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VOORZITTER : Mevrouw Riet Van Cleuvenber-
gen

– De interpellatie wordt gehouden om 14.37 uur.

Interpellatie van de heer Chokri Mahassine tot me-
vrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn,
Gezondheid en Gelijke Kansen, over het inburge-
ringsbeleid

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Mahassine tot mevrouw Vogels, Vlaams
minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kan-
sen, over het inburgeringsbeleid.

De heer Mahasinne heeft het woord.

De heer Chokri Mahasinne : Mevrouw de voorzit-
ter, mevrouw de minister, geachte collega’s, in het
kader van de begrotingsbesprekingen werd voor
2002 een extra bedrag van 500 miljoen frank inge-
schreven voor het inburgeringsbeleid. Deze stijging
van de middelen is positief en een stap in de goede
richting. Dit is echter nog onvoldoende om al te
kunnen spreken van een behoeftedekkend aanbod.
Ook in 2002 zal naar verluidt maar 34 percent van
het – overigens te klein afgebakend – doelpubliek
een inburgeringstraject worden aangeboden. Daar-
van zal 30 percent met andere middelen – bijvoor-
beeld SIF-gelden- worden betaald (Sociaal Impuls-
fonds). Graag had ik van de minister daarover de
juiste cijfers vernomen.

Kunt u zowel voor de primaire als de secundaire
trajecten een overzicht geven van de al vrijgemaak-
te middelen voor inburgering vanuit de verschillen-
de invalshoeken : inburgering, gelijke kansen en
welzijn, werkgelegenheid, onderwijs en SIF ? Waar-
voor worden die middelen dan precies gebruikt ?
Hoeveel van de nieuwkomers – volgens de huidige
doelgroepenafbakening – worden daarmee
bereikt ? Welke timing is er om tot een behoefte-
dekkend aanbod te komen ? Wat gebeurt er als de

middelen vanuit andere financieringsbronnen zoals
het SIF wegvallen ? Is daarover iets afgesproken
met minister Van Grembergen ? Hoe ver staat het
met de uitwerking van het ontwerp van decreet in-
zake inburgering ? Wat zijn de oorzaken van de
vertraging ?

Wat ons ook zorgen baart, zijn de concretisering en
de kunstmatige opdeling van de inburgeringstrajec-
ten. De primaire inburgeringstrajecten zijn immers
onvoldoende om aan de doelstellingen te voldoen,
namelijk het vergroten van de zelfredzaamheid en
de vaardigheden om tot een optimale deelname
aan de samenleving te komen. Voor de secundaire
trajecten is men dan aangewezen op de al dan niet
bestaande goodwill van de betrokken beleidsver-
antwoordelijken. Die kan variëren, in functie van
de extra middelen van Werkgelegenheid en de be-
staande wachtlijsten voor het Nederlands Tweede
Taal (NT2).

Anders gesteld : enkel de primaire trajecten wor-
den aangeboden, en dat is onvoldoende. De logica
van de huidige indeling in enerzijds primaire tra-
jecten, met trajectbegeleiding, maatschappelijke
oriëntatie, een basiscursus Nederlands en loop-
baanoriëntatie, en anderzijds secundaire trajecten
via de reguliere instanties ontgaat ons, want ook in
de primaire trajecten worden de reguliere instan-
ties – de Centra voor Basiseducatie, de Centra voor
Volwassenenonderwijs, eventueel ook de VDAB –
bij die basiscursus Nederlands en de loopbaan-
oriëntatie al ingeschakeld. Dat gebeurt overigens
terecht. Dient de huidige indeling niet vooral om
het eigen welzijnshuisje te verzekeren, met als risi-
co dat de onontbeerlijke rest niet wordt aangebo-
den ? Moeten er geen garanties voor de reguliere
instanties in het secundaire traject worden inge-
bouwd ?

Het is belangrijk om lessen te trekken uit de evalu-
atie die de Algemene Rekenkamer en de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid



(WRR) van het Nederlandse inburgeringsbeleid
hebben gemaakt. Een basisprogramma NT2 vol-
staat niet. Dat werkt niet, want het doelpubliek is
te heterogeen, er zijn te weinig uren en er is een
gebrek aan interactie met andere levensloopbaan-
aspecten zoals werk. Nederlands leer je niet in
quarantaine, ‘uit een boekje in een hoekje, maar
door te participeren in de samenleving’, zo stelde
de Nederlandse WRR. Het inburgeringsprogram-
ma moet dus al een eerste stap zijn in het participa-
tieproces zelf, en niet slechts een voorbereiding op
de participatie. De Algemene Rekenkamer pleitte
ook voor een eenvoudige regelgeving, gecoördi-
neerd vanuit één task force.

We moeten dus kiezen voor een integrale concept-
benadering en soepel maatwerk, en dat zoveel mo-
gelijk vanuit de reguliere voorzieningen. Daarbij
moeten de taalcursussen zoveel mogelijk zijn afge-
stemd op het toekomstige functioneringsdomein
van de nieuwkomer. Daarbij moet ook een educa-
tief krediet, dat recht geeft op een volwaardig tra-
ject, decretaal worden verankerd. We stellen daar-
om voor wat ook in Nederland is voorgesteld, na-
melijk dat iedereen 600 uren moet volgen.

Waarom gaat u niet uit van een volwaardige tra-
jectfinanciering ? Zou het niet logisch zijn primair
en categoriaal via het onthaalbureau enkel in tra-
jectbegeleiding en maatschappelijke oriëntatie te
voorzien, en secundair volwaardige trajecten NT2
en integratie op de arbeidsmarkt in handen te
geven van de reguliere instanties, maar dan betaald
uit één inburgeringsbegroting ? Welke link wordt
er nu gelegd tussen de primaire en secundaire tra-
jecten ? Hoe wordt daarbij een inclusieve aanpak
gegarandeerd ? Daarover is een afspraak nodig
tussen onthaalbureau en reguliere voorzieningen.

Wat zijn, bij een volledige trajectfinanciering met
zowel primaire als secundaire trajecten, de geraam-
de kosten van een behoeftedekkend aanbod voor
alle nieuwkomers volgens de huidige doelgroepen-
afbakening ?

In Nederland werd een verdringing in de cursussen
vastgesteld van de oudkomers, de hier al enige tijd
verblijvende allochtonen, door de nieuwkomers.
De Nederlandse Algemene Rekenkamer pleitte er
bijgevolg voor de scheiding van subsidies voor
nieuw- en oudkomers op te heffen. Gezien de, blij-
kens de wachtlijsten voor taalcursussen, nog steeds
grote behoeften van de oudkomers bij ons, mag die
groep zeker niet opnieuw vergeten worden. Toch
stellen we vast dat het Vlaams inburgeringsbeleid

enkel de nieuwkomers als doelgroep heeft. Noch-
tans werd in de afsprakennota van de Vlaamse re-
gering gesteld dat er in een definitieve regeling
verdere inspanningen voor de oudkomers nodig
zijn.

Dat ze in het aangekondigde inburgeringsbeleid
opnieuw worden vergeten, zou weerom een gemis-
te kans zijn, wat onvergeeflijk is. Waarom heeft het
inburgeringsbeleid alleen de nieuwkomers als doel-
groep ? Zijn de beloofde verdere inspanningen ten
aanzien van de hier reeds verblijvende allochtonen
verzekerd ? Bestaat er een schatting, ook budget-
tair, van de behoeften aan taallessen bij de oudko-
mers, of kunnen we ons enkel baseren op de be-
staande wachtlijsten van NT2 ? Hoeveel is er nodig
om die wachtlijsten weg te werken ?

De stappen in de richting van een inburgeringsbe-
leid zijn positief. Het belang van een goed inburge-
ringsbeleid kan niet genoeg worden benadrukt,
maar het mag weer geen alibibeleid worden. Een
volwaardig inburgeringstraject is een recht én een
plicht, maar dan moeten we wel volwaardige tra-
jecten als instap in de samenleving kunnen aanbie-
den.

We moeten bijgevolg vermijden dat een fragmenta-
risch en ondoelmatig inburgeringsbeleid later als
excuus zal worden gebruikt om de schuld weer aan
de doelgroep te geven, terwijl andere maatregelen
om participatie en gelijke kansen in de samenle-
ving te verhogen, ontbreken. Ik hoef u niet te her-
inneren aan de recente verkiezingsuitslagen en aan
de discussies die daaruit volgden over de verrecht-
sing in Europa ten aanzien van allochtonen of van
het migratieonderwerp in het algemeen.

De voorzitter : Mevrouw de minister, collega’s, bij
de bespreking van de begroting van dit jaar in de
plenaire vergadering heb ik een berekening ge-
maakt van de middelen en van het aantal trajecten
voor 2002. Ik kwam inderdaad uit op maximaal 34
percent. Het valt me op dat dit jaar een traject ge-
middeld slechts 100.000 frank kost, terwijl dat vorig
jaar 120.000 frank was. Anders zie ik niet in hoe er
dit jaar 1.000 trajecten kunnen bijkomen.

Ik heb toen gewezen op het gevaar dat de SIF-mid-
delen zouden wegvallen. De SIF-trajecten waren in
2000 en 2001 telkens goed voor 1.430 trajecten. Als
die wegvallen, en er worden er 1.000 bijkomend ge-
creëerd, dan krijgen we opnieuw een groot oneven-
wicht. Hoe vult u de cijfers nu concreet in ? Reali-
satie is immers nog wat anders dan planning.
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We hebben de teksten ontvangen van het vooront-
werp van het inburgeringsdecreet. Definitieve tek-
sten zijn er nog niet. Wat is hiervoor uw planning ?
We hebben hier in de commissie in het verleden
veel aandacht aan dit thema besteed, onder meer
met werkbezoeken. Ik lees er nu echter verschil-
lende uitspraken over. In de Toelichting bij het
voorontwerp staat dat het ontwerp van decreet op
de inburgering met de huidige middelen zal wor-
den uitgevoerd. Daarmee kan een derde van de
nieuwkomers worden bereikt. Het gaat dan nog
om een beperkte groep van nieuwkomers, want ge-
regulariseerden vallen er bijvoorbeeld niet onder.
Het gaat alleen om de zogenaamde volgmigranten.

Vorig jaar schreef u naar aanleiding van de begro-
ting nog in uw beleidsbrief dat door het decreet op
de inburgering, dat in 2002 in voege zou treden, de
helft van de nieuwkomers een traject aangeboden
zou krijgen. Zult u de helft bereiken, of blijft het
bij dat aandeel van een derde ?

Dan heb ik nog een vraag over het voorontwerp
van inburgeringsdecreet en over de evaluatie van
het bestaande aanbod. In 2000 zijn er nieuwe mid-
delen gekomen voor nieuwe nieuwkomerstrajec-
ten. In 2001 werd dat initiatief bevestigd en is dat
bedrag lichtjes gestegen. U wou dit twee jaar lang
uitproberen, daarna evalueren en in 2002 decretaal
onderbouwen. Is er een evaluatie gebeurd, reke-
ning houdend met uw beleidsprioriteiten ? Is er
ook rekening gehouden met het kerntakendebat ?
U zei immers uitdrukkelijk dat de gemeenten ter-
zake een belangrijke rol zouden spelen. Ik loop
misschien wat vooruit op de zaken, maar als ik de
tekst van het voorontwerp lees, dan blijkt dat
Vlaanderen aan de gemeenten wil opleggen wat ze
moeten doen. De gemeenten hebben weinig in de
pap te brokken. De evaluatie van de huidige pro-
jecten kan misschien tot verbeteringen leiden.

Beschikt u over cijfermateriaal over de deelname
aan de huidige projecten ? Een derde van die men-
sen kunnen we een traject aanbieden. Ik weet dat
de verdeling gebeurt over een aantal regio’s en ste-
den. Gaat het dan over het derde van de groep dat
het eerst een aanvraag indient ? Is het zo dat wie
eerst komt, eerst maalt ? Bevat die groep veel
hoger geschoolden, of net veel lager geschoolden ?
Hangt dit samen met bepaalde nationaliteiten ? Ik
weet niet of die gegevens er zijn, maar ze kunnen
belangrijk zijn.

Hoe zit het met de instapmomenten en de wachttij-
den ? Dan heb ik het niet alleen over de wachttij-

den voor de eerste cursussen NT2, maar ook over
die voor de vervolgcursussen. Tijdens onze studie-
bezoeken hebben we gehoord dat men op sommige
plaatsen drie jaar moet wachten alvorens men kan
overgaan van de ene cursus naar de andere, omdat
er telkens sprake is van een ander instapmoment.
Dat zorgt voor oponthoud.

Hoe zit het met het opsplitsen van de trajecten ?
Voordien waren er gemeenten die een inburge-
ringsbeleid voerden en een onthaalprogramma
hadden uitgewerkt. Zij hadden een soort trajectbe-
geleiding, maar maakten niet het onderscheid tus-
sen een eerste en een tweede fase. U maakt in dit
experiment wel dat onderscheid : in de eerste fase
krijgt men begeleiding van een onthaalbureau, in
de tweede fase gebeurt de trajectbegeleiding door
het reguliere circuit. Mijns inziens werkt dit niet
goed : mensen moeten een vertrouwensrelatie op-
bouwen met iemand en hun taalbeheersing is ge-
woonlijk niet goed genoeg om ook al aan bod te
kunnen komen in die tweede fase. Is er sprake van
een evaluatie van de opsplitsing van het traject ?

In uw contacten met de gemeenten vraagt u wel-
licht om dezelfde middelen te reserveren. Hebt u al
eens stilgestaan bij het feit dat sommige gemeenten
in het verleden hierin al heel wat hebben geïnves-
teerd, en andere gemeenten niet ? Theoretisch zou
men daaruit kunnen afleiden dat er bij het geven
van middelen onrechtvaardigheden gebeuren :
soms zullen gemeenten die nog niets deden meer
middelen krijgen dan gemeenten die zelf al iets
deden. Dit moet worden geëvalueerd, zeker in het
kader van een goede samenwerking met de ge-
meenten en het kerntakendebat. Er werd ook
steeds gesproken over het certificeren van de voor-
opleiding van de personen in kwestie. Dat is vooral
belangrijk met betrekking tot de tweede fase. Is er
terzake ook al iets gebeurd ?

Verder heb ik nog een aantal opmerkingen in ver-
band met de maatschappelijke impact. Ik heb het
niet alleen over wat er in Nederland is gebeurd.
Fundamenteel is het zo dat wij met ons onthaalbe-
leid en heel ons beleid voor allochtonen heel snel
mensen op het verkeerde been zetten. Dat geldt
zowel voor migranten – of het nu nieuwkomers zijn
of allochtonen – als voor mensen van bij ons, voor
de gewone, modale Vlaming. Die verwacht dat,
wanneer iemand een inburgeringstraject heeft
doorlopen, die persoon hier voor 100 percent zal
kunnen functioneren. We stellen vast dat dit niet
het geval is. Het gaat in feite alleen over een ont-
haalbeleid. Ik heb er nog al voor gepleit om die ter-
minologie aan te passen en het alleen te hebben
over een onthaalbeleid. Inburgering is veel ruimer,
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het is namelijk een emancipatieproces. Daarvoor
moet men meer een beroep doen op Cultuur, On-
derwijs of Werkgelegenheid dan op Welzijn.

Mevrouw de minister, naar aanleiding van de be-
grotingsbesprekingen verklaarde u bezig te zijn
met een strategische planning inzake minderheden.
Ik had graag geweten hoe ver het daarmee staat.
De visie op basis waarvan die planning zal gebeu-
ren, is immers belangrijk voor de volgende te
nemen beleidsmaatregelen.

Dit gaat over een horizontale bevoegdheid. Als mi-
nister hebt u heel wat horizontale bevoegdheden.
Voor ons als parlementslid is het zeer moeilijk om
te blijven volgen wat er waar gebeurt. Voor dit be-
leid moeten wij vooral naar Onderwijs en Werkge-
legenheid kijken, maar ook naar Binnenlandse
Aangelegenheden. Dat laatste wordt al eens verge-
ten. Dit is dus vrijwel onzichtbaar. Het was de ge-
woonte dat er elk jaar in april een soort jaarverslag
van het minderhedenbeleid verscheen. Dit jaar is
dat nog niet gebeurd. Komt dat verslag er nog ?
Hoe zit dat ? Dit geeft ons immers voedsel terzake.
Ook in het licht van het debat over het inburge-
ringsdecreet en -beleid is het belangrijk dat we
zo’n verslag hebben. Ik ben blij dat de heer Mahas-
sine deze interpellatie heeft gehouden.

De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx : Mevrouw de voorzitter, me-
vrouw de minister, er zijn legio voorbeelden van
mensen die hierheen komen uit vreemde oorden
en op enkele maanden tijd onze taal spreken en
zich hier perfect hebben aangepast. Ze hebben zich
op zeer korte tijd geïntegreerd en zelfs geassimi-
leerd. Aan de andere kant zijn er legio voorbeelden
van mensen die hier jaren, soms decennia lang, ver-
blijven en nog steeds onze taal niet spreken en zich
totaal niet hebben aangepast. Het is duidelijk dat
het hier vooral gaat om de wil van het individu om
zich aan te passen en om de taal te leren. De eerste
groep, die zich spontaan en op een natuurlijke
wijze heeft aangepast, bewijst eigenlijk dat er geen
inburgeringstraject nodig is. Ze doen het uit zich-
zelf.

U zou kunnen antwoorden dat de inburgeringstra-
jecten gericht zijn op de tweede groep. Die groep
zult u echter niet bereiken, want die mensen zijn er
helemaal niet in geïnteresseerd om zich aan te pas-
sen. Ze zullen zich bijgevolg niet aanbieden voor
een cursus of een inburgeringstraject. Het is een al-

gemene vaststelling dat mensen voor wie iets wordt
georganiseerd, niet komen opdagen.

U beschikt trouwens over geen enkel middel om
hen te dwingen om te komen. De heer Mahassine
fietst nogal vlotjes over dit probleem. In Nederland
bijvoorbeeld is het volgen van het inburgeringstra-
ject verplicht. Op het niet-volgen ervan staan vrij
hoge boetes en zelfs afhoudingen op uitkeringen.
Dat is natuurlijk heel wat anders dan het vrijblij-
vend aanbieden van een inburgeringstraject. Ik
herhaal dat degenen die het traject echt zouden
moeten volgen, niet zullen opdagen.

De voorzitter : Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Mevrouw de voorzitter,
dames en heren, ik schets even de algemene lijnen
van het Vlaams integratiebeleid. We werken aan de
hand van het decreet inzake de etnisch-culturele
minderheden dat in 1998 werd goedgekeurd. Het
bevat drie grote delen : het onthaal van nieuwko-
mers, de emancipatie en integratie van allochtonen
en het beleid inzake vluchtelingen en woonwagen-
bewoners. Vooral het tweede deel, de emancipatie
en integratie van de oudkomers, werd uitgewerkt.
Deze regering heeft in het regeerakkoord uitdruk-
kelijk verklaard om van het onthaal van nieuwko-
mers een absolute prioriteit te maken. Tot nu toe
werd dit aspect uitgewerkt op twee vlakken : er
wordt systematisch in meer middelen voorzien tij-
dens de periode 2001-2002, die we als experimente-
le situatie beschouwen, en er werd beslist om een
afzonderlijk decreet te maken, waarover ik u straks
iets meer zal vertellen.

Mijnheer Mahassine, u stelde een vraag over de
middelen. Ik ga ervan uit dat u me vrijstelt van het
voorlezen van drie bladzijden vol euro’s. Ik zal u
die informatie bezorgen.

Mevrouw de voorzitter, ik kan niet tot op de
komma vertellen hoeveel geld binnen Onderwijs
en Tewerkstelling wordt besteed aan de secundaire
en primaire trajecten. Dat kan immers niet uit de
begroting worden afgeleid, want dat heeft alles te
maken met de keuze voor inclusieve bevoegdhe-
den. U vraagt zich af of het niet beter zou zijn om
de inburgering zichtbaar te maken in één begro-
tingspost, waarna de middelen worden herverdeeld
onder Onderwijs, Tewerkstelling en het traject Ont-
haal en Maatschappelijke integratie. Dat is een
optie. De Vlaamse regering heeft er echter uitdruk-
kelijk voor gekozen om dat niet te doen. Als we het
zouden doen voor inburgering, moeten we dat im-
mers ook doen voor de inclusieve bevoegdheid Ar-
moede en voor het beleid ter integratie van perso-
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nen met een handicap. Het zou een andere opmaak
van de begroting inhouden.

Het valt te overwegen om in de toekomst de zicht-
baarheid te verhogen door een soort tweede begro-
ting op te stellen waarin dergelijke zaken worden
geïntegreerd, een zogenaamde programmabegro-
ting. We hebben beslist om dat voorlopig niet te
doen. Begrotingen worden op dit ogenblik immers
toegewezen aan ministers. De minister met de post
Inburgering op zijn begroting zou daardoor ook
met alle inburgeringseer kunnen gaan lopen. De
minister van Onderwijs en de minister van Arbeid
en Tewerkstelling zouden kunnen wedijveren over
de begrotingspost. De coördinerende minister zou
er natuurlijk het meeste recht op hebben. Tot nader
order staan de middelen dus niet op één begro-
tingspost. Dat is te verantwoorden door het idee
van inclusief beleid waarbij elke minister vanuit
zijn verantwoordelijkheid inspanningen moet leve-
ren.

De cijfers die ik laat uitdelen, geven een zo nauw-
keurig mogelijke opdeling van alle euro’s die in
1999, 2000, 2001 en 2002 aan inburgering werden
besteed.

Als ik de middelen tot en met 2001 uitzet, dan kan
ik daarmee 2.256 primaire inburgeringstrajecten
realiseren. Dat zijn dus die trajecten die vanuit de
categoriale begroting bij welzijn en gezondheid
staan.

De middelen voor het jaar 2001 zijn berekend voor
werkingsmiddelen op het terrein van 1 november
2001 tot 1 november 2002. Op dit moment werkt
men op het terrein dus nog met de middelen van
de begroting 2001.

De middelen van de begroting van het jaar 2002
zijn op dit moment nog niet precies beschikbaar en
besteed. De regering moet via een besluit nog be-
slissen over de precieze toebedeling van die midde-
len, op basis van een aantal evaluaties die op dit
moment nog lopen.

Mevrouw de voorzitter, u hebt een aantal zeer
punctuele vragen gesteld met betrekking tot de
evaluaties. U zult begrijpen dat ik daar moeilijk op
kan antwoorden, want ik weet dat uiteraard ook
niet allemaal uit het blote hoofd. Daarom stel ik
voor dat u uw vragen nog eens schriftelijk stelt. U
kunt ze me eventueel ook meegeven, en dan be-
zorg ik u de antwoorden wel.

Ik heb al verwezen naar de 2.256 primaire inburge-
ringstrajecten. Het totale aantal nieuwkomers be-
draagt in 1999 ruw geschat 9.700 voor Vlaanderen
en 3.700 voor Brussel. De voorlopige cijfers uit het
statistiekproject nieuwkomers bevestigen dit aan-
tal. We kunnen dus veronderstellen dat Vlaanderen
en Brussel op jaarbasis toch ongeveer 13.000
nieuwkomers krijgen.

Ik hou bij dit alles geen rekening met de trajecten
die werden gerealiseerd met andere middelen,
meer bepaald met de SIF-middelen. Momenteel
kan ik dus met de 6.777.409 euro die ik ter beschik-
king heb, 17 percent van de aanwezige doelgroep
een primair inburgeringsprogramma aanbieden. Ik
herhaal : dit is zonder de op dit moment aanwezige
SIF-middelen.

De maximumprijs van een inburgeringstraject dat
bij de regering ter goedkeuring voorligt, is 3.245
euro voor een stedelijk gebied en 3.580 euro voor
een inburgeringstraject dat werd gerealiseerd in
een groter geografisch geheel. Dit is iets duurder,
omdat daar rekening moet worden gehouden met
verplaatsingsonkosten van cursisten en lesgevers.
Voorts moet daar het aantal cursisten per groep
ook iets lager liggen om de wachttijd niet extreem
lang te maken.

Als we dit allemaal omzetten, betekent dit dat ik
44.362.500 euro nodig zou hebben om elke nieuw-
komer een primair inburgeringstraject te kunnen
aanbieden. Daar moeten uiteraard de kosten voor
de secundaire trajecten aan worden toegevoegd,
die – zoals daarjuist al gezegd – binnen de verschil-
lende deelbegrotingen van mijn collega-ministers
vertaald moeten worden.

In de Septemberverklaring van 2001 stelt de
Vlaamse regering dat ze voor het eind van de rege-
ringsperiode in een inburgeringstraject aan elke
nieuwkomer wil voorzien. Als we blijven uitgaan
van die 13.000 nieuwkomers, betekent dit dat we in
het jaar 2003 6.700 trajecten moeten realiseren.
Dan komen we aan 50 percent. In het jaar 2004
gaat het om 10.000 trajecten, en in het jaar 2005
zouden we op 13.400 trajecten moeten uitkomen,
waardoor we aan alle nieuwkomers een traject
kunnen geven. Op die manier komen we ook aan
de 44 miljoen euro.

U stelt terecht de vraag wat er gebeurt met de mid-
delen vanuit de andere financieringsbronnen als de
SIF-middelen wegvallen. Dit is niet echt een pro-
bleem, in die zin dat het om 1,8 miljoen euro gaat.
Het is dus minder dan u op het eerste gezicht zou
denken. Van de SIF-middelen gaat op dit moment
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dus 1,8 miljoen euro naar inburgeringstrajecten.
Met minister Van Grembergen werd afgesproken
dat in het kader van de opmaak van de begroting
2003 in elk geval die 1,8 miljoen euro zou worden
gevonden, zodat we zonder de bijkomende midde-
len te moeten aanspreken toch hetzelfde aantal in-
burgeringstrajecten kunnen realiseren.

Er werd ook verwezen naar de opdrachten van de
gemeenten. Bij de bespreking van het ontwerp van
decreet op de inburgering zullen we daar verder op
kunnen ingaan. De taak van de gemeente is uiter-
aard meer dan alleen maar uitvoeren wat de
Vlaamse regering zegt. In elk geval is het wel dui-
delijk dat in het decreet de verantwoordelijkheid
voor de financiering van de inburgeringstrajecten
exclusief naar Vlaanderen komt. Wat dat betreft,
moeten de gemeenten dus geen middelen vrijma-
ken. Inzake de organisatie van de inburgering, met
het inschrijven en het onthaal op het terrein van de
nieuwkomers, heeft de gemeente uiteraard wel een
taak. Dat is dan niet zozeer een taak die aan de ge-
meenten moet worden opgedragen door de Vlaam-
se regering, maar wel een taak die intrinsiek te
maken heeft met de kerntaken van de gemeenten.

Dat geldt trouwens ook voor de rest van het inte-
gratiebeleid. Integratiebeleid is een bevoegdheid
van alle niveaus in Vlaanderen, en is en blijft ook
een kerntaak van de gemeenten, ongeacht de fi-
nancieringsstroom. Als het ontwerp van decreet op
de inburgering hier wordt besproken, zult u zien
dat de taken van de Vlaamse overheid en van de
gemeenten duidelijk zijn afgebakend en gedefi-
nieerd.

Ik ga iets dieper in op dat nieuwe ontwerp van de-
creet. Ik krijg vaak de vraag waar het blijft en wie
het achterhoudt. Het antwoord is simpel : de Raad
van State. De regering heeft vorig jaar in december
het voorontwerp van decreet goedgekeurd en voor
advies naar de Raad van State gestuurd. Op 3 mei
hebben we het voorontwerp nogmaals voor hoog-
dringend advies ingediend. Dat advies wordt nu in
een interkabinettenwerkgroep bekeken en komt
vrijdag eerstkomend in de regering besproken. Met
het goedkeuren van de voorzitter van het Vlaams
Parlement en van de commissie voor Welzijn wordt
het bij het parlement ingediend, maar er moet wor-
den besproken wanneer dit zal worden behandeld.
Ik hoop dat dit nog voor het reces zal gebeuren,
omdat het voor de sector en voor de verschillende
overheden in dit land belangrijk is om snel duide-
lijkheid te creëren tegen 2003. Het voorontwerp

van decreet ligt volgende maandag bij de voorzitter
van het Vlaams Parlement.

Ik kan me niet veel voorstellen bij mijn eigen pri-
maire welzijnshuisje waarover u het hebt. Ik weet
echt niet wat u daarmee bedoelt, tenzij we terug-
gaan naar het categoriaal en inclusief beleid waar-
over we het daarnet hadden. Er is in de regering
heel lang gepraat over hoe we de inburgering in
Vlaanderen gestalte zouden geven. Er is duidelijk
geopteerd voor een categoriale aanpak in een eer-
ste primaire fase, waar de Vlaamse overheid en het
lokale bestuur een weg afleggen met de nieuwko-
mer. Vanuit de cel Inburgering die binnen de admi-
nistratie Welzijn en Volksgezondheid werkt, wor-
den onthaalbureaus begeleid, gefinancierd en on-
dersteund. Die onthaalbureaus zorgen voor de
maatschappelijke integratie, ze begeleiden het Ne-
derlands Tweede Taal en de toeleiding naar de ar-
beidsmarkt. Daarna gaan we over naar het brede
inclusieve beleid, waar de verschillende andere be-
voegde ministers het terrein betreden.

We moeten ervoor zorgen dat de toeleiding op een
juiste manier gebeurt. Het grote bewuste verschil
met Nederland is dat het Vlaams niveau, door de
primaire inburgering in handen te houden, toch
een heel goed zicht blijft houden op de stand van
zaken bij de nieuwkomer. De grote klacht in Ne-
derland was dat alles op het lokale niveau was ge-
organiseerd en dat men veel nieuwkomers verloor
tijdens hun inburgeringstraject, omdat ze niet
honkvast zijn en van de ene gemeente naar de an-
dere verhuizen. Door ons opvolgingssysteem kun-
nen we dit euvel vermijden, maar het zal vooral de
eerste jaren een kwestie zijn van dit voortdurend
bij te houden. De cel Inburgering heeft een zeer
belangrijke opdracht en wordt ondersteund door
een aantal onderzoeksprojecten die het hele inbur-
geringsproces in Vlaanderen de eerste jaren nog
verder zullen evalueren en opvolgen.

Het budget voor 2002 van 9.791.000 euro is nog
niet besteed. De regering moet hierover nog een
beslissing nemen, maar het zal alleszins gaan om
inburgeringstrajecten voor meerderjarige nieuwko-
mers, maar ook pilootprojecten voor minderjarige
nieuwkomers. Hiermee willen we gedeeltelijk
vooruitlopen op het decreet dat naast de meerder-
jarige ook de minderjarige meeneemt voor een pri-
mair inburgeringstraject als voorbereiding op de
schoolloopbaan.

In verband met de oudkomers is inderdaad in de
oorspronkelijke nota gezegd dat de overheid ieder-
een die rechtmatig in Vlaanderen verblijft, een
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aanbod moet doen om Nederlands te leren. Op een
studiedag over allochtone ouderen kwam een ou-
dere Marokkaanse dame me opzoeken en vroeg in
zeer gebrekkig Nederlands om alstublieft Neder-
lands te mogen leren. Haar kinderen waren het
huis uit, haar man was overleden en ze had haar
hele leven nooit Nederlands moeten of kunnen
leren, want haar kinderen vertaalden alles. Ze
raakte totaal geïsoleerd en kon zelfs geen brieven
lezen. De nood is dus reëel, maar we moeten prio-
riteiten stellen. In een situatie van ‘the sky is the
limit’ waarbij de portefeuilles van alle regeringsle-
den opengaan, wil ik dit allemaal realiseren, maar
in eerste instantie moeten we alle nieuwkomers
minstens goed laten vertrekken via het primair in-
burgeringstraject.

Los van de taallessen is het de bedoeling de twee
andere delen van het decreet van 1998 verder te
verfijnen en bij te sturen. De maatschappelijke
emancipatie en integratie moet worden geactuali-
seerd aan de situatie van de 21ste eeuw, die totaal
andere uitdagingen heeft dan die van de tweede
helft van de vorige eeuw. De diversiteit van de
nieuwkomers en de allochtonen is nu veel groter.
We hebben niet meer te maken met grote homoge-
ne groepen van Marokkanen, Turken en Italianen
die hier komen werken, maar met een zeer diverse
groep die totaal andere vragen stelt met betrekking
tot maatschappelijke emancipatie en integratie. We
moeten vervolgens ook dringend evolueren naar
een nieuwe visie over samenwerking tussen samen-
levingsopbouw en integratiecentra die vaak vooral
in stedelijke context in dezelfde wijken gelijkaardi-
ge activiteiten organiseren en samen veel sterker
zouden zijn.

Last but not least, weet u ook dat de organisaties
mij na aan het hart liggen. Op dit moment zijn ze
niet in het Vlaams decreet opgenomen. Ook zij
moeten een duidelijke plaats krijgen. Eind juni
2002 plannen we dan ook een ‘Toekomstdag’ waar
we met open vizier in dialoog zullen treden met de
organisaties van de allochtonen, de samenlevings-
opbouw en de integratiesector en met mensen van
het kabinet van minister Anciaux. De sociaal-cultu-
rele sector kan immers ook een zeer belangrijke
bijdrage leveren. Op basis van die dialoog zou een
strategisch plan moeten worden opgesteld om het
plan uit 1996 te actualiseren, en daar kunnen nieu-
we decretale aanpassingen uit volgen. Het is nu
echter te vroeg om daarop in te gaan.

We mogen niet te veel hooi op de vork nemen.
Qua inburgering zijn er al heel wat stappen gezet
tijdens de afgelopen jaren.

De voorzitter : De heer Mahassine heeft het
woord.

De heer Chokri Mahassine : Mevrouw de minister,
ik dank u voor uw zeer uitgebreid en duidelijk ant-
woord. Toch blijf ik nog met een aantal vragen zit-
ten. Het inburgeringsbeleid wordt gereduceerd tot
een – weliswaar primair – onthaalbeleid voor
nieuwkomers. Het overige moet blijkbaar worden
geregeld via andere voorstellen of ontwerpen.

Ik ben ervan overtuigd dat er via de hefboom van
de inburgering zeer veel kan worden gerealiseerd
en opgelost. De achterstanden die in de loop van
de jaren zeventig, tachtig en negentig werden opge-
bouwd, kunnen op die manier worden weggewerkt.
Ik besef dat de zaken niet van vandaag op morgen
kunnen worden opgelost.

Mijnheer Strackx, hoe kunt u nu weten wat de
mensen willen of niet willen ? De wachtlijsten
spreken voor zich. Toen wij hier in de jaren zestig
en zeventig kwamen wonen, dachten we hier tijde-
lijk te verblijven. Daardoor is een probleem ont-
staan. Ook de overheid ging daar immers van uit.
Daarna veranderde de toestand. De kinderen be-
gonnen hier school te lopen en de mensen voelden
zich zekerder om in België te blijven wonen. In de
jaren negentig werd nagelaten een ernstig beleid te
voeren. De overheid moet maatregelen nemen om
een zeer belangrijke groep zo snel mogelijk op een
vreedzame en toffe manier in deze samenleving op
te nemen. Ze heeft dit tot nog toe steeds nagelaten.

In ons voorontwerp wensen we een aantal verrotte
zaken via de inburgering uit de weg te ruimen. We
willen niet eens te meer bij de pakken blijven zit-
ten. We weten ook wel dat we er met die 120 uur
Nederlands Tweede Taal niet zullen geraken. Het
feit dat de onthaalbureaus de projectbegeleiding
verzorgen, is voor mij geen probleem. Er zijn ech-
ter ook reguliere voorzieningen zoals onderwijs en
tewerkstelling die NT2 kunnen organiseren. Waar-
om de zaak dan nog eens opdelen in een primair
en secundair traject ?

Het gaat hier inderdaad om de nieuwkomers, maar
we vergeten de oudkomers. Ze hebben niet de bui-
tenkans gehad om gebruik te maken van de initia-
tieven inzake de verwerving van het Nederlands en
de werkgelegenheid.
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De voorzitter : De heer Mahasinne heeft gelijk als
hij zegt dat dit ontwerp van decreet een hefboom
moet zijn om de integratie te bevorderen. Ik hecht
daarom veel belang aan een goede communicatie
hierover. Allochtonen en ook autochtonen moeten
worden aangesproken. Die laatsten worden een
beetje over het hoofd gezien. Vroeger kon een klei-
ne vereniging gemakkelijk initiatieven nemen en
bijvoorbeeld een uitwisselingsproject realiseren.
Tegenwoordig brengt dat zoveel papierwerk met
zich mee dat wellicht slechts een klein aantal ver-
enigingen daar nog toe komt. Vroeger kon men
daarvoor de gelden voor gelijke kansen aanspre-
ken. Vandaag echter denk ik dat dit niet veel meer
gebeurt. Niet enkel de nieuwkomers maar de hele
samenleving moet inspanningen leveren.

In de tekst hebt u het over volwassenen en jonge-
ren die door hun ouders worden vergezeld. Andere
groepen worden niet vermeld. Volgens de regering
zouden elk jaar 13.000 mensen een inburgerings-
traject moeten aangeboden krijgen. De geregulari-
seerden zijn daar niet bij. Of vergis ik mij ?

Ik zal mijn vragen over de evaluatie op papier zet-
ten, in de hoop een grondig antwoord te krijgen. U
hebt zich ertoe verbonden om SIF-gelden ten belo-
pe van 1,8 miljoen euro voor trajecten ter beschik-
king te stellen. U zei dat de gemeenten zich niet
ongerust moeten maken, want dat er voldoende
geld zou zijn. Ik heb al contact opgenomen met mi-
nister Van Grembergen om dat in de begroting
voor 2003 te integreren. Zullen de gemeenten die
vandaag SIF-gelden gebruiken voor trajecten, die
gelden voor andere doeleinden kunnen
aanwenden ?

U zegt zelf dat er nu nog wordt gewerkt met de
middelen uit de begroting van 2001. Is dat
normaal ?

Minister Mieke Vogels : Het voorstel om de primai-
re trajecten bijvoorbeeld in de onderwijswerking te
laten oplossen, wordt na lange discussies door de
onderwijssector zelf afgewezen. Volgens de onder-
wijswereld is een apart primair traject nodig. Dat is
zelfs voor de minderjarigen het geval. Hun oplei-
dingsniveau is zo verschillend dat men eerst goed
moet onderzoeken waaraan ze behoefte hebben.
Hoog opgeleide nieuwe migranten hebben een be-
hoefte aan een taalbad. Nadien kunnen ze onmid-
dellijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Ande-
ren daarentegen zijn eigenlijk analfabeten. Dat on-
derzoek is erg belangrijk, want taal en maatschap-
pelijke integratie gaan hand in hand.

De heer Chokri Mahasinne : De onthaalbureaus
kunnen toch testen organiseren en de trajectbege-
leiding verzorgen ? Het een sluit het ander toch
niet uit ? Waarom worden de eerste 120 uren van
de cursus NT2 door de onthaalbureaus in het pri-
maire traject aangeboden, om nadien in het regu-
liere circuit van de basiseducatie of het volwasse-
nenonderwijs te belanden ? Is die opsplitsing
nodig ?

Minister Mieke Vogels : Er zijn daarvoor vele rede-
nen. De tekst is in nauwe samenwerking met de be-
staande onthaalbureaus opgesteld. Dit is wellicht
een beetje een discussie over het geslacht der enge-
len.

De inburgeringsmiddelen van november worden
gebruikt tot op het ogenblik dat het nieuwe de-
creet in voege treedt. Dat zal in 2003 gebeuren.
Vanaf dan worden er op de gewone wijze jaarlijks,
voor perioden van januari tot december, middelen
ter beschikking gesteld. Dat zal dan niet meer in
een besluit moeten worden goedgekeurd. Nu loopt
de periode van november tot november, omdat het
experiment in november 1999 is begonnen.

De heer Chokri Mahasinne : Dit is geen discussie
over het geslacht der engelen. De huidige organisa-
tie leidt ertoe dat het enkel bij de primaire trajec-
ten blijft. Ik stel voor om die 600 uren ook effectief
aan te bieden, want dat is echt het minimum om
Nederlands aan te leren. Ik vrees dat men zich
enkel zorgen maakt over het primaire traject en
het secundaire traject op zijn beloop laat. Dit debat
sterkt me in die overtuiging.

De voorzitter : Hoe zit het met de middelen van
minister Van Grembergen ?

Minister Mieke Vogels : Ik heb duidelijk gezegd dat
de rol en de taak van de gemeenten goed is om-
schreven. De Vlaamse overheid neemt de inburge-
ringstrajecten voor haar rekening. Als een gemeen-
te het onthaal als een prioritaire doelstelling na-
streeft, dan kan ze daarin bijkomend geld stoppen.
Wat nu door de gemeenten wordt geïnvesteerd in
trajecten a rato van 1,8 miljoen euro, wordt ten
laste genomen van de Vlaamse begroting.

De voorzitter : De heer De Smet heeft het woord.

De heer Bart De Smet : Mevrouw de minister, de
middelen waar u zonet over sprak, blijven toch
naar de gemeenten gaan ? Het zou gepast zijn de
gemeenten aan te moedigen om het te blijven
doen, in plaats van hen te zeggen dat ze ermee
mogen stoppen.
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Minister Mieke Vogels : Ik heb hen dat niet gezegd,
integendeel.

De heer Bart De Smet : U zei dat u de middelen
zou vragen aan minister Van Grembergen, maar ze
zijn er niet.

Minister Mieke Vogels : Ze zitten in de begroting
van 2003.

Met redenen omklede moties

De voorzitter : Door mevrouw Van Cleuvenbergen
en mevrouw Becq en door de heer Strackx en me-
vrouw De Gryze werden tot besluit van deze inter-
pellatie met redenen omklede moties aangekon-
digd. Ze moeten zijn ingediend uiterlijk om 17 uur
op de tweede werkdag volgend op de sluiting van
de vergadering.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van mevrouw Sonja Becq tot me-
vrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn,
Gezondheid en Gelijke Kansen, over de knelpun-
ten in de initiatieven buitenschoolse kinderopvang

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
mevrouw Becq tot mevrouw Vogels, Vlaams minis-
ter van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
over de knelpunten in de initiatieven buitenschool-
se kinderopvang.

Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mevrouw de voorzitter, me-
vrouw de minister, collega’s, het is lang geleden dat
we in deze commissie nog hebben gesproken over
de buitenschoolse kinderopvang. U hebt een be-
leidsbrief daarover aangekondigd. Van op het ter-
rein horen we geregeld dat er initiatieven zijn inge-
diend, maar dat er blijkbaar onvoldoende middelen
zijn, dat er moet worden gewacht, en dat niet gewe-
ten is of een initiatief nog kan worden goedge-
keurd.

We hebben een uitgebreid knelpuntendossier ont-
vangen over initiatieven voor buitenschoolse kin-
deropvang. Ik verwijs daar expliciet naar, zodat u

er een aantal aandachtspunten in kunt terugvin-
den. De inhoud van dit dossier verraste me enigs-
zins, omdat de vragen vrij diep bleken te zitten. Het
lijkt me niet goed zulke punten allemaal in een
eventuele beleidsbrief te behandelen.

De hoofdmoot van de vragen gaat over een gebrek
aan communicatie en inspraak omtrent het thema
buitenschoolse kinderopvang. Verschillende groe-
pen, waaronder de coördinatoren voor de buiten-
schoolse opvang en het jeugdwerk, hebben ge-
vraagd betrokken te worden bij de opmaak van
een toekomstvisie. Er is in dit dossier een gebrek
aan communicatie en duidelijkheid over bijvoor-
beeld opleidingsmogelijkheden.

Terecht wordt gevraagd waar de regering naartoe
wil met dit dossier, en waar de initiatieven voor
buitenschoolse opvang op mogen rekenen. In mijn
regio zijn er heel weinig initiatieven. Dat heeft veel
te maken met de onzekerheid van initiatiefnemers
over de financiering en het rendement, en hun
vrees er zelf veel geld in te moeten steken. We zijn
begonnen met middelen van het Fonds voor Col-
lectieve Uitrusting en Diensten (FCUD). Dat raak-
te uitgeput, zodat er Vlaamse middelen werden in-
gebracht. Zijn die Vlaamse budgetten toereikend ?
Daar bestaat onzekerheid over. Vandaag nog werd
me het probleem gesignaleerd van de communice-
rende vaten. In 2001 ontvingen de initiatieven die
al middelen kregen van de Vlaamse overheid,
evenveel middelen minder van het FCUD. Dat is
een concreet knelpunt, waar u misschien niet met-
een een antwoord op kunt formuleren. Ik wil er ge-
rust een schriftelijke vraag over stellen, en nu al-
leen aangeven dat de problematiek van de FCUD
versus de Vlaamse middelen zeker nog niet is uit-
geklaard.

Ik was verrast in de persmededeling over de be-
leidsbrief te lezen dat u zinnens bent met de rege-
ring naar het Overlegcomité te gaan. We hebben u
al vaak gevraagd waarom u geen gebruik hebt ge-
maakt van de Lambermontonderhandelingen om
de ongelijke verdeling tussen Vlaamse en Waalse
middelen in het Fonds voor Collectieve Uitrusting
en Diensten te regelen. U had kunnen pleiten voor
een eigen regeling van de buitenschoolse opvang
en van een flexibele opvang voor zieke kinderen.
Nu zegt u plots dat u naar het Overlegcomité gaat.
Wat denkt u daar te gaan doen ? Of wilt u daar al-
leen wat gaan praten, om dan vast te stellen dat er
geen consensus mogelijk is, en de boeken dicht te
doen tot volgend jaar ?
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In de nota staat ook de vraag van de regio Turn-
hout naar een toekomstvisie op de buitenschoolse
kinderopvang. Ik haal er twee vragen uit, namelijk
die naar een honorering van de inclusieve opvang,
en die naar de opties en de concretisering van het
lokaal overleg. Ik stel in mijn regio vast dat de
voortrekkers van inclusieve opvang vaak in de bui-
tenschoolse opvang te vinden zijn. Verschillende
gemeenten werken samen aan initiatieven om kin-
deren met autisme of kinderen met een handicap
in te schakelen in de speelpleinwerking voor va-
kantieopvang. U mag dit niet uitstellen tot de be-
leidsbrief. Met de vakantie voor de deur is het im-
mers van groot belang.

Ook de vraag naar de opties en de concretisering
van het lokaal overleg is van groot belang. Ten tijde
van de beleidsbrief Algemene Kinderopvang heeft
de CD&V gevraagd dat het lokaal overleg niet be-
perkt zou blijven tot de buitenschoolse opvang,
maar ook over de algemene kinderopvang zou
gaan, om te kunnen voorzien in een loketfunctie en
in informatie. Wat zijn uw opties daaromtrent ?

Daarnaast vind ik in het dossier ook heel concrete
vragen terug waarmee de mensen dagelijks in de
praktijk worden geconfronteerd. Blijkbaar weten
ze niet altijd hoe ze daarmee moeten omgaan en
wat ze mogen verwachten. Het gaat onder andere
over de 50-percentregel voor de kwalificaties van
het begeleidend personeel. In de toekomst zal im-
mers 50 percent van de begeleiders bepaalde kwa-
lificaties moeten hebben behaald. We vinden dat
belangrijk voor de kwaliteit van de sector, maar het
is onduidelijk welke diploma’s in aanmerking
komen en welke niet. Bepaalde diploma’s waarvan
werd verwacht – en gewenst – dat ze in aanmerking
zouden komen, komen toch niet in aanmerking.
Blijkbaar is er onduidelijkheid, en wordt op vragen
weleens gereageerd dat men zich er niet te veel van
aan hoeft te trekken, aangezien het toch zal wor-
den afgeschaft. Daar is wrevel over.

Ik wil hier ook een vraag hernemen die we al
schriftelijk hebben gesteld over de kwalificaties
van het personeel. De mensen in de gemeentelijke
initiatieven volgen een OSP-opleiding (Onderwijs
voor Sociale Promotie), zonder dat ze daar een ho-
norering voor krijgen omwille van het statuut en
de regelgeving. U zou daarover overleggen met mi-
nister Van Grembergen, maar het resultaat daarvan
is nog niet duidelijk.

Initiatieven die nog werken met DAC’ers mogen
vertrekkende personeelsleden niet meer vervan-

gen. Op welke manier kunnen ze nog verder func-
tioneren ? Hoe zit het met het statuut van de weer-
werk-gesco’s ? Enerzijds willen we allemaal een
goede kwaliteit, maar anderzijds laten we de perso-
neelsleden in een weerwerkstatuut zitten. Dat zijn
twee tegengestelde bewegingen.

Welke concrete maatregelen zullen op korte, mid-
dellange en lange termijn worden genomen om die
sector, die zou kunnen groeien en bloeien, verder
uit te bouwen met als doel een kwaliteitsvolle kin-
deropvang ? Wat zijn de opties inzake de inclusieve
opvang en het lokale overleg ? Wat betekent dit
heel concreet ?

Hoeveel initiatieven inzake buitenschoolse kinder-
opvang wachten nog op een principiële erkenning,
en eventueel op de toewijzing van weerwerkges-
co’s, om een definitieve erkenning te krijgen ?
Want dat zijn twee verschillende dingen. Een pro-
ject kan een principiële erkenning krijgen, dus de
toelating om te beginnen, maar uiteindelijk is het
wachten op personeelsleden wil men daadwerke-
lijk van start kunnen gaan. Mevrouw de minister,
welke stelling zult u verdedigen in het overlegco-
mité in verband met deze buitenschoolse kinderop-
vang ? Welk resultaat hoopt u daar te boeken, ook
als er geen akkoord blijkt te zijn ?

Dan is er ook de vraag van de sector naar een gro-
tere betrokkenheid en communicatie. Dat is van
belang, ook wat de beleidsbrief inzake buiten-
schoolse opvang betreft. Verder waren er nog mijn
concrete vragen over de toepassing van de 50-per-
centregel, de OSP-opleiding en de omzetting van
DAC-personeel naar het reguliere tewerkstellings-
kader. Wat is uw antwoord hierop ?

De voorzitter : Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Mevrouw de voorzitter,
collega’s, ik zal dit alles opnieuw even op een rijtje
zetten. De buitenschoolse kinderopvang is ge-
groeid uit een tewerkstellingsinitiatief. Via bijdra-
gen van werkgevers die werden gestort in het be-
roemde FCUD werden de werkingskosten voor
het organiseren van Initiatieven Buitenschoolse
Opvang (IBO) betaald. Het personeel om die
IBO’s te laten functioneren waren weerwerkges-
co’s. Dit initiatief werd later gecoördineerd door
Kind en Gezin, dat het algemene kinderopvangbe-
leid in Vlaanderen uitvoert. Tot voor anderhalf jaar
gebeurden de erkenningen en de kwaliteitscontrole
door Kind en Gezin, maar de financiering door het
federale FCUD en door de minister van Tewerk-
stelling, via de weerwerkgesco’s.
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Wat iedereen al lang zag aankomen werd vervol-
gens een feit : het FCUD was uitgeput. Ondertus-
sen waren er, zoals mevrouw Becq zegt, inderdaad
initiatieven gegroeid. De minister van Welzijn
kreeg de vraag daarvoor te betalen. Zo gaat dat in
dit land. Die brave minister van Welzijn heeft toen,
in 2001, uiteraard middelen getoverd, en bij de
Vlaamse regering gepleit om de initiatieven die
nog op tafel lagen goed te keuren en te financie-
ren. Naar aanleiding van de begrotingsopmaak
2002 werd in de Vlaamse regering afgesproken dat
er voor 2002 een programmatie zou komen ten be-
lope van 1.000 extra plaatsen. Daartoe werd 40 mil-
joen frank overgeschreven naar het budget van mi-
nister Landuyt om de weerwerkgesco’s te betalen.
Er werd eveneens afgesproken dat er een beleids-
brief Buitenschoolse Kinderopvang zou komen, die
aan het Vlaams Parlement zou worden voorgelegd.
Momenteel ligt die ter tafel. Ik denk dat u die hebt
gekregen.

De voorzitter : De commissiesecretaris heeft me
dat voor de vergadering gemeld. Er is wel een brief
ingediend bij mij, als voorzitter, maar die moet ook
officieel aan de voorzitter van dit parlement wor-
den gezonden. Dat is een van de formele regels.
Het is goed dat deze interpellatie er is, dan kan de
beleidsbrief van de minister iets vroeger aan bod
komen.

Minister Mieke Vogels : Ik ga die nu natuurlijk niet
toelichten. Daar hebben we te weinig tijd voor. De
beleidsbrief is alleszins goedgekeurd door de rege-
ring, werd ingediend bij de voorzitter en zal zo snel
mogelijk worden ingediend, volgens de regels, op
de plaats waar dit in dit huis moet gebeuren.

Naar aanleiding van die beleidsbrief kunnen we
hier het debat ten gronde voeren over de buiten-
schoolse kinderopvang, want we kunnen onmoge-
lijk voortwerken met de systemen zoals die nu
worden gefinancierd, om allerlei redenen. Het
FCUD is complex en het geld is op. Als we van
oordeel zijn dat IBO’s belangrijk zijn, dan mogen
we de mensen er niet in tewerkstellen via nepstatu-
ten. Dit moet dan ook ophouden. Maar denken dat
men alle buitenschoolse kinderopvang via IBO’s
kan realiseren is al eveneens een fictie. Momenteel
betalen we miljoenen euro’s om 5 percent van de
noden inzake buitenschoolse kinderopvang te dek-
ken.

Het debat is dus dringend nodig over de vraag
waar wij in Vlaanderen heen willen met de buiten-
schoolse kinderopvang, in het belang van het kind

– dus kwalitatief -, maar ook haalbaar en betaal-
baar. We kunnen immers wel heel mooie concepten
uittekenen, maar als ze onbetaalbaar zijn of slechts
betaalbaar voor 5 percent van de kinderen, terwijl
de resterende 95 percent geen enkele garantie op
kwaliteit heeft, dan zijn we bezig met slecht beleid.
Ik ben dus vragende partij om dit debat ook hier in
het parlement te voeren, na de debatten daarover
in interkabinettenwerkgroepen en in de regering.
Dan kan ik een trendbreuk aankondigen ten over-
staan van deze IBO’s en de lokale besturen. Dit zal
ook enigszins passen in het kerntakendebat.

Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen : men-
sen nemen initiatieven, maar ze zijn niet gemoti-
veerd als er geen geld tegenover staat. De vraag is
welke overheid de taak heeft om kinderopvang te
organiseren en te financieren, en tot welk bevoegd-
heidsdomein dit behoort. Is dat een exclusieve be-
voegdheid van het Vlaamse welzijnsbeleid, of is het
de gedeelde bevoegdheid van lokale overheden en
de Vlaamse overheid ? Dit debat moeten we drin-
gend voeren. Ik heb helemaal niet de pretentie dat
ik er op korte termijn in zal slagen om de noden op
het vlak van de middelen te lenigen, want dat is on-
mogelijk.

Het dossier van de Kempense Initiatieven voor
Buitenschoolse Opvang is een goed dossier. Het
zet de dingen mooi op een rijtje. Het signaleert te-
recht een aantal knelpunten, maar het vergroot
ook een aantal aspecten uit. Dat is ook normaal.

Nu zal ik een concreet antwoord geven op de vra-
gen, in afwachting van het debat ten gronde. Me-
vrouw Becq, uw eerste vraag is vrij algemeen. Men-
sen die kinderopvang willen opstarten, worden
steeds bijgestaan door het aanbod dat Kind en
Gezin heeft voor beginners. Men kan terzake de
website raadplegen. Er is ook sprake van een ‘con-
sultancy-ambtenaar’ die mensen op weg kan zetten
in de kinderopvang.

De inclusieve opvang is natuurlijk een thema van
een heel andere orde. Hier wordt het tweeledige
beleid dat ik heb uitgestippeld in toepassing ge-
bracht. Dit betekent dat er een aantal structurele
plaatsen in kinderdagverblijven en ook initiatieven
voor buitenschoolse opvang worden gerealiseerd.
Het gaat in totaal over 140 bijkomende individueel
betaalde plaatsen. Daarnaast is er een bijkomende
ondersteuning van de opvang van individuele kin-
deren met een specifieke zorgbehoefte in voorzie-
ningen die zijn erkend of die met een attest van
toezicht werken.
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Voor het lokale overleg – dat is weer een andere en
specifieke invalshoek – geldt dat ik deze fora op
plaatselijk niveau wil versterken. In verband met
deze optie staan in de beleidsbrief Buitenschoolse
Opvang een aantal concrete acties opgenomen.
Het gaat daarbij vooral over de specificiteit van het
lokale overleg in grote steden en over de verrui-
ming van het lokale overlegproces van de buiten-
schoolse opvang tot de hele lokale kinderopvang.
Dat is ook nodig om een ruimer plan inzake kin-
deropvang in de gemeenten te kunnen maken. Het
gaat eveneens over het versterken van het advies-
recht van de lokale overlegcentra. Zoals ik reeds
heb gezegd, gaan we daar dieper op in in een
hoofdstuk van de beleidsbrief Buitenschoolse Op-
vang.

Het IBO-budget van 2002 is beperkt tot 1.000 extra
plaatsen. Momenteel zijn er tien dossiers van nieu-
we IBO's die niet kunnen worden gehonoreerd.
Dat geldt ook voor 32 uitbreidingen van bestaande
IBO's. Het beeld van de regionale spreiding van
deze voorzieningen ziet er als volgt uit. Van die
nieuwe IBO's ligt er één in Oost-Vlaanderen, één
in West-Vlaanderen, één in Limburg, geen in
Vlaams-Brabant en zeven in de provincie Antwer-
pen. Voor wat de uitbreidingen betreft, gaat het
over acht IBO’s in Oost-Vlaanderen, drie in West-
Vlaanderen, acht in Limburg, drie in Vlaams-Bra-
bant en tien in Antwerpen.

Als de Vlaamse regering naar aanleiding van de
bespreking van de beleidsbrief Buitenschoolse Op-
vang, de minister-president heeft gemandateerd om
het FCUD-dossier aan te kaarten in het overlegco-
mité, dan ligt daar een drieledige overweging aan
ten grondslag. De huidige situatie is volgens de ad-
viezen van de Raad van State niet wettelijk. Dat
hypothekeert de bestaande geldstromen, iets wat
onaanvaardbaar is voor een goede werking van de
voorzieningen in Vlaanderen. Daarnaast stellen we
de vraag om de middelen objectief te verdelen. Tij-
dens deze regeerperiode werd daartoe voortge-
werkt aan een serieuze inhaaloperatie die al was
ingezet tijdens de vorige regeerperiode. We doen
dit alles met het oog op het realiseren van een
transparante dossieraanpak en een overzichtelijke
subsidiestroom.

Mevrouw Becq, ik heb het FCUD-dossier geërfd.
Het is niet bepaald een mooi dossier. U verwijst de
hele tijd naar de Lambermontakkoorden, maar dit
dossier heeft nooit op de Lambermontagenda ge-
staan, want er bestond geen akkoord over tussen
de sociale partners. Ondertussen hebben de sociale

partners aan Vlaamse zijde volledig de kant van de
Vlaamse regering gekozen in verband met het op-
splitsen van het FCUD en met het toekennen, via
een rechtvaardige verdeling, van de middelen aan
Vlaanderen. De Vlaamse sociale partners zijn het
nu dus wel eens met de visie van de Vlaamse rege-
ring. Hopelijk zal dat onze positie versterken tij-
dens het debat in het overlegcomité.

Ik ben altijd bereid tot overleg met de sector. Het
is een beetje in de mode om te stellen van niets te
weten en niet gehoord noch ingelicht te worden. Ik
betwijfel of het gevoel van malaise in de IBO-sec-
tor algemeen wordt aangevoeld. Het is een zaak
van self-fulfilling prophecy. Ik heb niet de indruk
dat de malaise algemeen is. In de beleidsbrief Bui-
tenschoolse Opvang van de regering staat expliciet
dat er nog voor de zomer overleg komt met de
IBO-sector. Door Kind en Gezin zal een knelpun-
teninventaris moeten worden opgemaakt. Ik ver-
wacht daarbij van Kind en Gezin – en dus meege-
dragen door de sector – een beleidsadvies.

In dat beleidsadvies zullen de knelpunten worden
behandeld die in het KIKO-dossier (regionale koe-
pelorganisatie voor kinderopvang in het arrondis-
sement Turnhout) naar voren worden geschoven.
Over de algemene problematiek van het werken
met een tewerkstellingsbeleid via Weerwerk-ges-
co's in een reguliere sector, ben ik het uiteraard
eens met u : die manier van werken kan in principe
niet en moet het onderdeel vormen van een debat
ten gronde. U weet echter ook dat het omzetten
van Weerwerk-gesco’s in reguliere tewerkstelling
niet evident is. Daarbij moet er eerst een over-
dracht van de middelen komen en daarna moeten
bijkomende middelen worden gezocht om de men-
sen die in de sector werken een volwaardig statuut
te garanderen. Dat alles is niet evident omwille van
de budgettaire aspecten en van het overleg tussen
de federale regering en de Vlaamse overheid over
de socialezekerheidsbijdragen.

Mevrouw Becq, ik verwijs nogmaals naar de be-
leidsbrief Buitenschoolse Opvang. Een aantal van
de punten die u aanhaalt, zullen zeker ten gronde
worden besproken. Ik denk dat het belangrijk is
dat de optie van de regering in de commissie wordt
besproken. Hopelijk krijgt de beleidsbrief een
breed draagvlak waardoor we de toekomst van de
buitenschoolse opvang in Vlaanderen een meer
duurzaam en definitief karakter kunnen geven.

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mevrouw de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Ik hoop dat de beleids-
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brief en de voorstellen concreet genoeg zullen zijn.
Al tweeënhalf jaar wordt nu immers gezegd dat er
een beleidsbrief komt. Er is al een beleidsbrief
Kinderopvang en ik hoop dat de beleidsbrief Bui-
tenschoolse Opvang er komt en concrete maatre-
gelen inhoudt zodat iedereen weet waaraan zich te
houden. Ik hoop dat het geen opsomming wordt
van algemene principes waarvoor nog eens drie
jaar nodig is om ze te realiseren.

Ik heb de indruk dat het FCUD een maat voor
niets zal zijn. Ik hoop dat er iets uitkomt, maar ik
heb niet de indruk dat we al veel verder staan dan
vroeger, zeker niet op het vlak van overleg met de
federale regering en met Wallonië.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door mevrouw Becq werd tot be-
sluit van deze interpellatie een met redenen omkle-
de motie aangekondigd. Ze moet zijn ingediend ui-
terlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend
op de sluiting van de vergadering.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Claudine De Schep-
per tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister
van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over
kindermishandeling

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw De Schepper tot mevrouw Vogels,
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelij-
ke Kansen, over kindermishandeling.

Mevrouw De Schepper heeft het woord.

Mevrouw Claudine De Schepper : Mevrouw de
voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, in 2000
werden in de zes vertrouwenscentra kindermishan-
deling in totaal 4.918 meldingen van kindermishan-
deling genoteerd. Ze hebben betrekking op 6.917
minderjarigen.

Het is duidelijk dat kindermishandeling een be-
langrijk probleem blijft in Vlaanderen. Het is van
belang dat inspanningen worden geleverd om het

niet tot kindermishandeling te laten komen. Het is
daarom nodig dat er gegevens beschikbaar zijn die
een mogelijk inzicht kunnen geven in de kritische
factoren in een gezin die kunnen leiden tot mishan-
deling.

Mevrouw de minister, ik vernam van u graag ant-
woord op de volgende vragen. Werd in Vlaanderen
onderzocht welke de kritische factoren in een gezin
zijn die een verklaring kunnen geven voor de kin-
dermishandeling ? Zo ja, worden die gegevens ver-
taald in een preventiebeleid ? Ik denk hierbij bij-
voorbeeld aan de inspanningen die Kind en Gezin
levert via huisbezoeken, raadplegingen op de con-
sultatiebureaus en opvoedingsondersteuning.

De voorzitter : Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Mevrouw de voorzitter,
mevrouw De Schepper, de moeilijkheid bij preven-
tie van kindermishandeling is dat hulpverleners
vaak moeten afgaan op indrukken. Dat maakt de
zaak niet eenvoudiger. De regioverpleegkundigen
van Kind en Gezin hebben een belangrijke op-
dracht op het vlak van preventie van kindermis-
handeling. Om hen gericht te laten werken en de
signalen juist te detecteren, werd een aangepaste
methodologie ontwikkeld om potentieel problema-
tische opvoedingssituaties te herkennen. De afde-
ling orthopedagogiek van de KU Leuven ontwik-
kelde hiervoor een aangepast instrument op basis
van een internationaal literatuuronderzoek en
voortbouwend op de praktijkervaring van de soci-
aal-verpleegkundigen van Kind en Gezin. Het in-
strument wordt al gebruikt, maar het is nog te
vroeg om er een evaluatie van te maken. Er wordt
met andere woorden een poging ondernomen om
die kritische factoren in kaart te brengen. De theo-
retische studie van de KU Leuven wordt in de
praktijk uitgetest door de regioverantwoordelijken.

U vraagt hoe deze gegevens kunnen worden ver-
taald in een preventiebeleid. Kind en Gezin reali-
seert de preventie vooral via de regioverpleegkun-
digen. Nog voor het fout loopt, wordt geïnvesteerd
in gezinnen via de huisbezoeken van de regioteam-
leden en de raadplegingen op de consultatiebu-
reaus. Ouders worden zo ondersteund en indien
nodig geholpen, bij het vervullen van de ouderrol.

In 1999 konden een aantal regioteamleden een eer-
ste versie uittesten van het vernoemde screenings-
instrument ter detectie van het risico op problema-
tische opvoedingssituaties, waaronder kindermis-
handeling. Hiertoe werd in de nodige begeleidende
vorming voorzien.
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Op basis van de resultaten van de proefprojecten
werd het screeningsinstrument verder verfijnd en
gefinaliseerd. Het screeningsinstrument zal, met in-
begrip van de nodige vorming, in alle regioteams in
gebruik worden genomen tegen eind 2002. Omdat
het instrument ook waarde heeft voor andere pro-
fessionelen buiten Kind en Gezin, zal Kind en
Gezin het instrument en de expertise die het op-
bouwt, ook ter beschikking stellen van anderen. We
denken hier aan CLB’s die met kleuters werken en
aan het onderwijs in het algemeen.

Naar aanleiding van de uitbouw van opvoedings-
ondersteuning als belangrijke pijler binnen de pre-
ventieve zorg, investeerde Kind en Gezin ook in
een leidraad die de regioteamleden ondersteunt in
het zo goed mogelijk zicht krijgen op de opvoe-
dingssituatie van gezinnen door het stellen van ge-
richte vragen. Die situatie stelt de regioteamleden
in staat om ondersteunings- en begeleidingsbehoef-
ten van alle gezinnen te detecteren op een meer
geobjectiveerde manier, dus ook van gezinnen met
risico op kindermishandeling, en reikt de regio-
teamleden scenario’s aan om handelingsgericht en
in samenwerking met de gezinnen de opvoeding in
gezinnen te ondersteunen. Dit kan door opvoe-
dingsadvies te geven aan huis, maar dit kan ook
door tijdens de bezoeken in de consultatiecentra
regelmatig een pedagogisch consult in te lassen.

De preventieve taak die Kind en Gezin met be-
trekking tot kindermishandeling opneemt, is ook
van toepassing in de kinderopvangsector. Zo werk-
te de instelling in 1999-2000 samen met de sector
een stappenplan uit, zowel bij vermoedens als bij
vaststellingen van kindermishandeling door de ou-
ders of de onthaalouder. Dit stappenplan biedt
geen pasklare antwoorden maar reikt de dienstver-
antwoordelijken van de diensten voor opvangge-
zinnen de nodige kapstokken aan om met deze
problematiek te kunnen werken.

Kind en Gezin wil, ten slotte, de problematiek van
kindermishandeling ook preventief aanpakken
door die in de kijker te brengen, onder andere in
samenwerking met de vertrouwenscentra. Dit kan
door preventieprojecten te lanceren of sensibilise-
rende acties te ondernemen in samenwerking met
verschillende partners. Zo werd de brochure Sek-
sueel Misbruik herbekeken op inhoud en werd ze
geactualiseerd. De nieuwe brochure Kindermis-
handeling werd eind januari 2002 voorgesteld aan
de pers en grootschalig verspreid, op 70.000 exem-
plaren naar huisartsen, verschillende hulpverle-
ningsdiensten, politiekantoren, enzovoort. Deze

brochure is het resultaat van een gezamenlijke
actie tussen de federale minister van Justitie, de
vertrouwenscentra kindermishandeling, Kind en
Gezin en ons eigen departement.

Eind mei 2002 start Kind en Gezin met een cam-
pagne ter preventie van het Shaken Infant Syndro-
me. Met deze campagne wil Kind en Gezin infor-
meren over dit syndroom en de gevaren ervan. Het
accent in deze campagne ligt voornamelijk op het
bieden van alternatieven om het hard schudden
van jonge kinderen te voorkomen. Hoe ga ik om
met stress ? Hoe krijg ik mijn kind gekalmeerd ?
Deze informatie zal worden verspreid naar de kin-
deropvangsector, de huisartsen, babysitters, pedia-
trische afdelingen in ziekenhuizen, enzovoort.

Ten slotte verwijs ik in deze context ook naar de
campagne die het onderwijstijdschrift Klasse re-
cent lanceerde. Die moet hier ook mee in rekening
worden genomen.

De voorzitter : Mevrouw De Schepper heeft het
woord.

Mevrouw Claudine De Schepper : Mevrouw de mi-
nister, ik dank u dat u de nodige aandacht wilt be-
steden aan deze problematiek.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Sven Gatz tot me-
vrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn,
Gezondheid en Gelijke Kansen, over het openen
van een internaat voor minderjarige recidivisten in
Brussel

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Gatz tot mevrouw Vogels, Vlaams mi-
nister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
over het openen van een internaat voor minderjari-
ge recidivisten in Brussel.

De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz : Mevrouw de voorzitter, me-
vrouw de minister, collega’s, de minister-president
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft
enige tijd geleden een voorstel gedaan om in Brus-
sel een internaat voor ‘boefjes’ op te richten. Dat
was in elk geval toch de invalshoek die hij gebruik-
te. Hij ziet dit als een oplossing voor jonge delin-
quenten van wie de daden niet voldoende ernstig
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zijn om ze te laten opnemen in een gesloten instel-
ling, maar toch ernstig genoeg zijn om ze niet straf-
feloos te laten. Het gaat dan voornamelijk over
jongeren die herhaaldelijk betrapt zijn op vandalis-
me, auto-inbraken en dergelijke zaken meer, en die
een gevoel van straffeloosheid gaan ervaren. De
begeleidende maatregelen of alternatieve straffen
hebben in dergelijke gevallen blijkbaar geen effect
gehad. Een dergelijk internaat is uiteraard een ge-
meenschapsbevoegdheid. Dat is de reden waarom
ik hier deze vraag aan u stel.

Mevrouw de minister, u hebt laten weten dat er in
Brussel een dergelijk tehuis of internaat komt voor
Nederlandstaligen. Volgens de regionale pers zou
deze instelling, met de naam Boy-Kot, in Ander-
lecht komen. Ik heb daar echter nog geen bevesti-
ging van gekregen. Ook wordt er de ene keer
gewag gemaakt van 15 opvangplaatsen en de ande-
re keer van 20.

Werd dit plan van u opgesteld in overleg met de
Brusselse minister-president, of staat het er volle-
dig los van ? Hoe is de samenwerking tussen de
VGC en de Vlaamse Gemeenschap, en wat is het
aandeel van beide overheden in het project ? Hoe
zit het met de algemene financiering ? Zijn er
eventueel ook linken met de gewestelijke preven-
tiecontracten ? Wie is de initiatiefnemer voor het
internaat ? Is dat rechtstreeks de overheid, of gaat
het over een VZW ? Waar komt het internaat ? Ik
heb er eventueel wel begrip voor dat die informa-
tie nog niet direct wordt vrijgegeven. Hoeveel jon-
geren kunnen daar worden opgenomen ? Hoe
werkt de normale procedure om jongeren naar
zo’n instelling te verwijzen ? Gebeurt dat via de
normale regels van het comité bijzondere jeugdbij-
stand, en anders de jeugdrechter, of zijn er andere
circuits ? Hoe verhoudt deze instelling zich tot de
bestaande ketting van initiatieven inzake Bijzonde-
re Jeugdzorg ? Zal de instelling samenwerken met
een aantal scholen uit de buurt of blijven de jonge-
ren naar hun oorspronkelijke school gaan ? Wat is
het pedagogisch project van de instelling ? Wat is
de omkadering qua personeel en qua inhoudelijke
begeleiding ? Wat is, ten slotte, de timing van het
project ? Ik heb u op TV Brussel gezien, en dat
scheen allemaal redelijk voorspoedig en vlot te
verlopen. Misschien is het mogelijk om op dit alles
– bij benadering – een concrete timing te plaatsen.

De voorzitter : Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Het initiatief Boy-Kot is
niet tot stand gekomen in overleg met de minister-

president van het Brussels Gewest, maar sluit aan
bij de visie die we al in juli 2000 ontwikkelden en
die eigenlijk van dezelfde filosofie vertrekt.

Jongeren die een als misdrijf omschreven feit heb-
ben gepleegd, krijgen vaak van de jeugdrechter of
een alternatieve sanctie of een aantal maanden in
Mol. Daarna komen ze echter gewoon terug naar
hun woonplaats, waar ze opnieuw in dezelfde
bende terechtkomen. Dit is ook logisch. Iemand
die iets mispeutert en daarvoor naar Mol moet, is
daarna op de vroegere school niet meer welkom.
Ook in de familie wordt de jongere wat scheef be-
keken. De enige plek waar hij nog echt welkom is,
is zijn bende. Volgens de eigen hiërarchische code
is hij daar eigenlijk nog gestegen doordat hij in Mol
heeft gezeten.

Om die cirkel te doorbreken hebben we destijds
gedacht aan een soort vervolgopvang voor Mol. Op
die manier zouden jongeren die een serieus als
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, als het
ware drie maanden op hun kamer vliegen om eens
goed na te denken. Daarna kunnen ze eventueel
een door de jeugdrechter beëdigd en mee onderte-
kend akkoord afsluiten – een soort protocol – dat
hen uit Mol ontslaat voor vervolgopvang in hun
eigen woonplaats. Daar kunnen ze opnieuw de
draad opnemen met hun school en omgeving, maar
onder strikte begeleiding van de uitvoering van het
protocol dat de jeugdrechter mee heeft onderte-
kend.

De jongere kan of moet dan een jaar of negen
maanden worden begeleid in die strikte opvang ter
plaatse. Pas als hij dat heeft doorlopen, of een di-
ploma of werk heeft, kan de structuur geleidelijk
aan worden 'losgelaten'. Dan heeft hij perspectief
op een nieuwe toekomst. Dat was dus het achter-
liggende idee.

In juli 2000 hebben we dat omgezet in een beleids-
oproep naar de sector. Toen bleek dat er voor dat
soort opvang interesse was in West-Vlaanderen en
in Limburg, maar niet in Antwerpen, Mechelen en
Brussel, dus precies in die steden waar dat soort
opvang eigenlijk het meest nodig is. We hebben
contact genomen met de steden Antwerpen en Me-
chelen om na te gaan of er geen samenwerking mo-
gelijk was. In Antwerpen zijn alle voorzieningen
die gewoon waren om te werken met moeilijke
jongeren, rond de tafel gaan zitten met de stedelij-
ke overheid en hebben de VZW De Overstap op-
gericht. Die is concreet aan het werk sinds begin
dit jaar en actief voor 13 jongens. Het is echter nog
te vroeg om dit project te evalueren.
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In Mechelen zijn er lange onderhandelingen ge-
voerd die zijn afgesprongen bij het nieuwe ge-
meentebestuur, maar nu opnieuw worden opgeno-
men. Uit Brussel hadden we geen spontane aan-
meldingen gekregen. Op 29 maart 2001 hebben we
een brief gestuurd aan Brussels minister Chabert
die bevoegd is voor Welzijn, met de vraag om de
opstart van een dergelijk initiatief ook in Brussel
mogelijk te maken door het toekennen van een in-
vesteringssubsidie voor welzijnsinstellingen. Ik ver-
wachtte op die vraag binnen de maand een ant-
woord om op die manier de voorziene middelen
voor de werking te vrijwaren. De middelen waren
in de begroting van 2001 ingeschreven.

Het College van de VGC nam in april 2001 de prin-
cipiële beslissing om aan een eventuele initiatiefne-
mer een investeringssubsidie toe te kennen. Een
aantal mensen dat de leiding heeft over andere
voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg,
zoals in Antwerpen, hebben besloten om een nieu-
we VZW op te richten die de naam Boy-Kot
draagt. Het was niet evident een geschikt pand te
vinden, maar het is gelukt. De verkoopsovereen-
komst is gesloten. Het College zal op 23 mei 2002
vermoedelijk een besluit goedkeuren om de subsi-
die toe te kennen. Er werd me gezegd dat men nog
voor de zomer zou willen starten. Ikzelf heb gezegd
dat ik de subsidies dit jaar maximaal wilde beste-
den, want anders verwijt het Vlaams Parlement me
dat ik opnieuw zoveel beschikbaar geld niet heb
uitgegeven. Ik reserveer dit geld al sinds april 2001.
Het vloeit anders terug naar de grote pot en wordt
gebruikt voor gewestmateries en voor zaken als het
gieten van beton. Daarom heb ik met de stok ach-
ter de deur gestaan, zowel voor het initiatief in
Antwerpen als in Brussel. Ik denk dat het realisti-
scher is te denken dat men in Brussel in het najaar
zal starten, maar in elk geval op korte termijn.

Er is een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap
voor 15 jongens tussen 15 en 18 jaar. Binnen de fi-
losofie zoals ik ze heb geschetst, gaat het over de
opvang en begeleiding van de jongeren, maar in
nauw verband met hun gezin en met de bedoeling
de draad terug op te nemen die de jongere heeft
laten schieten. Als het mogelijk is, dan moet dit ook
gebeuren met de school waar de jongere vroeger is
geweest, maar als dat niet meer mogelijk is, moet er
een nieuwe oplossing worden gezocht.

Wat de bevoegdheid tot opname van een jongere
in een voorziening betreft, gebeurt de toeleiding
via het comité voor Bijzondere Jeugdbijstand of via
de jeugdrechtbank. Vermits het ook over jongeren

gaat die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd, zal dat in het overgrote deel van de ge-
vallen de jeugdrechtbank zijn. Het is de bedoeling
om een doorstroom mogelijk te maken vanuit de
gemeenschapsinstellingen.

Wat betreft onderwijskeuze en vrijetijdskeuze zal
rekening worden gehouden met wat de jongeren
zelf wensen. In de eerste plaats zal moeten worden
gezocht of de draad weer kan opgepikt worden
met de tijd vóór het tijdstip dat de jongere op het
zogenaamd slechte pad geraakte. Is dat niet moge-
lijk, dan zal een nieuw traject moeten worden uit-
gezet, zoals bijvoorbeeld deeltijds werk en deeltijds
onderwijs. Er is steeds strikt contractsverband tus-
sen de jongere, de VZW Boy-Kot en de jeugdrech-
ter.

De voorzitter : De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz : Mevrouw de minister, ik dank
u voor uw antwoord. Ik denk dat het een zeer
goede werkwijze is om van bovenuit met de lokale
overheid en de sector te zoeken naar een oplossing
om zo’n project te realiseren. Ik ben zeer tevreden
over de manier waarop dit totstandkomt. Ik hoop
dat het effectief in het najaar kan beginnen wer-
ken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Sonja Becq tot me-
vrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn,
Gezondheid en Gelijke Kansen, over de campagne
kinderopvang in bedrijven

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Becq tot mevrouw Vogels, Vlaams
minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kan-
sen, over de campagne kinderopvang in bedrijven.

Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mevrouw de minister, op de
website van Kind en Gezin vinden ook bedrijven
hun gading. Een mogelijke campagne over kinder-
opvang in bedrijven was een van de punten die in
de marge van de beleidsbrief aan de orde is geko-
men. Op de website staat dat bedrijven op verschil-
lende manieren kunnen inspelen op de vraag naar
kinderopvang. Ze kunnen opvangplaatsen zoeken,
bemiddelen tussen werknemers en kinderopvang-
instellingen, zelf opvangplaatsen huren of kopen of
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zelf een crèche opstarten. Ik was hier enigszins
door verrast. We staan allemaal achter de idee dat
er zoveel mogelijk plaatsen voor kinderopvang
moeten komen. Als men wil dat dit een basisvoor-
ziening is voor iedereen, heb ik er geen probleem
mee dat bedrijven hieraan deelnemen, maar ik
denk dat er vaak een heleboel toevallige factoren
zullen bepalen of bedrijven wel of niet meedoen.

We horen van een aantal grote voorbeelden zoals
de bedrijfscrèche van de VRT, crèches in zieken-
huizen en dergelijke. In hoeverre nemen bedrijven
actief deel aan de organisatie van de
kinderopvang ? Gebeurt dit via een bijdrage voor
de ouders of omdat ze zelf zorgen voor opvangini-
tiatieven ? Staan ze alleen maar in voor de finan-
ciering van dergelijke initiatieven ?

Blijkbaar werd aan sommige kinderopvanginitia-
tieven gevraagd of ze bereid zijn samen te werken
met bedrijven. Wat is de reactie daarop ? Hoeveel
hebben er positief gereageerd ? Werd de vraag al-
leen gesteld voor dagopvang, en niet voor initiatie-
ven voor buitenschoolse opvang ? Op welke ma-
nier hanteert men dit binnen de kinderopvangini-
tiatieven ?

Is het zo dat bij een voorziening die een aantal
plaatsen ter beschikking heeft, bepaalde firma’s
een aantal gesubsidieerde kinderopvangplaatsen
inkopen of inhuren ? Op welke manier gebeurt
zoiets ? Dat zou betekenen dat andere initiatieven
die niet de ruggesteun vanuit een bedrijf hebben, in
de kou blijven staan of niet van dezelfde toeganke-
lijkheid kunnen gebruikmaken.

Bestaan er regels en voorwaarden voor het inko-
pen of inhuren ? Zijn er afspraken of worden er af-
spraken over gemaakt ? Om hoeveel plaatsen gaat
het ? Op grond van welke wettelijke basis kan men
plaatsen inkopen ? Gebeurt dit volgens het verbin-
tenissenrecht ? Kan dit bij gesubsidieerde plaatsen,
want deze zijn toegankelijk voor iedereen, maar
toch zouden er een aantal plaatsen gereserveerd
worden voor bedrijven

Wat zijn de consequenties voor de personeelsle-
den ? Wordt de afhankelijkheid van de werknemer
ten opzichte van de werkgever, die zorgt voor de
kinderopvang, niet te groot ? De werknemers die
in een ‘goede’ sector, in een kapitaalkrachtig be-
drijf zijn tewerkgesteld of een ‘goede’ functie be-
kleden, worden bevoordeeld. Ik kan me voorstel-
len dat bedrijven opvang zullen organiseren voor
kinderen van werknemers die schaars zijn. Naast

een bedrijfswagen zullen ze kunnen rekenen op
kinderopvang. De anderen, waarvan de werkgever
niet vindt dat ze die extralegale voordelen moeten
krijgen, vallen uit de boot. Ik stel me daar vragen
bij. We zien kinderopvang toch als een basisrecht !
Ik dacht dat u die stelling ook onderschreef.

Mevrouw de minister, we moeten dit zeer belang-
rijke thema met de nodige ernst behandelen. We
zouden graag uw visie hierover horen. In een later
stadium kunnen we van gedachten wisselen over
de mogelijkheden, voorwaarden en grenzen van
die opvang.

De voorzitter : Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Mevrouw Becq, u hebt het
over sterkere en zwakkere sectoren. Die ongelijk-
heid bestaat op dit moment ook al. Werknemers in
sterkere sectoren genieten heel wat meer sociale
voordelen dan de anderen. Dat is nu eenmaal de
realiteit. Indien die sociale voordelen geen bedrijfs-
wagen of een massagebeurt inhouden, maar wel
kinderopvang, dan kan ik dat enkel toejuichen. Het
is bovendien de bedoeling dat er extra plaatsen
worden gecreëerd zodat er in de bestaande op-
vanginitiatieven plaatsen vrijkomen voor mensen
die werken in minder kapitaalkrachtige sectoren.

Op dit moment wordt de gesubsidieerde sector niet
voorbehouden voor diegenen die het minst verdie-
nen of het zwakst staan. We opteren absoluut voor
een mengeling van zeer hoge en zeer lage inko-
mens. Ze kunnen allen gebruik maken van de ge-
subsidieerde sector. Meer zelfs, cijfers tonen aan
dat de midden- en hogere klasse sneller gebruik
maken van die sector dan de groep met een lager
inkomen, omdat die laatste niet genoeg georgani-
seerd is. We wensen duidelijk geen bijkomende on-
gelijkheid te creëren. Wel moeten we zeer omzich-
tig te werk gaan.

De campagne voor kinderopvang valt niet uit de
lucht. Iedereen gaat ervan uit dat de werkgevers
een bijdrage moeten leveren in de kosten van de
kinderopvang. Een goed voorbeeld hiervan is het
FCUD. Dat is een solidair systeem waarop wij ech-
ter geen beroep kunnen doen. Bij het begin van
deze legislatuur heb ik ook wel eens gehoopt en
gepleit dat, naar aanleiding van een federale CAO,
die 0,05 percent zou worden opgetrokken. Er is im-
mers een hoge nood aan kinderopvang. Op zo’n
moment krijg ik echter het antwoord dat kinderop-
vang een gemeenschapsmaterie is. De dag daarna
wordt dan weer gesteld dat het FCUD een federale
bevoegdheid is. We hebben dan ook van meet af
aan gekozen voor samenwerking met de werkge-
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ver. De huidige campagne is hiervan een uitvloei-
sel.

Kind en Gezin heeft een consultancy-ambtenaar
aangeworven die een model heeft uitgewerkt. De
bedrijvencampagne werd recent besproken door
Kind en Gezin en het dagelijks bestuur van de
SERV. Hierbij werd gedetailleerd nagegaan wat er
zou gebeuren. Na een aantal opmerkingen van de
SERV heeft Kind en Gezin zelfs een aantal wijzi-
gingen aangebracht in de aanpak van de campagne.

We voeren een evenwichtige campagne die zich
stapsgewijs richt naar bedrijven en de openbare
sector. Tegen de zomer zullen alle openbare bestu-
ren en 40 percent van de bedrijven met meer dan
50 werknemers worden aangeschreven. In de brief
zullen ze in het kort worden geïnformeerd over het
engagement dat ze met betrekking tot kinderop-
vang kunnen nemen. Ze worden uitgenodigd hun
houding ten opzichte van de kinderopvang verder
te verkennen.

De sleutel om bedrijven aan te zetten om te zorgen
voor kinderopvang, ligt op het federale niveau. Bij
eerste contacten reageren bedrijven positief indien
de opvang fiscaal aftrekbaar is. Die zaak is reeds
op het federale niveau aangekaart. Bepaalde partij-
en staan open voor de argumenten. Andere stellen
zich meer terughoudend op.

Op dit moment zijn de specifieke engagementen
van bedrijven met betrekking tot een regulier kin-
deropvangaanbod zeer beperkt. Er zijn er een aan-
tal, maar ze richten zich niet exclusief tot kinderen
van het bedrijf in kwestie. Structureel, omvangrijk
en grootschalig kunnen we de creatie of financie-
ring van opvanginitiatieven door individuele be-
drijven op dit moment niet noemen.

Aan de erkende en gesubsidieerde kinderdagver-
blijven, diensten voor opvanggezinnen en de privé-
opvanginstellingen werd gevraagd of ze bereid zijn
samen te werken met bedrijven. Hierop zijn 70 po-
sitieve reacties gevolgd. De initiatieven voor bui-
tenschoolse opvang werden niet bevraagd. Dit
komt omdat de bedrijven die Kind en Gezin heb-
ben benaderd, veeleer geïnteresseerd waren in de
organisatie van kinderopvang voor niet-school-
gaande kinderen.

Kinderopvanginitiatieven die bereid zijn om met
bedrijven te onderhandelen, kunnen via de website
kennis nemen van bijvoorbeeld typecontracten, de
gemiddelde kostprijs van een plaats, enzovoort. Ze

kunnen uiteraard ook de consultancy-ambtenaar
persoonlijk contacteren om hen bij te staan bij
eventuele onderhandelingen of gesprekken met
bedrijven.

In het besluit van de Vlaamse regering over de ge-
subsidieerde opvangsector werd de erkenning van
een voorziening losgekoppeld van de subsidiëring.
Dit houdt in dat de capaciteit hoger kan zijn dan
de gesubsidieerde capaciteit. Het is in elk geval zo
dat het inkopen van plaatsen zich momenteel niet
kan situeren binnen de betoelaagde capaciteit. Het
gaat dus om plaatsen die wel erkend maar niet ge-
subsidieerd zijn. Er kan dus een bijkomende erken-
de, niet-gesubsidieerde capaciteit worden gereali-
seerd via het stelsel van inkopen van plaatsen. De
concrete modaliteiten daarvoor worden momen-
teel vastgelegd. Het feit dat het inkopen van plaat-
sen niet binnen de gesubsidieerde capaciteit ge-
beurt, betekent dat minder kapitaalkrachtige ou-
ders niet zullen worden weggeconcurreerd, wel in-
tegendeel.

Wat de afhankelijkheid van de werknemer ten op-
zichte van de werkgever betreft, wil ik toch zeggen
dat er permanent overleg is met de SERV, de werk-
gevers en de werknemers. De totstandkoming van
individuele initiatieven zal via een paritair overleg
op bedrijfsniveau worden begeleid. Ouders blijven
uiteindelijk zelf beslissen hoe ze de opvang voor
hun kinderen organiseren. Ze zijn uiteraard niet
verplicht om gebruik te maken van het aanbod dat
het bedrijf biedt.

Wat uw laatste vraag betreft, is het niet helemaal
duidelijk in welke zin het onderscheid tussen ster-
ke en zwakke bedrijven moet worden aangewend.
In bepaalde – veelal ‘zwakke’ – sectoren worden
initiatieven met betrekking tot kinderopvang geno-
men. Ik denk hierbij aan de horeca, de social-pro-
fitsector, ziekenhuizen. In die sectoren worden veel
vrouwen tewerkgesteld en wordt een flexibel uur-
rooster gehanteerd. Indien een sector of een be-
drijf een initiatief neemt, past dit nagenoeg altijd in
een ruimer uitgewerkt personeelsbeleid. De diffe-
rentiëring ten aanzien van verschillende groepen
werknemers binnen eenzelfde bedrijf wordt hierbij
steeds sterker.

Deze informatiecampagne zal zeker niet tot een
dualiteit tussen sectoren of tussen werknemers lei-
den. Door middel van deze campagne willen we
bedrijven in de eerste plaats informeren. De bedrij-
ven worden uitgenodigd om hun interesse in kin-
deropvang in overleg verder te verkennen.
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Misschien wordt kinderopvang in de toekomst een
element om tot meest mensvriendelijk bedrijf in
Vlaanderen te worden verkozen, wat op zich uiter-
aard ook mooi meegenomen zou zijn.

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Het loskoppelen van erken-
ning en subsidiëring lijkt me zeer belangrijk. De
website verduidelijkt dit onderscheid niet voldoen-
de. Tenslotte gaat het hier om het creëren van bij-
komende plaatsen en het vrijwaren van de plaatsen
die niet voor werknemers zijn bestemd.

Sommige werknemers bevinden zich in een sterke-
re positie dan andere werknemers. Aangezien het
hier niet om een auto of een ander extralegaal
voordeel gaat, blijft dit een belangrijke bekommer-
nis. Kinderopvang is in onze ogen een basisvoorzie-

ning die voor iedereen toegankelijk moet zijn. De
toegankelijkheid voor anderen mag niet in het ge-
drang komen. Hierbij moeten uiteraard steeds de-
zelfde kwaliteitscriteria worden gehanteerd. Aan-
gezien deze campagne hiertoe kan bijdragen, lijkt
het me nuttig om ze binnen afzienbare tijd eens te
evalueren.

De voorzitter : Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Ik denk dat het succes van
de campagne valt of staat met de fiscale aftrek-
baarheid van de kinderopvang. Dit is alleszins de
belangrijkste vraag van de bedrijven.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 16.38 uur.
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