw de 
minister, u hebt mij overladen met 
een uitvoerig antwoord, vol juridi-
sche spitsvondigheden. 

Het verwondert mij echter dat u be-
vestigt dat u een advies aan de An-
tidopingcommissie gevraagd hebt. U 
verklaart uitdrukkelijk dat de com-
missie nagelaten heeft uw vraag om 
advies te beantwoorden. De infor-
matie waarover ik beschik èn die op 
getuigenissen van de betrokken com-
missie steunt, beweert het tegendeel. 
Leden van de Antidopingcommissie 
verklaren dat het advies niet ge-
vraagd werd omdat u wist dat het 
antwoord negatief zou zijn. 

Minister L. Detiège : Collega Caud-
ron, ik heb u een aantal data voorge- 
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lezen. De eerste moeilijkheden zijn 
ontstaan naar aanleiding van de con-
troles op 8 november 1992. Mijn 
diensten hebben de Antidopingcom-
missie wel degelijk om advies ge-
vraagd. De eerste vergadering van 
de commissie heeft plaatsgevonden 
op ll juni, de tweede in september. 
Het is de taak van mijn administratie 
om de procedure te bespoedigen, 
zeker als de organisatie een aan-
vraag heeft ingediend en de Antido-
pingcommissie na een jaar nog geen 
advies uitgebracht heeft. De Antido-
pingcommissie brengt trouwens nog 
andere adviezen uit dan enkel over 
ATP. Mijn administratie wil ook niet 
het risico lopen dat sportlui die be-
trapt worden op dopinggebruik, niet 
gestraft worden omdat er bij de 
monsterneming procedurefouten 
werden gemaakt. Daarom heeft mijn 
administratie een aantal algemene 
richtlijnen opgesteld om de nog te 
erkennen reglementeringen aan een 
vergelijkende studie te kunnen on-
derwerpen. 

Mijn administratie is van oordeel dat 
de documenten opgesteld moeten 
zijn in een van de beide landstalen. 
Anderstalige sportlui moeten de mo-
gelijkheid hebben een vertaling van 
deze documenten te ontvangen. 

Collega Caudron, de gegevens inza-
ke doping in alle sporten zullen bin-
nenkort bestudeerd worden door de 
Sportcommissie. U weet dat België 
en Vlaanderen inzake dopinggebruik 
hoger scoort dan andere landen. Dit 
betekent niet zozeer dat onze sport-
lui meer doping gebruiken maar wel 
dat de controles op een andere, effi-
ciënte manier gebeuren. 

Ik herhaal dat ATP een tijdelijke er-
kenning voor monsterneming voor 
een seizoen heeft gekregen. 

De voorzitter : De heer Caudron 
heeft het woord. 

De heer J. Caudron : Mevrouw de 
minister, u hebt mij onderbroken tij-
dens mijn repliek. 

Op 8 november 1992 werden de con-
troleartsen geweigerd op een tennis-
tornooi. Dit is een flagrante aanval 
op het decreet van 7 maart 1991. 

ATP spreekt over de rechten van de 
speler. De Volksunie kiest voor de 
rechten van de gezonde sport, zon-
der doping of omkoperij. Ik ben van 
mening dat de gedeeltelijke erken-
ning van ATP voor een precedent 
heeft gezorgd zodat ook andere fe-
deraties dergelijke aanvraag kunnen 
doen. 

Minister L. Detiège : Deze organisa-
ties zijn reeds als gelijkwaardig er-
kend en mogen zelf monsters nemen. 

De heer J. Caudron: Ik betreur dat. 

Minister L. Detiège : De wetgeving 
voorziet in de mogelijkheid van ge-
lijkwaardige procedureneming. 

De heer J. Caudron : Op die manier 
wordt de Antidopingcommissie opzij 
gezet. 

Mevrouw de minister, zult u, bij een 
volgend tornooi, opnieuw een derge-
lijk omstreden ministerieel besluit 
nemen? Zult u de erkenning van 
ATP nog verlengen? Ik kan begrij-
pen dat u geen procedurefouten wilt 
maken waardoor sportlui na doping-
gebruik buiten vervolging kunnen 
gesteld worden ; ik hoop echter dat u 
voldoende aandacht hebt voor de ge-
zonde sport. 

Minister L. Detiège : Mijnheer de 
voorzitter, collega Caudron en ik 
hebben dezelfde bekommernis. De 
wetgeving inzake gelijkschakeling 
van procedures en  erkenning van 

artsen en laboratoria wordt op een 
correcte manier toegepast. 

Tot mijn grote verbazing waren de 
reacties van de administratie, de juri-
dische dienst en de advocatenbu-
reaus inzake de bescherming van de 
sportman unaniem. De internationa-
le procedure verdedigt de rechten 
van een speler op onvoldoende 
wijze. 

Er werd ten zeerste aangedrongen 
op de eerbiediging van de rechten 
van de mens en op de rechten van de 
verdediging. Er werd gezegd dat een 
dergelijke erkenning evenwel was 
uitgesloten omdat de rechten van 
verdediging werden geschonden. 

Een veertiental dagen geleden heb-
ben wij gesprekken gevoerd over de 
al dan niet erkenning van de regle-
mentering. Er werden een aantal op-
merkingen gemaakt en wij wachten 
op een antwoord. Wij zullen ter zake 
opnieuw vergaderen en nagaan of al 
dan niet een gelijkschakeling moge-
lijk is, eventueel voor één of meerde-
re seizoenen. Ik kan uiteraard op de 
zaken niet vooruitlopen. 

Met redenen omklede motie 

De voorzitter : Door de heer Cau-
dron werd tot besluit van deze inter-
pellatie een met redenen omklede 
motie ingediend. 

Deze motie wordt gedrukt en rond-
gedeeld. 

De Raad zal zich daarover tijdens 
een volgende plenaire vergadering 
moeten uitspreken. 

— Het incident wordt gesloten om 
15.20 uur. 

 

Vlaamse Raad  
C 22 — WEGE 4 
24 februari 1994 8 







 

 


