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VOORZITTER: de heer M. Olivier 

— De interpellatie wordt gehouden 
om 11.12 uur 

Interpellatie van de heer C. Moors 
tot mevrouw W. Demeester-De 
Meyer, Vlaamse minister van Finan-
ciën en Begroting, Gezondheidsin-
stellingen, Welzijn en Gezin, over de 
toepassing van het decreet op het 
maatschappelijk opbouwwerk 

De voorzitter : Aan de orde is de in-
terpellatie van de heer Moors tot 
mevrouw Demeester-De Meyer, 
Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting, Gezondheidsinstellingen, 
Welzijn en Gezin, over de toepassing 
van het decreet op het maatschappe-
lijk opbouwwerk. 

De heer Moors heeft het woord. 

De heer C. Moors : Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, col-
lega's, ik ben zelf voorzitter van een 
v.z.w. voor opbouwwerk in Zuid-
Limburg en in dit verband word ik al 
jaren geconfronteerd met een pro-
bleem dat momenteel wel uitzonder-
lijke dimensies aanneemt en het op-
bouwwerk aanzienlijk bemoeilijkt. 
Bij de totstandkoming van het de-
creet inzake het maatschappelijk op-
bouwwerk was het de uitdrukkelijke 
bedoeling van de minister, op grond 
van globale programma's, v.z.w.'s 
feitelijk te kunnen erkennen voor 
een periode van ongeveer vijf jaar. 
Dit zou tevens de rechtszekerheid 
van de sector moeten bevorderen. 
Voordien werkte men immers veelal 

met programma's van één jaar of 
zelfs minder en die gingen niet zel-
den de mist in. Ik verwijs bijvoor-
beeld naar een lokaal onderzoek dat 
moest uitmaken hoe we de buurt 
konden inschakelen bij het opvan-
gen van bejaarden in dorpsverband. 
Het project verliep uitstekend tot de 
subsidie plots ophield en de verdien-
ste ervan zodoende in rook opging. 
Daarom alleen al betekende het de-
creet met de invoering van een er-
kenningstermijn van vijf jaar, een 
grote stap in de goede richting. 

Ik spits me toe op de toestand in 
Limburg omdat ik die van dichtbij 
kan inschatten. Na evaluatie stellen 
we vast dat er in totaal acht instellin-
gen op dit domein actief zijn. Vijf 
daarvan werden voor drie jaar er-
kend en drie voor één jaar. Dat wijst 
erop dat we nog lang niet toe zijn 
aan de vooropgestelde langdurige 
erkenning. 

Met het oog op die beperkte loop-
tijd, wil ik een aantal aspecten even 
extra belichten. Het opbouwwerk 
stoelt op een eigen filosofie die erop 
is gericht de kansarmoede te bestrij-
den en dit bij voorkeur met mede-
werking van de betrokkenen. Indien 
we dit principe ook werkelijk gaan 
toepassen, komen we onherroepelijk 
bij de "buurtwerking" terecht. Bo-
vendien lijkt het dan vooral een 
plausibel initiatief voor stedelijke ge-
bieden. Toch moeten we daarbij 
twee bedenkingen in acht nemen. 
Wat bijvoorbeeld het stedelijk ge-
bied Genk betreft, lopen bepaalde 

projecten onvermijdelijk uit tot bo-
venlokale initiatieven. Denk daarbij 
maar aan alles wat op huren en 
woongelegenheid slaat. Dat geldt 
nog meer voor plattelandsgebieden 
zoals Zuid-Limburg, de Westhoek 
enzovoort. Die aaneenschakelingen 
van dorpjes vergen nu eenmaal een 
grootschaliger aanpak. Denkt u dat 
het mogelijk is de betrokkenheid van 
een leefgemeenschap zo eng te inter-
preteren binnen een werkgroep en 
toch op een dergelijke schaal te blij-
ven werken ? Ik refereer hierbij aan 
het voorbeeld van een streek uit 
Zuid-Limburg die 164.000 inwoners 
telt, verspreid over 116 woonkernen 
- vóór de fusie van 1971 - waarvan 
er 60 minder dan 1000 inwoners en 
40 minder dan 500 inwoners hebben. 
Daar heeft zich op verscheidene do-
meinen evenwel een structurele ach-
terstand opgebouwd die niet lokaal 
kan worden aangepakt. Moeten we 
een dergelijke situatie dan toch zo 
eng en beperkt bekijken ? 

Ook wat kansarmoede zelf aangaat 
blijkt men telkens weer op beperkin-
gen te stuiten. De Sikhs in de streek 
van Sint-Truiden zijn daar een spre-
kend voorbeeld van. Onze vereni-
ging heeft het probleem als eerste 
aangekaart, nadat we hadden vastge-
steld dat in Borgloon een Sikh 
naamloos was overleden. Men heeft 
ook nooit zijn naam achterhaald en 
hij werd zodoende als "John Doe" 
begraven. In een zo beschaafde 
maatschappij is dit een wel erg ver-
ontwaardigend feit. We hebben ge- 
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probeerd een oplossing voor het pro-
bleem te vinden, maar ook hier 
merkten we onmiddellijk dat het 
desbetreffende initiatief niet plaats-
gebonden kón zijn en wellicht niet 
rechtstreeks op de kansarmoede be-
trekking zou hebben. Het project, 
dat uiteindelijk toch de kansarmen 
tot doelgroep zou hebben, werd 
evenwel afgewezen. Is een dergelijke 
interpretatie niet te eng ? Men argu-
menteert dan altijd dat andere in-
stanties zich met deze aspecten be-
zighouden - denk maar aan de Pro-
vinciale Dienst voor Integratie en de 
dienst van de heer Leman. Deze 
laatste nam overigens zelf contact 
met ons op om de positieve inslag 
van ons werk te onderstrepen. 

We hebben na een tijdje het op-
bouwwerk ook ruimer opgevat en 
zodoende werden de doelstellingen 
veeleer op de promotie van de 
streek gericht dan louter op het 
rechtstreeks bestrijden van de kans-
armoede. Zelfs het toerisme kwam 
daarbij aan bod. De problematieken 
van een bepaalde streek zijn evenwel 
niet aan één aspect gebonden. De 
kansarmoede situeert zich immers 
niet alleen in kleine groepen. Er zijn 
ook structurele elementen die zelfs 
binnen de kleinschalige dorpskern 
aan een verregaande achteruitgang 
onderhevig zijn, onder andere de 
veroudering van de bevolking, de 
enorme afname van de werkgelegen-
heid in bepaalde sectoren, de uitwij-
king die daarmee gepaard gaat enzo-
voort. Bepaalde openbare diensten 
gaan gewoon teloor : denk daarbij 
aan de post en dergelijke. De streek 
gaat in een aantal gevallen structu-
reel kapot en daar is een taak wegge-
legd voor ander personeel dat wij in 
onze v.z.w. via gesco-statuten heb-
ben geëngageerd. De v.z.w.'s die aan 
opbouwwerk doen, moeten evenwel 
deze personen uit hun personeelsbe-
stand weren en dat levert, wat erken-
ning betreft, ook weer problemen 
op. De eigen aard van het opbouw-
werk staat hier op het spel. 

Mevrouw de minister, u hebt de er-
kenning van het opbouwwerk volko-
men gedelegeerd naar de administra-
tie. Vanuit uw standpunt is dat be-
grijpelijk, maar daarmee wordt de 
administratie tezelfdertijd tot rechter 
en aanklager benoemd. Een be-
roepsprocedure wordt in dat geval 
onmogelijk en we moeten dus naar 
de Raad van State stappen indien 
dat nodig zou blijken. 

Wordt het niet de hoogste tijd dat 
we het begrip kansarmoede ruimer 
gaan interpreteren, zoals het de be-
doeling was bij het tot stand komen 
van het decreet ? Dat hebt u overi-
gens zelf toegegeven. Bovendien is 
het toch niet mogelijk dat we dogma-
tisch gaan geloven in de mythe die 
omtrent de kansarmoede werd ge-
schapen. Het kan toch niet dat dit de 
enige waarheid is. 

Mijns inziens baseert men zich op 
een methode waarbij wordt nage-
gaan hoe men de kansarmoede wil 
bestrijden en hoe men wil toelaten 
dat de mensen weerbaarder worden. 
Ik heb het gevoel dat de administra-
tie de evolutie op het veld niet kan 
volgen en dat ze zich blijft hechten 
aan een situatie die in de jaren ze-
ventig gold als methodologie. In het 
politiek bedrijf wordt echter niet 
voortgegaan op deze methoden. 

Deze opbouwwerken verrichten ern-
stig werk in zeer verscheidene om-
standigheden naar gelang van de 
streek. Ik pleit er dan ook voor dat 
de administratie de moed zou heb-
ben om deze ruimere interpretatie 
van de werken mogelijk te maken. 

De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister W. Demeester - De Meyer: 
Mijnheer de voorzitter, dames en 
heren, de interpellatie van de heer 
Moors vindt haar oorsprong ener-
zijds in de specifieke toestand in 
Limburg en anderzijds in de situatie 
van het opbouwwerk op zich. Het 
maatschappelijk opbouwwerk kende 
zijn oorsprong in initiatieven in be-
paalde streken zoals het Heuvelland 

in West-Vlaanderen, waarbij men 
aan opbouwwerk wilde doen in wat 
men achtergestelde gebieden noem-
de. 

Bij de uitbouw van het decreet is 
men zich gaan toespitsen op de ach-
terstellingsproblematiek. De achter-
gestelde gebieden waren in den be-
ginne voornamelijk landelijke gebie-
den, maar door de evolutie van het 
opbouwwerk zijn we gekomen tot de 
achterstellingsproblematiek in stede-
lijke gebieden. 

In de beleidsbrief met betrekking tot 
het algemeen welzijnswerk hebben 
wij geschreven dat het niet onbe-
langrijk zou zijn dat het maatschap-
pelijk opbouwwerk - en ik had hier 
het migrantenwerk aan toegevoegd -
op termijn deel zou uitmaken van 
het algemeen welzijnswerk. Uit be-
sprekingen met het parlement en de 
verschillende groepen bleek dat 
zulks zeer moeilijk was ten opzichte 
van het opbouwwerk omwille van de 
specifieke methodologie die men 
hiervoor gebruikt. 

Mijnheer Moors, ik geef toe dat ik 
geen specialiste ben in de methodiek 
van het opbouwwerk, en de vraag 
rijst dan ook of men dat strikt moet 
interpreteren. Moet men dus werken 
met doelgroepen, of kunnen ook de 
instituten coördinerende taken op 
zich nemen ? Wij zullen dus moeten 
proberen te definiëren wat wij in de 
toekomst willen. 

Ik haal even het voorbeeld aan van 
het maatschappelijk opbouwwerk in 
Antwerpen, want ook Viboso erkent 
het als een bijzonder goed uitge-
bouwd opbouwwerk met zeer goede 
programma's. Dat opbouwwerk ver-
toont raakvlakken met de activitei-
ten van VFIK-projecten, met sommi-
ge werkzaamheden van polyvalente 
centra en met wat er gebeurt in het 
kader van de thuislozen- of migran-
tenproblematiek. Ik geef toe dat ik 
tegenover dit werk als een leek sta. 

Ik wil even de specifieke situatie van 
de erkenningen in Limburg aanha-
len. In 1992 stond het opbouwwerk 
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voor een herstructurering. Er was 
geen volwaardig regionaal instituut 
voor de prioriteitenbepaling en de 
ondersteuning van de opbouwwer-
kers, maar er bestond wel een over-
legorgaan. 

Bovendien bleek dat de verschillen-
de instellingen zochten hoe ze hun 
werkingen naast elkaar konden uit-
bouwen, en men stelde vast dat de 
verschillende instellingen soms in 
eenzelfde initiatief werkzaam waren. 
Daarom werden alle organisaties er-
kend voor de periode 1992-1993 om 
de herstructurering mogelijk te 
maken. 

Die herstructurering leidde tot de 
omvorming van het vroegere LOOS 
tot een volwaardig regionaal insti-
tuut voor maatschappelijk opbouw-
werk. De erkenningen werden ver-
lengd voor 1994 zodat het RIMO -
het Regionaal Instituut voor Maat-
schappelijk Opbouwwerk - en de 
andere instellingen samen een nieuw 
meerjarenplan konden opstellen en 
nieuwe erkenningsdossiers konden 
indienen voor de periode 1995 tot 
1999. Op grond daarvan werd het re-
gionaal instituut RIMO-Limburg en 
de vier erkende instellingen erkend 
voor een periode van 3 jaar omdat 
de dossiers onvoldoende waren uit-
gewerkt voor de periode van 5 jaar, 
en omdat deze termijn samenvalt 
met de zelf aangekondigde tussen-
tijdse evaluatie van het meerjaren-
plan. 

Drie instellingen uit Limburg wer-
den inderdaad ook maar erkend 
voor de periode van 1 jaar. Uit een 
inspectie en het onderzoek van het 
dossier van de administratie was ge-
bleken dat hun structuur en hun 
werking voor een stuk ruimer zijn 
dan wat wordt verwacht als te beant-
woorden aan het maatschappelijk 
opbouwwerk. 

Mijnheer Moors, ik geef u gelijk als 
u zegt dat bij het delegeren naar de 
administratie om een interpretatie 
mogelijk te maken, zij zowel rechter 

en partij is. Anderzijds kan dat ook 
niet anders. Wanneer men een be-
paalde reglementering uitwerkt, kan 
de minister vragen dit opnieuw te 
onderzoeken. Indien echter een be-
paalde richting is gekozen, moeten 
wij proberen te beantwoorden aan 
die richting. 

De delegatie aan de administratie 
heeft betrekking op de erkenning 
van de instellingen en de goedkeu-
ring van de projecten, maar die er-
kenning is evenwel strikt verbonden 
met het vijfjarenprogramma dat 
door de minister moet worden goed-
gekeurd. Ik heb het vijfjarenpro-
gramma dus wel goedgekeurd, maar 
de erkenning van de instellingen en 
de goedkeuring van de projecten laat 
ik over aan de administratie. Dat is 
ook het meest logische ten behoeve 
van de continuïteit. 

Mijnheer Moors, u vindt deze inter-
pretatie te eng. Dan zal ik deze dos-
siers moeten opvragen om te kunnen 
nagaan op welke basis er slechts een 
tijdelijke erkenning wordt gegeven. 
Als dit gebeurt omdat de projecten 
onvoldoende zijn uitgewerkt, dan 
moet ik daar andere elementen kun-
nen tegenover stellen om te kunnen 
eisen dat deze projecten voor een 
periode langer dan 1 jaar mogelijk 
worden gemaakt. 

Er moet worden van uit gegaan dat 
alles eindigt of begint bij de vraag in 
welke mate de achterstellingsproble-
matiek prioritair moet worden opge-
nomen in het programma, of niet. 
Dat is zo bepaald in het decreet - het 
maatschappelijk opbouwwerk viel 
vroeger onder de bevoegdheid van 
het departement van cultuur - en de 
uitvoeringsbesluiten. De groepsmati-
ge aanpak wordt daarin benadrukt. 

Een tweede aspect behelst het feit 
dat er ruim voldoende andere voor-
zieningen binnen de welzijnssector 
aanwezig zijn om psycho-sociale pro-
blemen te benaderen en individueel 
te begeleiden. Aanvankelijk vond ik 
het daarom geen slecht idee dit in 
het algemeen welzijnswerk te inte-
greren. De instellingen mogen zelf 

bepalen hoe ze de achterstellingspro-
blematiek aanpakken, rekening hou-
dend met de specifieke moeilijkhe-
den van de regio en de aanwezigheid 
van andere instanties of projecten 
die in de sector werkzaam zijn. Ik 
doel daarmee op de VFIK, de Re-
gionale Integratiecentra voor Mi-
granten enzovoort. Ik kan me best 
indenken dat de taak van het maat-
schappelijk opbouwwerk verschilt 
van gebied tot gebied, omdat overal 
andere instellingen, voorzieningen 
en projecten zich op de achterstel-
lingsproblematiek toespitsen. Deze 
is evenwel zo veelzijdig, dat men ook 
via huisvesting, tewerkstelling en 
dergelijke kan werken. De projecten 
moeten hoe dan ook tot doel hebben 
een oplossing voor het probleem te 
ontwikkelen. Ik heb trouwens dank-
zij een recent rapport ontdekt dat in 
gebieden die een herwaardering 
hebben doorgemaakt, de individuele 
moeilijkheden en tevens de crimina-
liteit een dalende trend hebben inge-
zet. De feitelijke resultaten van pro-
jecten zoals Domus Flandria, de 
VFIK-initiatieven en alles wat in dit 
opzicht is gebeurd, laten zich nu pas 
echt voelen en hebben duidelijk 
meer opgeleverd dan de maatschap-
pelijke begeleiding. Het beïnvloeden 
van een leefmilieu, een globaal 
maatschappelijk klimaat heeft dus 
een veel groter effect dan men 
denkt. In die zin is het niet ondenk-
baar dat het maatschappelijk op-
bouwwerk een andere omkadering 
krijgt. 

De instellingen moeten conform het 
decreet en het desbetreffend besluit 
via projecten en binnen de marge 
van een vijfjarenplan hun taak uitoe-
fenen. Met de doelgroepen zelf moe-
ten activiteiten worden opgestart. 
Bepaalde instellingen beperken zich 
daarbij tot de coördinatie van be-
staande initiatieven en dossiers. In 
beperkte mate is dat ook mogelijk, 
in zoverre de doelgroep ook efficiën-
ter wordt aangepakt. Het mag even-
wel niet de hoofdopdracht worden, 
want er zullen andere structuren 
worden opgezet die dergelijk overleg 
en deze signaalfuncties op zich zul- 
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len nemen. Denk daarbij maar aan 
de ROSI's - Regionaal Overleg Sa-
menwerkingsinitiatieven - in het 
kader van algemeen welzijnswerk en 
nu ook nog de provinciale weizijns-
commissies. Het probleem van Lim-
burg en bijvoorbeeld Vlaams-Bra-
bant is erg specifiek. Dat moeten we 
erkennen en herkennen als een his-
torisch gegeven. In deze regio's is er 
immers sprake van een sterke platte-
lands- en streekontwikkeling. De 
beste optie lijkt me in deze gevallen 
de situaties afzonderlijk opnieuw in 
te schatten om eventueel een flexi-
bele manier te vinden die erop in-
speelt en die aan de uitdrukkelijke 
vraag naar projecten ten gunste van 

de achterstellingsproblematiek be-
antwoordt. 

De voorzitter : De heer Moors heeft 
het woord. 

De heer C. Moors : Mevrouw de mi-
nister, uw antwoord is heel verhelde-
rend. Ik ben ervan overtuigd dat het 
voor de instellingen zelf geen enkel 
probleem vormt om zich met de 
"achterstelling" op zichzelf bezig te 
houden. Waar dat op lokaal vlak 
kan, doen we dat ook, maar als op-
lossingen zich op regionaal vlak aan-
dienen, moeten we die uitweg ook 
aangrijpen. 

Wij zoeken ook naar oplossingen 
voor bepaalde personeelsleden die 
een gesco-statuut hebben. Wij kun- 

nen die mensen niet zomaar afsto-
ten, temeer daar zij ook ten dele an-
dere opdrachten hebben. Ik pleit er-
voor een beetje begrip te willen op-
brengen voor hen, zodat er ook een 
gemengde opdracht blijft bestaan 
waar de opbouwwerken zich als dus-
danig niet om hoeven te bekomme-
ren. 

— Het incident wordt gesloten om 
11.40 uur 
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