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VOORZITTER : De heer Luc Van den Brande

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.31
uur.

Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot
mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Wel-
zijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikke-
lingssamenwerking, over het gebrek aan basison-
derwijs voor 125 miljoen kinderen in ontwikke-
lingslanden

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Dijck tot mevrouw Vogels, Vlaams
minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen
en Ontwikkelingssamenwerking, over het gebrek
aan basisonderwijs voor 125 miljoen kinderen in
ontwikkelingslanden.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
deze vraag om uitleg is lang geleden ingediend,
maar is ten gevolge van allerlei omstandigheden
pas nu geagendeerd kunnen worden. Spijtig genoeg
is ze nog steeds even actueel. Ik heb de voorbije 4
maanden alleszins weinig positieve evoluties vast-
gesteld.

Ik weet dat we hier niet alle wereldproblemen kun-
nen oplossen. Ik heb echter onlangs op de radio ge-
hoord dat zeer veel kinderen het zonder onderwijs,
zelfs zonder de meest elementaire vorm van basis-
onderwijs moeten stellen. Het recht op het volgen
van onderwijs is opgenomen in de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens en in het Kin-
derrechtenverdrag. Bovendien is het onderwijs
voor iedereen de ideale opstap om zich te ont-
plooien en om te participeren aan de samenleving.
Onderwijs is een machtig instrument om de onge-
lijkheid en de armoede in de wereld tegen te gaan.
Indien we niet willen dweilen met de kraan open, is
het onderwijs op dit vlak zelfs een conditio sine

qua non. Het onderwijs heeft een positieve invloed
op de gezondheid en op het sociaal welzijn van de
mensen. Bovendien legt het de basis voor een
duurzame economische ontwikkeling. Onderwijs is
onontbeerlijk om een democratische en duurzame
samenleving uit te bouwen.

De Wereldbank heeft erop gewezen dat 125 mil-
joen kinderen van geen enkele vorm van onderwijs
kunnen genieten. De inschrijvingen in een basis-
school vormen in 32 landen een groot probleem.
Indien we het succesvol beëindigen van de basis-
school als criterium hanteren, stijgt het aantal risi-
colanden tot 88.

Vooral meisjes blijken hiervan het slachtoffer te
worden. Al deze kinderen staan klaar om de grote
groep van naar schatting 1 miljard volwassen anal-
fabeten op deze planeet te vervoegen. Enkel een
snel en doeltreffend optreden kan dit nog voorko-
men.

Ik zou de minister om haar visie op deze proble-
men willen vragen. Vlaanderen sluit geregeld sa-
menwerkingsovereenkomsten met ontwikkelings-
landen af. Besteden we hierbij wel voldoende aan-
dacht aan het onderwijs ?

Tijdens de vorige legislatuur hebben we in dit ver-
band een aantal resoluties goedgekeurd. Alvorens
akkoorden af te sluiten, moet de Vlaamse regering
minimale voorwaarden stellen. We hebben inder-
tijd een initiatief genomen voor de rechten van de
inheemse volkeren. We zouden voor het elementai-
re recht van kinderen om onderwijs te volgen ei-
genlijk een gelijkaardig en pertinent initiatief kun-
nen nemen.

De vraag is dan ook of de Vlaamse regering hier
voldoende aandacht aan schenkt. Worden momen-
teel maatregelen terzake genomen ? Bereidt u, me-
vrouw de minister, binnen het verticale beleid een
strategie voor om deze wantoestanden aan te pak-



ken ? Hebt u hierover al overleg met de minister
van Onderwijs gepleegd ? Het departement On-
derwijs heeft tenslotte ook een aantal internationa-
le samenwerkingsakkoorden afgesloten.

Aangezien het hier een vraag om uitleg betreft,
kan ik geen motie indienen. Afhankelijk van het
antwoord van de minister moeten we misschien
eens nagaan of we geen bijkomende initiatieven
kunnen of moeten nemen.

De voorzitter : Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, het betreft hier uiteraard een immens
probleem. In de ontwikkelingslanden ontberen
maar liefst 125 miljoen kinderen zelfs het meest
elementaire basisonderwijs. Door mijn bevoegdhe-
den ben ik het enigszins gewoon om met wachtlijs-
ten te werken. Met dergelijke fenomenale wacht-
lijsten word ik in Vlaanderen gelukkig niet gecon-
fronteerd.

De heer Van Dijck heeft uiteraard gelijk wanneer
hij stelt dat dit probleem al langer dan 4 maanden
bestaat. Zelfs 4 jaar geleden bestond het al. Er zijn
in de loop van de voorbije jaren dan ook heel wat
goedbedoelde internationale verdragen afgesloten.
In de praktijk blijkt de situatie evenwel bijzonder
moeizaam te evolueren.

Iedereen beseft dat onderwijs onontbeerlijk is om
een democratische en een duurzame samenleving
te ontwikkelen en dat onderwijs tevens het voor-
naamste instrument is om marginalisering, econo-
mische onderontwikkeling en sociale achterstelling
te voorkomen. Iedereen weet echter ook dat de
Vlaamse overheid slechts over een klein bedrag
beschikt om de enorme problematiek van het on-
derwijs in de ontwikkelingslanden aan te pakken.
Dit betekent evenwel niet dat we hier geen aan-
dacht aan schenken.

Wat samenwerking van regio tot regio betreft, is
Zuid-Afrika de eerste partner van Vlaanderen.
Samen met de Zuidafrikaanse overheid hebben we
een gezamenlijke strategie uitgetekend. Zowel wat
belang als wat omvang betreft, nemen vorming en
onderwijs in deze strategie de eerste plaats in. Ik
wil er trouwens op wijzen dat Zuid-Afrika op dit
vlak niet eens het meest penibele land is.

Uit cijfers die betrekking hebben op de periode
van 1995 tot 1997 blijkt dat er 15 percent analfabe-

ten zijn. In diezelfde periode volgde 96 percent van
de kinderen basisonderwijs. Wel schort er nog wat
aan de kwaliteit van het verstrekte onderwijs. Het
is net daarop dat er, vanuit de samenwerking met
ons departement Onderwijs en met de minister van
Onderwijs, in de eerste plaats wordt gefocust.

Ook in de relaties met de multilaterale organisaties
besteden we aandacht aan die problematiek. Ik
verwijs hierbij naar de overeenkomst tot oprichting
van het Vlaams Unesco Trustfonds, op 19 decem-
ber 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering
en op 7 februari 2002 ondertekend door de heer
Van Grembergen, toenmalig Vlaams minister van
Buitenlands Beleid. Het initiatief ‘Education for
All’ en de implementatie van het raamwerk dat in
2000 op het Wereldonderwijsforum van Dakar
werd gecreëerd, duiden onderwijs aan als een van
de drie domeinen waarin projecten zullen worden
gefinancierd. De Vlaamse Gemeenschap stelt van
bij de ondertekening van dit verdrag jaarlijks
750.000 euro ter beschikking van dit fonds. Mo-
menteel wordt de laatste hand gelegd aan de con-
crete aanwending van deze bijdrage. Er is hierover
nog geen definitieve beslissing genomen, maar ik
kan wel zeggen dat dit eerstdaags wel het geval zal
zijn en dat een aantal projecten inzake onderwijs
reeds werden onderzocht.

Wat de maatregelen en strategieën betreft die pas-
sen in het verticale beleid, moet ik opnieuw verwij-
zen naar onze partnerregio in Zuid-Afrika. We
hebben sinds vele jaren een aangehouden inspan-
ning geleverd om de kwaliteit van het basisonder-
wijs in de Noordelijke Provincie en in de provincie
Vrystaat te verbeteren. Vorig jaar werden onze in-
spanningen eveneens gericht op de provincie Kwa-
zulu-Natal. De VVOB is daarbij onze uitvoerings-
partner ter plekke. Bovendien wordt in Vrystaat
sedert twee jaar een alfabetiseringsprogramma on-
dersteund dat zich richt op volwassenen.

Er is over deze materie wel degelijk overleg met
minister van Onderwijs Vanderpoorten. Ik heb
haar spijtig genoeg nog niet gezien sinds ze terug is
van haar bezoek aan de drie genoemde provincies
om haar projecten te bekijken. Het was de bedoe-
ling uit dit bezoek conclusies te trekken en na te
gaan of de initiatieven moeten worden geheroriën-
teerd. Dat zou uiteraard steeds gebeuren in samen-
spraak met de regionale overheid en met de
VVOB. Minister Vanderpoorten heeft mij beloofd
een verslag van haar reis over te maken. Momen-
teel wacht ik hier nog op, maar als ik het heb wil ik
het met plezier aan u overmaken, mijnheer Van
Dijck, zodat u meer actuele informatie hebt.
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De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Ik dank de minister voor
haar antwoord. Ik had nog graag een bijkomende
vraag gesteld. Ik ben het natuurlijk met u eens dat
wij niet heel die problematiek ter harte kunnen
nemen, maar ik heb onlangs een idee gekregen.
Zou het niet goed zijn als u, door middel van een
resolutie, het element onderwijs betrekt bij elk ak-
koord dat wordt ondertekend ? Ik neem aan dat
dit voor de huidige regering een prioriteit is en uit
uw antwoord blijkt ook dat u hiervoor aandacht
hebt. Zou iets dergelijks kunnen worden vastge-
legd, naast het voorbeeld dat ik daarstraks reeds
gaf ? Het verstrekken van basisonderwijs is name-
lijk echt wel iets essentieels.

Minister Mieke Vogels : Ik wil wel eens nagaan of
dat mogelijk is binnen het beleidskader van ont-
wikkelingssamenwerking. We moeten echter ook
niet te pretentieus zijn : we zijn slechts een kleine
regio.

De heer Kris Van Dijck : Ik wil het voorbeeld van
daarstraks even opnieuw aanhalen : ook Vlaande-
ren kan niet overal ter wereld de rechten van de in-
heemse volkeren afdwingen, maar elk klein beetje
helpt. Dat element heeft enkele jaren geleden toch
de unanimiteit van dit parlement gekregen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot
mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Wel-
zijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikke-
lingssamenwerking, over 'het Vlaams beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking'

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Keulen tot mevrouw Vogels, Vlaams
minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen
en Ontwikkelingssamenwerking, over 'het Vlaams
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking'.

De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, ik wil deze vraag
om uitleg plaatsen in het licht van de actuele vraag
die ik samen met vier collega’s heb gesteld op 2 ok-
tober 2002. Op diezelfde dag vroeg Ontwikkelings-
samenwerking ons aller aandacht in de plenaire
vergadering van dit parlement. Het ging toen om

een artikel dat enkele dagen eerder in De Morgen
was verschenen over zaken die misliepen bij de be-
steding van ontwikkelingsgeld in Zuid-Afrika. Op
2 oktober 2002 stond in De Financieel Economi-
sche Tijd een artikel over een probleem met ont-
wikkelingsprojecten in Costa Rica.

Ik wil vandaag herhalen wat ik toen reeds zei en
wat ik heel belangrijk vind. Ik vind het een uitste-
kende zaak dat ook de Vlaamse regering, een rege-
ring op het niveau van een regio, zich bezighoudt
met ontwikkelingssamenwerking, zeg maar met
een rechtvaardiger verdeling van middelen en kan-
sen in de wereld. Ik vind dit voor een regio die mag
claimen tot de meest welvarende ter wereld te be-
horen, bijna een morele plicht. Mensen die in een
zo welvarende regio mogen leven, moeten zoiets
doen. Ik heb toen ook gezegd dat dit een belang-
rijk uitgangspunt is, maar dat we natuurlijk altijd
praten over de besteding van belastinggeld. De re-
gels van het boekhouden of van de rijkscomptabili-
teit moeten dus worden toegepast. Wanneer geld
wordt uitgetrokken om het lot van de allerarmsten
in de wereld wat te verlichten, moeten bovendien
een zekere doelmatigheid en een zeker rendement
voor ogen worden gehouden. Juist deze overwegin-
gen hebben me aangespoord tot het stellen van
mijn vraag om uitleg. Ik wil mezelf geen grote ex-
pertise aangaande ontwikkelingssamenwerking
toedichten, maar de materie interesseert me heel
erg.

Het zojuist vermelde krantenbericht heeft het over
een project met twee aspecten. Het project is gesi-
tueerd in Costa Rica en heet Centro Neotropico
Sarapiquis en het Vlaams onderdeel daarvan is de
website Regenwoud.com. Er zijn bij het project
twee zeer kritische kanttekeningen gemaakt door
11.11.11 als koepelorganisatie van NGO’s en door
Aminal.

Het gaat om een geërfd dossier en een geërfd de-
partement. Het project is opgestart door minister
Anciaux, maar die kan ik er nu niet meer over aan-
spreken. Er is een bedrag van ongeveer 800.000
euro mee gemoeid. Inhoudelijk behelst het project
een milieu-educatief en eco-toeristisch centrum in
Costa Rica, met daaraan gekoppeld de website Re-
genwoud.com. Via die website is het de bedoeling
Vlaamse leerlingen te sensibiliseren voor de toe-
stand van het regenwoud in Latijns-Amerika en
hen gevoelig te maken voor rechtvaardiger Noord-
Zuidverhoudingen in de wereld. Achter het project
gaat de VZW Landscape Foundation Belgium
schuil, die is gevestigd in Diksmuide.
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11.11.11 heeft vanuit de koepel van de NGO’s mi-
nister Anciaux twee keer aangeschreven om te zeg-
gen dat het gaat om onaanvaardbaar haastwerk bij
een eenmalig project waar geen grote maatschap-
pelijke behoefte en dwingende nood aan is. Er
wordt ook getwijfeld aan de toegevoegde waarde
van het project. Gemeten aan ons welvaartsniveau
is Costa Rica wel degelijk een ontwikkelingsland,
maar in de ruimere context van de wereld behoort
Costa Rica tot de middenmoot. Het land moet
daarom geen absolute prioriteit krijgen.

Ik kom nu tot de bemerkingen van Aminal. De ad-
ministratie vindt het opwekken van de interesse
van de jongeren voor het Zuid-Amerikaanse re-
genwoud niet voldoende verantwoord in verhou-
ding met de kostprijs van het gehele project.
800.000 euro of ongeveer 32 miljoen frank vindt de
administratie buitensporig. Aminal heeft boven-
dien ook vragen bij een aantal begrotingsposten. Ik
vermeld daarvan de kosten voor consultancy van
meer dan 1,5 miljoen euro en de kosten voor ad-
hocopdrachten van meer dan 100.000 euro. Aminal
vraagt zich af of dit project niet veeleer zakelijke
belangen dient in de plaats van de ontwikkelingssa-
menwerking. Bovendien wordt gezegd dat er mis-
schien wel zakelijke belangenvermenging kan ont-
staan. De consultancy-activiteiten komen immers
gedeeltelijk op het terrein van de VZW die het
project vormgeeft. Er zijn dus een aantal inhoude-
lijke bemerkingen.

Samengevat zijn er bedenkingen over de keuze van
het project, over de locatie, over de buitensporige
kosten en over de impact van de sensibilisering.
Moet Vlaams geld het eco-toerisme in Costa Rica
promoten ?

Mevrouw de minister, Ontwikkelingssamenwer-
king is een jong departement en alles wat start is
behept met kinderziekten. Dat is onvermijdelijk. Ik
denk dat minister Anciaux wel beschikte over
idealisme en gedrevenheid. Hij heeft mensen wil-
len sensibiliseren. Dit was ook altijd zijn kijk op de
horizontale structuur van het Vlaams ontwikke-
lingsbeleid. Ontwikkelingsbeleid moet door de
hele Vlaamse regering gedragen worden zodat het
een plaats krijgt in het hart van alle Vlaamse gezin-
nen. We moeten dus streven naar een zo breed mo-
gelijk draagvlak voor de Vlaamse ontwikkelingssa-
menwerking.

Ik heb reeds in mijn inleiding gezegd dat het hier
belastingsgeld betreft dat moet worden besteed
volgens de regels van de rijkscomptabiliteit. Het

gaat hier over hulp aan de allerarmsten. Enige effi-
ciëntie mag hier toch niet uit het oog worden verlo-
ren. Mevrouw de minister, welke bedragen werden
in totaal toegekend en welke aan de projecten
Centro Neotrópico Sarapiquis en Regenwoud.
com ? Het project werd immers per schijf betaald.
Is de derde schijf ondertussen reeds betaald ?

Hebt u voldoende garanties inzake de ontwikke-
lingsrelevantie van deze projecten ? Tot welke
stappen bent u eventueel bereid indien er geen
sprake zou zijn van ontwikkelingsrelevantie ? Ik
heb in de krant gelezen dat u aanvankelijk enig
voorbehoud had bij dit project. Mevrouw de minis-
ter, bent u op de hoogte van de gebrekkige opvol-
ging van deze projecten zowel inzake het adminis-
tratieve beheer als de inhoudelijke rapportering en
evaluatie ? Welke maatregelen hebt u genomen of
overweegt u te nemen ?

Hoe ziet u de horizontale structuur verder evolu-
eren ? Ik heb daaromtrent een vraag om uitleg in-
gediend op 2 september, en ze werd ten dele in de
plenaire vergadering behandeld bij de actuele
vraag over de projecten in Zuid-Afrika. Via sensi-
bilisatie werken aan een zo breed mogelijk draag-
vlak, is mogelijk en gemakkelijk te overzien zolang
Ontwikkelingssamenwerking een bescheiden de-
partement is. In 2004 zal Ontwikkelingssamenwer-
king een belangrijke post worden zowel beleidsma-
tig als begrotingsgericht. Daarom moeten we ons
afvragen of de horizontale structuur vanaf 2004 wel
de beste oplossing is vanuit het oogpunt van effi-
ciëntie, doelmatigheid en politieke verantwoorde-
lijkheid.

Deze bedenking reikt echter nogal ver voor het be-
stek van een vraag om uitleg. Misschien moeten we
hieromtrent op termijn een fundamenteel debat
voeren. Misschien heeft dit in deze commissie
reeds plaatsgevonden en dan excuseer ik mij voor
mijn verzoek. Ik heb ook niet de waarheid in pacht
maar ik denk wel dat de discussie moet worden ge-
voerd.

De voorzitter : Binnenkort liggen de beleidsbrief
en de bespreking van de begroting voor. Dan zul-
len we zien of er met de wijziging van minister ook
een wijziging van beleid wordt doorgevoerd. Dat
zal uiteraard worden behandeld in de commissie.

Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Mijnheer de voorzitter, ik
wil de heer Keulen bedanken voor zijn vraagstel-
ling. Ze geeft mij de mogelijkheid om enige klaar-
heid te scheppen.
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Er bestaan inderdaad twee aparte projecten, het
Centro Neotrópico Sarapiquis en het communica-
tieproject Regenwoud.com. Beide waren een initia-
tief van mijn voorganger minister Anciaux. Tot nu
toe heb ik ook geen verklaring kunnen vinden voor
het feit dat hij aan Costa Rica plots een project
heeft toegekend en aan de andere kant een samen-
werkingsverband heeft opgestart via het communi-
catieproject. In die zin kan ik de kritiek van de
NGO’s begrijpen. Eerst zei hij dat hij het aantal
partnerlanden zou beperken en vervolgens ging hij
een belangrijk project aan met een land dat niet in
die lijst van partnerlanden is opgenomen. Zoiets
wordt overigens ‘een project buiten categorie’ ge-
noemd. Tot nader order moet ik u op het waarom
van die beslissing dus het antwoord schuldig blij-
ven.

Het is duidelijk een veelbesproken project. Laat
me proberen een beetje duidelijkheid te scheppen
in de financiering en afhandeling van het Centro
Neotrópico Sarapiquis enerzijds en het sensibilisa-
tieproject Regenwoud.com anderzijds.

De indiener van het project is inderdaad de VZW
Landscape Foundation. Op verzoek van de inspec-
tie van Financiën heeft deze vereniging haar hele
boekhouding toegelicht vermits zij een nieuwe
partner was op het terrein van de ontwikkelingssa-
menwerking en vermits het bedrag voor dit project
toch wel hoog ligt. Het project in Costa Rica kost
34.775.000 frank. Dat bedrag wordt aangewend
voor de werkingskosten van het centrum zoals per-
soneel, verzekering, onderhoud, rollend materieel,
operationele kosten, energie, communicatie, boek-
houding alsmede voor het concept en de uitrusting
van het educatief centrum in Costa Rica.

De subsidie is onderverdeeld in drie schijven en in
een saldo. De schijven bedragen respectievelijk 20
miljoen frank, 7 miljoen frank en 4 miljoen frank.
Het saldo bedraagt 3.775.000 frank. De tweede en
derde schijf werden ondertussen vrijgegeven na de
verantwoording van de werkingsuitgaven van het
eerste en tweede werkjaar. Dit betekent : na de in-
diening van een gedetailleerd werkingsverslag voor
werkjaar één en een vooruitgangsrapport voor
werkjaar twee. Alle nodige stukken om de eerste,
de tweede en de derde schijf uit te betalen na de
startsubsidie zijn correct gebleken en die schijven
zijn dus uitbetaald. De administratie heeft een ge-
detailleerd overzicht gekregen van inkomsten en
uitgaven en er werden ook gedetailleerde wer-
kings- en vooruitgangsverslagen overgemaakt. Op

31 december 2002 loopt het project ten einde. Op
dat ogenblik zal het saldo worden uitbetaald.

Op 7 november 2001 heeft de administratie Bui-
tenlands Beleid een tussentijdse externe evaluatie
van het project in Costa Rica laten maken. Via een
offerte is de evaluatie van de eerste 20 werkings-
maanden van het project aan mevrouw Van Eynde,
consultant in forestry and agroforestry, toegekend.
Haar evaluatieverslag, dat van eind 2001 dateert,
stelt dat de doelstellingen van het project relevant
zijn voor de internationale discussies over milieu
en duurzame ontwikkeling, voor het nationale be-
leid van Costa Rica inzake de betrokken sectoren,
voor de sociaal-economische behoeften in de regio
Sarapiquis en voor het Vlaams beleid, dat inzake
internationale samenwerking innoverende projec-
ten wenst te ondersteunen.

De infrastructuurcomponent van het hele project
zou, volgens het evaluatieverslag, in februari 2002
worden voltooid. De vooropgestelde werkingspro-
gramma’s waren in november 2001 volop in ont-
wikkeling. Het centrum slaagde erin om zich als
een ruim sensibiliseringsplatform voor milieu en
duurzame ontwikkeling te profileren.

Volgens mevrouw Van Eynde is het centrum in
2001 goed beheerd. Er is efficiënt gebruik gemaakt
van de beschikbare middelen. Er is veel moeite ge-
daan om de negatieve impact van de constructies
en van de talrijke bezoekers op het milieu mini-
maal te houden. Er is in de regio effectieve werk-
gelegenheid gecreëerd. De directe werkgelegen-
heid is gerealiseerd door de aanwerving van perso-
neel. De indirecte werkgelegenheid is gerealiseerd
door het lokaal aankopen van alle benodigdheden
die ter plaatse beschikbaar zijn. Bovendien hebben
lokale groepen de toelating gekregen om hun arti-
sanale producten via de balie van het centrum te
verkopen.

De huidige toestand van het project wijst erop dat
de subsidies die de administratie Buitenlands Be-
leid heeft toegekend om de noodzakelijke investe-
ringen uit te voeren het centrum in staat zullen
stellen om zich financieel te handhaven.

Al deze gegevens zijn afkomstig uit het rapport dat
mevrouw Van Eynde vorig jaar heeft geschreven.
Mede op basis van dit rapport is besloten om alle
schijven, met uitzondering van het saldo, aan het
Centro Neotropico Sarapiquis uit te betalen.

Het tweede element in het dossier is iets recenter.
De VZW Landscape Foundation en SHE Consul-
tancy hebben voorgesteld om het project Regen-
woud.com uit te voeren. Dit sensibiliseringsproject
over het thema duurzaamheid is in Vlaanderen ge-

-5-

Vogels

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 30  – 22 oktober 2002



situeerd. Het richt zich vooral op jongeren en op
het onderwijs. Het budget van dit project bedraagt
799.035,20 euro. Het negatieve verslag van Aminal
is vooral op dit project gebaseerd. Het project Re-
genwoud.com beoogt sensibilisering en educatie op
het vlak van de Noord-Zuidverhoudingen, milieu,
duurzame ontwikkeling en ecologische realiteit.
Het daarnet aangehaalde rapport van Aminal is
opgesteld omdat de Aminal al jaren met educatie-
ve projecten in Vlaanderen met betrekking tot mi-
lieu en duurzame ontwikkeling bezig is.

Het budget is ingeschreven op het programma 12.2
van de basisallocatie 30.08 van de begroting 2001.
Deze allocatie is vrij laat op het jaar vastgelegd.
Aangezien het hier niet om gesplitste kredieten
gaat, is de volledige kostprijs in de begroting 2001
ingeschreven en niet in verschillende schijven.

De subsidies voor dit project worden in twee schij-
ven uitbetaald. De eerste schijf, ten bedrage van
479.421,20 euro is reeds uitbetaald. De 2e schijf, ten
bedrage van 319.614 euro, zal worden uitbetaald na
de indiening van de verantwoordingsstukken, van
een ondertekende afrekeningsstaat van inkomsten
en uitgaven, van een facturenlijst, van kopieën van
facturen die de uitgaven verantwoorden en van een
narratief verslag. Bovendien moet de Inspectie van
Financiën dit goedkeuren.

Zoals al gezegd, wil het project de Noord-Zuiddia-
loog door middel van vakoverschrijdende initiatie-
ven in het onderwijs vanuit een nieuw perspectief
aanzwengelen. Aminal had voorbehoud bij een
aantal aspecten van dit project. Dit heeft ertoe ge-
leid dat de Vlaamse regering het dossier tweemaal
heeft uitgesteld. Om aan de bekommernissen van
Aminal tegemoet te komen, is een convenant op-
gesteld en aan het contract met de VZW Landsca-
pe Foundation en SHE Consultancy toegevoegd.
De bekommernissen van Aminal betroffen voorna-
melijk de grootte van het bedrag en het bereik van
het project. Aminal was er niet van overtuigd dat
dit project voldoende jongeren zou bereiken en de
hoge kostprijs zou verantwoorden. Om de bijko-
mende voorwaarden van de Vlaamse regering aan
de realiteit te toetsen, is een comité van toezicht
opgericht.

Het feit dat een aantal toonaangevende persoon-
lijkheden hun naam aan dit project hebben verbon-
den, heeft de Vlaamse overheid nog wat bijkomen-
de zekerheid geboden. Onder die persoonlijkheden
bevinden zich mevrouw Noreenz Hertz, associate
director of the Centre for International Business

and Management at the Judge Institute of Manage-
ment Studies van de universiteit van Cambridge,
professor Bruyninckx, de heer Ausloos van de Na-
tionale Plantentuin, professor Van Damme, de heer
Decleer van het Instituut voor Natuurbehoud, de
heer Gysels van Natuurpunt VZW, professor Mi-
chielsen van het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid
en de Vlaamse journalist Dirk Draulans. Hun enga-
gement heeft de Vlaamse regering van de ernst van
dit project overtuigd.

Op dit ogenblik participeren al meer dan 14 per-
cent van de Vlaamse scholen aan het project. Dit
komt overeen met ongeveer 4.000 leerlingen. Het
departement vindt een participatie van 4 tot 5 per-
cent een succes. De participatie aan dit project ligt
dus zeer hoog. Op 18 oktober 2002 bevonden zich
op het discussieforum dat we via het internet heb-
ben georganiseerd 3.275 berichten, verdeeld over
20 fora. Uit een rapport van het departement On-
derwijs blijkt dat de betrokken scholen voorname-
lijk positief reageren.

Aangezien de hoge kostprijs van het project bud-
gettaire vragen blijft oproepen, hebben we de ad-
ministratie om een tweede externe evaluatie ge-
vraagd alvorens de tweede schijf uit te betalen.
Deze externe evaluatie moet alle met betrekking
tot dit sensibiliseringsproject ingediende facturen
nauwkeurig doorlichten. Op dit moment loopt de
aanbesteding voor die externe evaluatie. Wij zullen
die tweede schijf niet uitbetalen vooraleer we vol-
doende zekerheid hebben dat het weinige geld
waarover we voor Ontwikkelingssamenwerking
beschikken, goed wordt besteed.

Dat was dus het antwoord in verband met het pro-
ject Regenwoud.com en het Costa-Ricaproject. Ik
denk dat er, zeker wat het infrastructuurproject be-
treft, voldoende garanties zijn dat het geld is be-
steed waarvoor het was bedoeld. Dit staat los van
de vraag of we het daaraan hadden moeten beste-
den. Het contract liep echter, en ik denk dat er vol-
doende garanties waren. Voor het infrastructuur-
project geldt hetzelfde als voor het project Regen-
woud.com : wij zullen er heel minutieus op toezien
dat wij voor die hoge prijs ook krijgen wat in het
contract staat en wat eraan werd toegevoegd door
de Vlaamse regering via het convenant. Dit verhaal
wordt in elk geval vervolgd op het moment dat de
externe evaluatie van het sensibiliseringsproject
Regenwoud.com is afgewerkt.

U herhaalde inderdaad ook nog de vragen die
reeds werden gesteld in de actuele vraag van 2 ok-
tober 2002. Ik heb toen geantwoord dat wij, wat de
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inhoudelijke opvolging van onze projecten in Zuid-
Afrika betreft en wat de directe samenwerking be-
treft in zee zijn gegaan met de VVOB. De VVOB
gebruikt voor de evaluatie de PCM-methode, die
eigenlijk gebruikelijk is in alle Europese landen.
Wat de financiële opvolging betreft hebben we on-
dertussen, dankzij de samenwerking van de Inspec-
tie van Financiën, Abafim en het Rekenhof, een
oplossing uitgewerkt waarbij het aantal schijven
dat we uitbetalen wordt beperkt en waarbij boven-
dien een volgende schijf kan worden uitbetaald
vooraleer de vorige helemaal werd opgebruikt. Op
die manier kunnen we de continuïteit van de pro-
jecten ter plaatse garanderen.

U had ook een vraag over de horizontale structuur
van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking. We
zeiden het reeds in de plenaire vergadering : ik
denk dat het inderdaad een mooi principe is en van
een groot idealisme getuigt om te zeggen dat Ont-
wikkelingssamenwerking iets is dat in de geesten
en in de harten van alle mensen moet zitten, en dus
bij uitstek ook in de geesten en harten van alle mi-
nisters. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat
we de beperkte middelen die we vrijmaken doel-
matig inzetten. Daarom zullen we er bij de priori-
taire provincies in Zuid-Afrika op aandringen om
hun prioriteitsstelling sterker te focussen op een
beperkt aantal domeinen, namelijk twee tot drie
per provincie. Dat moet tot gevolg hebben dat we
ons verder engageren voor een grotere, meer struc-
turele samenwerking, waarbij monitoring en stu-
ring van het geheel eenvoudiger wordt. Die con-
centratie moet bovendien bijdragen tot kwaliteits-
verhoging op het terrein.

Binnen de prioriteiten blijft het opdoen van exper-
tise in de materie ontwikkelingssamenwerking in
de verschillende betrokken departementen en de
beschikbaarheid van expertise natuurlijk essen-
tieel. Concreet wordt voorgesteld dat elke betrok-
ken administratie een of meerdere ankerpersonen
aanduidt die op permanente basis de projecten vol-
gen, adviseren en sturen en ook de nodige tijd en
middelen krijgen om deze opdracht te vervullen.
Dit moet een garantie bieden voor meer kwaliteit.
De concentratie moet ook toelaten om meer tijd
en middelen ter beschikking te stellen, zodat aan-
spreekpunten binnen de administratie ook beter
kunnen functioneren.

De administratie Buitenlands Beleid zal vanaf nu
instaan voor de volledige administratieve en finan-
ciële afhandeling van de subsidiedossiers. Dit wil
zeggen dat er vanuit de betrokken departementen

geen financiële stromen naar Zuid-Afrika zullen
worden georganiseerd, maar dat de administratieve
en financiële afhandeling zal gebeuren door de ad-
ministratie Buitenlands Beleid.

De invoering van het aanspreekpunt binnen de ad-
ministratie Buitenlands Beleid voor strategie, pro-
grammatie, administratie en financiële aangelegen-
heden zou voor meer duidelijkheid moeten zorgen,
in elk geval in de eerste plaats bij onze cliënt, onze
Zuid-Afrikaanse partner. Er moet natuurlijk een
vlotte doorstroming van informatie blijven be-
staan, zodat alle betrokken partijen op de hoogte
blijven en het project blijven zien als ‘hun project’.
Dat zal de moeilijke evenwichtsoefening worden
die we het volgende jaar verder moeten afwerken.

De voorzitter : De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Ik dank de minister voor
haar gedetailleerde antwoord. Een sleutelopmer-
king was dat het verhaal wordt vervolgd. Mevrouw
de minister, ik ken u toch een beetje en ik wil u
prijzen voor uw waakzaamheid in deze materie.
Om een term te recycleren die hier ooit in de ple-
naire vergadering werd gebruikt : uw lichaamstaal
verraadt dat u een beetje op uw hoede bent. Deze
projecten vallen inderdaad ‘buiten categorie’. Dit
verhaal heeft echter zonder meer zijn verdienste,
dat staat buiten kijf en dat moet worden gezegd.

Ik vind de kernvraag over de organisatie van de
Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking zeer belang-
rijk. Ook dat aspect wordt vervolgd. Uit uw ant-
woord van vandaag en ook dat van de plenaire ver-
gadering leid ik af dat u bezig bent met een soort
van concentratiebeweging. Dat komt eigenlijk ge-
deeltelijk neer op het verticaliseren van het beleid,
waarbij expertise vooropstaat. Op die manier
wordt een hogere doelmatigheid bereikt.

Ik interesseer me heel erg voor de lijst met de be-
dragen die ik nog zal krijgen. Ook ik blijf dit dos-
sier op mijn beurt op de voet volgen.

De voorzitter : Zoals afgesproken komen we op
deze materie uitvoerig terug tijdens de begrotings-
bespreking op 19 november 2002. We zullen dan
nagaan wat de correlatie is tussen de beleidsbrie-
ven die werden opgemaakt en de uitvoering ervan.
Dat is een nuttige oefening voor alle beleidsdomei-
nen, want volgens mij moeten er momenten zijn
waarop wordt nagegaan wat wel en niet werd gere-
aliseerd.

Het incident is gesloten.
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Vraag om uitleg van de heer Patrick Hostekint tot
mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Wel-
zijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikke-
lingssamenwerking, over de defederalisering van
ontwikkelingssamenwerking en de samenstelling
en werking van de Vlaamse werkgroep die hiertoe
werd opgericht

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Hostekint tot mevrouw Vogels, Vlaams
minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen
en Ontwikkelingssamenwerking, over de defedera-
lisering van ontwikkelingssamenwerking en de sa-
menstelling en werking van de Vlaamse werkgroep
die hiertoe werd opgericht.

De heer Hostekint heeft het woord.

De heer Patrick Hostekint : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, de onderhandelin-
gen over het federale regeerakkoord resulteerden
in oktober 2000 in het Lambermontakkoord. De
bepalingen van dit akkoord werden opgenomen in
de bijzondere wetten van 13 juli 2001. Overeen-
komstig punt 10 van het Lambermontakkoord be-
vatten deze bijzondere wetten een artikel over de
defederalisering of regionalisering van de ontwik-
kelingssamenwerking. De feitelijke overdracht
vindt plaats op 1 januari 2004.

Welke onderdelen van ontwikkelingssamenwer-
king precies zullen worden overgeheveld naar de
gemeenschappen en gewesten, moet ten laatste
tegen 31 december 2002 worden bepaald : de tijd
begint dus te dringen. Daartoe werd op federaal ni-
veau een bijzondere werkgroep opgericht, die naar
ik verneem op geregelde tijdstippen bijeenkomt en
die tot taak heeft een lijst op te stellen van de aan-
gelegenheden die betrekking hebben op de be-
voegdheden van de gemeenschappen en de gewes-
ten. De werkgroep moet ook de overheveling van
de bijzondere middelen en de verdeling tussen de
gemeenschappen en de gewesten voorbereiden.

Begin februari 2002 werd door uw voorganger, mi-
nister Anciaux, een Vlaamse werkgroep geïnstal-
leerd, eerder zelfs dan de federale werkgroep. In de
Vlaamse werkgroep zitten naast de minister twee
vertegenwoordigers van elke democratische fractie
van het Vlaams Parlement : twee voor CD&V, twee
voor de VLD, twee voor sp.a, twee voor Agalev en
twee voor Spirit. Over die laatste twee vertegen-
woordigers bestond wel discussie : op dat ogenblik
vormden de Spirit en de N-VA samen nog een frac-
tie. Daar is een interne discussie over geweest bin-
nen de toenmalige fractie.

De heer Miel Verrijken : Met de derde partij van
Vlaanderen is dus weer geen rekening gehouden.
Dat is uw democratie.

De heer Patrick Hostekint : Ik had het over de de-
mocratische partijen.

De voorzitter : Formeel is er nog steeds de
VU&ID-fractie.

De heer Patrick Hostekint : De werkgroep is belast
met het uitwerken van een standpunt over de defe-
deralisering. Sedert de oprichting heeft de werk-
groep drie keer vergaderd. Er was de installatie en
vervolgens waren er twee effectieve vergaderingen.
Sedert het aantreden van minister Vogels als minis-
ter van Ontwikkelingssamenwerking heeft de
werkgroep niet meer vergaderd. Het reces zit daar
wel voor iets tussen, maar we zijn nu al bijna eind
oktober 2002. Het evenwicht tussen de politieke
fracties in de werkgroep is bovendien verstoord,
aangezien de twee Spirit-leden zijn overgelopen
naar de VLD.

Mevrouw de minister, op welke manier zult u het
evenwicht tussen de politieke fracties in de werk-
groep herstellen ? Welke plannen hebt u in ver-
band met de toekomstige werking van de werk-
groep ? Welke visie hebt u op de defederalisering
van de ontwikkelingssamenwerking ? U moet
daarover een andere mening hebben dan minister
Anciaux. De heer Anciaux is immers een nationa-
list in de beste zin van het woord.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Ik wil geen afbreuk doen
aan de inhoud van de vraag, maar ik wil wel een
aantal formele opmerkingen maken. Als u zegt dat
de werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de democratische fracties, dan sta ik erop
dat er niet wordt gesproken over de Spirit-fractie,
maar wel over de VU&ID-fractie. De VU&ID-
fractie blijft immers formeel bestaan tot 2004. De
vraagsteller heeft gesproken over democratische
fracties en heeft zo de indruk gewekt dat de partij
waartoe ik behoor niet democratisch is. Er moet
een onderscheid worden gemaakt tussen fracties
en partijen.

Mevrouw de minister, ik ontken niet dat er een
probleem is met de vertegenwoordiging in de
werkgroep. Er moet in deze kwestie echter een on-
derscheid worden gemaakt tussen politieke partij-
en en fracties. Vanuit dat opzicht treed ik de heer
Hostekint volledig bij. Ik wens dus formeel de kan-
didatuur van de N-VA in te dienen.
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De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Miel Verrijken : Ik kan niet veel meer ver-
dragen. Op een bepaalde leeftijd wordt men filoso-
fisch en draagt men zijn verleden mee. Wie beweert
dat ik geen democraat ben, zou eens moeten weten
wat er in mijn leven is gebeurd. Ik ga u echter mijn
biografie niet geven. Mijn biografie aan mensen als
u geven is gevaarlijk, mijnheer Hostekint. Eén ding
staat alleszins vast : er is een betwisting tussen de
andere nationalisten. Er zijn meer kandidaten dan
leden en die toestand zal niet verbeteren.

In verband met de bijstand aan ontwikkelingslan-
den bevestig ik dat we al verschillende keren voor-
stellen hebben gedaan die helemaal niet stupide
waren. We zijn altijd voorstander geweest van het
beletten van corruptie en van het dienen van ele-
mentaire belangen. Onze aanwezigheid in die
werkgroep zou nuttig zijn. We zijn voorstander van
een uitgebreide hulp. Zuiver water vormt bijvoor-
beeld de basis van elke samenleving.

Minstens één partij is niet aanvaardbaar, want
communistische moordenaars zijn geen democra-
ten. In een bepaalde fractie zitten minstens drie ex-
leden van de KP. U mag dat soort democratie dus
houden.

De heer Luc Van den Brande, voorzitter : We staan
hier voor een ongekende situatie. Bij bijzondere
wet is er op federaal niveau een bijzondere werk-
groep opgericht. Dat is wat ik de innovatie in onze
institutionele situatie noem. De opdracht van die
werkgroep was voor het einde van dit jaar over
alles duidelijkheid te verschaffen om dan tot de im-
plementatie te kunnen overgaan, zodat de overhe-
veling op 1 januari 2004 tot stand kan komen. Ik
heb het voorrecht gehad om vergaderingen van de
werkgroep mee te maken. Er is zeer plots een
einde gekomen aan die vergaderingen. Op de laat-
ste bijeenkomst was de minister niet aanwezig,
maar dat was waarschijnlijk om praktische rede-
nen. De vraag is nu wat er nog zal gebeuren. We
kunnen daar nog op terugkomen naar aanleiding
van de bespreking van de beleidsbrief.

In de werkgroep heb ik gemerkt dat er een groot
meningsverschil bestond tussen de minister en een
aantal andere geledingen van de meerderheid. Het
zou dus nuttig zijn te weten wat de bedoeling is en
welke standpunten er in de regering leven.

Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, ik denk dat het te vroeg is om hier al echt

uit te pakken met concrete plannen, wat niet wil
zeggen dat ik niets heb gedaan sinds ik minister
van Ontwikkelingssamenwerking ben.

Er is inderdaad een bijzondere werkgroep Defede-
ralisering opgericht bij bijzondere wet. Bij mijn
weten werkt die nog steeds. Daarnaast hebben wij
in het addendum bij het regeerakkoord, dat is ge-
schreven na de Lambermontakkoorden, een
Vlaamse werkgroep opgericht die zou bestaan uit
twee personen van elke democratische partij.
VU&ID had het Lambermontakkoord mee onder-
tekend. Nadat de werkgroep drie maal had verga-
derd, zijn de twee vertegenwoordigers van VU&ID
overgelopen naar de VLD. Ondertussen heb ik aan
de partij in kwestie gevraagd om andere leden voor
te dragen en door toedoen van minister Van Grem-
bergen zitten nu mevrouw Maes, Europees parle-
mentslid, en de heer Jongbloet, adjunct-kabinets-
chef van minister Van Grembergen, in de Vlaamse
werkgroep. Het evenwicht is dus hersteld.

De federale werkgroep werkt ondertussen verder
aan de defederalisering. Ik tracht sinds de over-
dracht van de bevoegdheid die activiteiten te vol-
gen. Eerst werd een reeks hoorzittingen afgewerkt.
Vervolgens werd aan de hand van de hulpbegro-
ting van de federale overheid, van de gewesten en
van de gemeenschappen uitgelegd op welke ma-
nier de verschillende instanties de hulp beheren.

Momenteel worden er in de bijzondere werkgroep
een aantal defederaliseringsscenario’s besproken.
Als die besprekingen achter de rug zijn, wordt de
dialoog met het deel van de sector dat nog niet aan
het woord kwam, hervat. De vakbonden en de
VLIR staan nog op het lijstje van de hoorzittingen
van de federale werkgroep. Op dat ogenblik zal er
ook een evaluatie gebeuren op basis van de resul-
taten van de besprekingen.

Voor de Vlaamse werkgroep bereid ik een synthe-
senota voor. Ik baseer me daarvoor op de ervarin-
gen van de bijzondere werkgroep en op de advie-
zen van mijn administratie Buitenlands Beleid. Bij
de oprichting van de Vlaamse werkgroep werd er
gezegd dat er binnen de werkgroep moet worden
gestreefd naar een consensus waarmee naar de
Vlaamse regering kan worden gestapt. Dat is nog
steeds mijn bedoeling en alhoewel ik me niet op
een bepaalde timing wil laten vastpinnen, zal ik ten
laatste midden november 2002 de Vlaamse werk-
groep opnieuw samenroepen.

Mijn visie op de defederalisering is in eerste instan-
tie gebonden aan artikel 6 van de bijzondere wet
ter uitvoering van de Lambermontakkoorden.
Daarin wordt duidelijk gesteld dat de onderdelen
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van Ontwikkelingssamenwerking die betrekking
hebben op de gemeenschaps- en gewestbevoegdhe-
den, vanaf 1 januari 2004 worden overgeheveld.

Een defederalisering die de federale ontwikke-
lingssamenwerking ontmantelt of totaal verzwakt,
kan geen goed idee zijn. Inzake de algemene be-
strijding van de armoede is er voor iedereen werk
genoeg. Ik wil vertrekken van de beginselen van
subsidiariteit en complementariteit. Er zal voor elk
niveau zorgvuldig moeten worden nagegaan wie
het best is geplaatst om bepaalde dingen te doen.
Voor een aantal bevoegdheden is dat duidelijk.

Het sensibiliseringsbeleid dat is gericht op de
Vlaamse bevolking, moet een Vlaamse bevoegd-
heid zijn. Het gemeentelijk beleid zal een Vlaamse
bevoegdheid moeten zijn. Ik hebben trouwens ge-
reageerd op de brief van minister Michel waarin hij
aan de burgemeesters vraagt om bilaterale pro-
gramma’s op te starten met steden en dorpen in de
derde wereld. Ik heb gezegd dat dat een doublure
zou zijn van wat wij in Vlaanderen aan het opbou-
wen zijn met onze Stedenband. Daarnaast zijn er
een aantal ondubbelzinnige federale bevoegdhe-
den. Ik denk aan conflictpreventie en de link met
de diplomatie en Justitie. Ik denk aan de schuldaf-
bouw en de link met Financiën. Er zijn er nog an-
dere, zoals de verplichte bijdrage aan multilaterale
organisaties.

Er zijn nog een heel aantal bevoegdheden waar-
over de discussie nog niet voorbij is. Mijn admini-
stratie bereidt daarover een nota voor, gebaseerd
op de bevindingen van de bijzondere werkgroep.
Die zal, zoals ik al zei, midden november 2002 aan
de gecorrigeerde Vlaamse werkgroep worden
voorgelegd.

De voorzitter : De heer Hostekint heeft het woord.

De heer Patrick Hostekint : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, ik vrees dat we in
die Vlaamse werkgroep zullen worden geconfron-
teerd met een synthesenota die te nemen of te
laten zal zijn. De tijd is immers zo krap geworden
dat er eigenlijk niet veel ruimte voor discussie
meer zal overblijven in die Vlaamse werkgroep. Er
is de bijzondere wet en er is beslist over te gaan tot
regionalisering. Men kan daar voor of tegen zijn. Ik
bekijk alles pragmatisch. Het is mij om het even op
welk niveau de ontwikkelingssamenwerking zich
afspeelt. Dat mag voor mij op federaal, op Vlaams,
op gemeentelijk of op provinciaal niveau zijn. Al-
leen de resultaten tellen voor mij. Ontwikkelings-

samenwerking moet efficiënt zijn, ze moet terecht-
komen op plaatsen waar ze nodig is, en ze moet
daadwerkelijk iets doen aan de armoede in de we-
reld. Ik bedoel daarmee niet dat Vlaanderen tot nu
toe geen goed ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
zou hebben gevoerd. Ik vind dat Vlaanderen het al
goed heeft gedaan. Het gaat om een nieuwe
Vlaamse bevoegdheid en we dragen dus geen erfe-
nis met ons mee uit de jaren ‘70 en ‘80. Ik ben op
dat vlak geen fetisjist.

Mevrouw de minister, wanneer ik uw mening over
de defederalisering hoor en wanneer ik uw lijst
hoor van Vlaamse bevoegdheden in deze kwestie
waar de federale overheid zich niet mee mag moei-
en, denk ik dat het lijstje dat u opsomt, bijzonder
beperkt is. Er zijn nog veel andere bevoegdheden
die u niet hebt vermeld. Ik denk dan onder andere
aan het onderwijs, de gezondheidszorg en de huis-
vesting. Vlaanderen is ook daarvoor het best ge-
plaatst om een efficiënt ontwikkelingsbeleid te
voeren. Ik hoop dat er een compromis komt en dat
er geen strijd zal ontstaan tussen het federale ni-
veau en de gemeenschappen en de gewesten. Ik
hoop dat er vooral zal worden gekeken naar de be-
langen van de miljoenen mensen die op vele plaat-
sen in armoede leven en creperen van de honger.
Tegen 31 december 2002 moet er toch tot een com-
promis worden gekomen. Ik hoop dat de Vlaamse
werkgroep daartoe een bijdrage kan leveren.

De voorzitter : De heer van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mevrouw de minister, de
bekommernis van de heer Hostekint is het even-
wicht tussen de politieke fracties en in uw ant-
woord hebt u gesproken over democratische partij-
en. U hebt het niet over de fracties gehad. Ik stel
dus vast dat wanneer mijn partij niet is uitgeno-
digd, ik daaruit mag afleiden dat ze in een andere
categorie thuishoort. Het evenwicht waarover de
heer Hostekint zo bekommerd is, zal weer worden
verstoord wanneer er eerstdaags een alliantie
komt. Die alliantie zal dan immers 4 mensen in de
werkgroep hebben.

De heer Luc Van den Brande, voorzitter : We kun-
nen over ontwikkelingssamenwerking spreken in
termen van bevoegdheden, maar we kunnen er ook
over spreken in termen van verantwoordelijkheid.
Het is niet omdat een bepaald niveau bevoegd is
voor het geheel of voor een deel, dat er geen ver-
antwoordelijkheid van andere beleidsniveaus meer
aan te pas zou komen.

Mevrouw de minister, ik vind het buitengewoon
merkwaardig dat tegen alle afspraken in de Vlaam-
se werkgroep die zou vergaderen om van onderuit
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te zorgen voor inbreng in de bijzondere werkgroep
op federaal niveau, nu terzijde wordt geschoven
om nog enkel verder te werken met de federale
werkgroep. Ik apprecieer uw openhartigheid daar-
over, maar in die omstandigheden zal ik mijn aan-
wezigheid in de werkgroep stopzetten. Ik heb trou-
wens gezegd dat deze thematiek volgens mij tot
een consensus bij meerderheid en oppositie moet
leiden alhoewel we verschillende denksporen kun-
nen hebben.

Mevrouw de minister, u moet zich aan de afspra-
ken houden. Ook als er een wijziging van minister
is, moet er correct worden gehandeld. U hebt, met
permissie, een stommiteit begaan. Het kan niet dat
de Vlaamse werkgroep louter wordt samengeroe-
pen om vast te stellen welke afspraken er binnen
de meerderheid in de federale werkgroep zijn ge-
maakt. Dat spel speel ik niet mee. Ik schort bij deze
dus mijn aanwezigheid in de werkgroep op totdat
ik een afdoende verklaring heb en totdat de
Vlaamse werkgroep opnieuw samenkomt om een
reële inbreng te doen en een visie te ontwikkelen
ten aanzien van de federale werkgroep.

Minister Vogels heeft het woord.

Minister Mieke Vogels : Volgens mijn administratie
werd de beslissing om de Vlaamse werkgroep niet
meer samen te roepen midden april door mijn
voorganger genomen. Dit gebeurde onder meer
omwille van de onjuiste samenstelling en omdat
men er op Vlaams niveau niet uitraakte.

Ik wil onderstrepen dat het absoluut niet mijn be-
doeling is om die Vlaamse werkgroep half novem-
ber samen te roepen om enkel maar te registreren
wat er op federaal niveau is gebeurd, wel integen-
deel. Ik raad wel aan de federale hoorzittingen af
te wachten zodat erover kan worden gerappor-
teerd in de commissie en onze eigen administratie
Buitenlands Beleid tegelijkertijd een discussienota
kan voorleggen. Volgens mij moet in de Vlaamse
werkgroep een concreet voorstel worden gelan-
ceerd, waarover uiteraard moet worden gediscus-
sieerd. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik die
werkgroep niet heb stilgelegd.

Mijnheer Hostekint, u hebt me verkeerd begrepen
toen ik sprak over bevoegdheden die in mijn ogen
zeker federaal zijn. Ik heb voorbeelden gegeven
van de twee uitersten van het spectrum waarover
allicht weinig discussie bestaat. Ik ben me er heel
goed van bewust dat onder meer Huisvesting en
Tewerkstelling daartussen zitten. De verdere tran-

chering zullen we in de eerste plaats moeten bepa-
len in de Vlaamse werkgroep. Hopelijk gebeurt dit
in aanwezigheid van de voorzitter van deze comis-
sie.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Karim Van Overmeire tot
de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Econo-
mie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en
Huisvesting, over het standpunt van de Vlaamse re-
gering ten aanzien van de uitbreiding van de Euro-
pese Unie

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van Overmeire tot de heer Gabriels,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Be-
leid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over het
standpunt van de Vlaamse regering ten aanzien
van de uitbreiding van de Europese Unie.

De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, de toetreding
van de kandidaat-lidstaten wordt beheerst door
twee principes. Het principe van de ‘conditionali-
teit’ stelt dat een lidstaat slechts mag toetreden
wanneer zij aan een reeks strenge politieke, econo-
mische, wetgevende en bestuurlijke eisen voldoet.
Het differentiatieprincipe stelt dat elke lidstaat op
haar eigen merites moet worden beoordeeld. Uit-
eindelijk moeten de huidige lidstaten de politieke
beslissing nemen maar het is de Europese Commis-
sie die de facto de onderhandelingen voert en jaar-
lijkse voortgangsrapporten opstelt.

De positie van Vlaanderen ontbreekt in het hele
verhaal. Ik heb de indruk dat de Vlaamse regering
het debat overlaat aan de Belgische federale rege-
ring en aan het Europese niveau en voor heel deze
problematiek weinig interesse toont. Niettemin
zullen de gevolgen van de toetreding wel degelijk
merkbaar zijn in Vlaanderen en invloed hebben op
materies die behoren tot de bevoegdheid van de
Vlaamse regering zoals bijvoorbeeld landbouw, ex-
port, delokalisatie, werkgelegenheid et cetera.
Daarom zou Vlaanderen, als belangrijkste compo-
nent binnen die Belgische federatie, het uitbrei-
dingsdossier met buitengewone belangstelling
moeten volgen.

Ik heb indertijd aan de minister een schriftelijke
vraag gesteld over het standpunt van de Vlaamse
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regering. Uit zijn antwoord bleek dat de Vlaamse
regering geen voornemen had om zelf bijkomende
of specifieke eisen aan de kandidaatlanden op te
leggen. Dat leek me een valabel standpunt zolang
er geen afbreuk wordt gedaan aan de principes van
‘conditionaliteit’ en differentiatie. Vandaag hebben
we echter te maken met een soort big-bangscena-
rio waarbij die principes ten dele aan de kant wor-
den geschoven en waarbij men kiest voor een ge-
lijktijdige toetreding van 10 kandidaat-lidstaten
wellicht begin 2004.

Wie de zaak volgt, kan vermoeden dat de werkelij-
ke situatie soms al te rooskleurig wordt voorge-
steld in de evaluatierapporten van de Commissie.
De journalist Bernard Bulcke zegt in De Standaard
onder meer dat wie het rapport goed leest alleen
maar kan besluiten dat de Commissie eigenlijk toe-
geeft dat de kandidaatlanden niet klaar zijn. Een
aantal belangrijke dossiers zijn nog helemaal niet
afgerond zoals bijvoorbeeld over de staatssteun
aan de staalindustrie in een aantal voormalige
Oostbloklanden.

Er is al lang geen sprake meer van het idee dat
oorspronkelijk was gelanceerd om een grondig
rapport te laten opstellen door onafhankelijke des-
kundigen waarbij de kosten van toetreding verge-
leken worden met de kosten van niet-toetreding.
De principes van ‘conditionaliteit’ en differentiatie
worden dus verlaten. Europa kiest voor een strate-
gie waarbij de 10 kandidaat-lidstaten dit jaar de
onderhandelingen moeten afronden, in 2003 de
toetredingsverdragen moeten ondertekenen en in
2004 effectief moeten toetreden zodat ze kunnen
deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Onze fractie is principieel en onverkort voorstan-
der van de toetreding van de huidige 10 kandidaat-
lidstaten tot de Europese Unie. Ik denk dat we die
landen de kans moeten geven om volwaardig lid te
worden. Met het communistisch verleden in het
achterhoofd hebben we misschien zelfs een zekere
ereschuld ten opzichte van die landen.

De vraag is of het verstandig is om die toetreding
te forceren. Betekent het lidmaatschap als dusda-
nig wel een meerwaarde ? Wat telt is immers de le-
venskwaliteit van de mensen in die landen. Het lid-
maatschap zal hierop weinig invloed uitoefenen.
Wat telt is de uitbouw van een stabiele rechtsstaat,
de uitbouw van een sociaal en ecologisch gecorri-
geerde markteconomie. Daarover gaat het uitein-
delijk. Wij vrezen dat overhaaste toetreding zowel

in de huidige lidstaten als bij de toetreders tot
grote problemen zal leiden.

Wij staan niet alleen met die kritische beschou-
wing. Wie de pers een beetje volgt, weet dat er van-
uit verschillende en zelfs onverwachte hoeken een
aantal kritische kanttekeningen zijn gemaakt. De
mooiste uitspraak komt volgens mij van het Neder-
landse Europarlementslid mevrouw Van der Laan.
Zij stelt dat de Europese Unie en de kandidaat-
landen net als een verloofd stel zijn dat al jarenlang
samenwoont en besloten heeft om binnen enkele
jaren te trouwen. Tijdens het samenwonen zijn vra-
gen en irritaties naar boven gekomen, maar de aan-
staande echtelieden lossen dit niet op. Ze proberen
een gezamenlijk geluk af te dwingen door gefor-
ceerd een trouwdatum vast te stellen.

We zitten met dit gevoel want het lidmaatschap
van die Europese Unie is uiteindelijk niet vrijblij-
vend. Een staat die lid wordt van de Europese
Unie offert voor een groot deel haar financiële en
monetaire autonomie op. Op allerlei andere terrei-
nen wordt de bewegingsvrijheid van die lidstaten
sterk beknot. Het hele systeem kan echter slechts
overeind blijven wanneer de landen zowel de poli-
tieke wil als de structuren bezitten om zich aan de
afgesproken dwingende economische en begro-
tingsregels te houden.

Ik wil even de bevoegdheden van het Vlaams Par-
lement overschrijden. Ik vraag me af of wij binnen
anderhalf jaar wel samen met een land als Slova-
kije kunnen spreken over gemeenschappelijk asiel-
beleid wanneer wij vandaag nog asielzoekers uit
Slovakije als ontvankelijk verklaren. Ik vraag me af
hoe het zit met de gemeenschappelijke buitengren-
zen. We mogen wel voldoende vertrouwen hebben
in de Duitse en de Oostenrijkse grensbewaking,
maar kunnen we ook voldoende vertrouwen heb-
ben in de grensbewaking van Polen of Litouwen ?
Nu verhoudt het inkomensverschil zich aan beide
zijden van de Duits-Poolse grens van 2,5 tot 1. Aan
de grens tussen Polen en Wit-Rusland zal dat ech-
ter 4 tot 1 zijn. Hoe meer die grens naar het oosten
opschuift, hoe groter het spanningsveld wordt.

Ook commissievoorzitter Prodi zegt luidop dat
bijna alle kandidaat-lidstaten worstelen met pro-
blemen als corruptie, mensenhandel, prostitutie,
maar volgens mij ook en vooral met een gebrek
aan mensen en middelen om de Europese wetge-
ving in nationale wetten om te zetten. Het gaat met
andere woorden grotendeels over de kwaliteit van
het bestuur in de landen die willen toetreden. De
Commissie erkent dat probleem en is nu een soort
van specifiek toezicht aan het uitwerken, waarbij
de kandidaat-lidstaten voor een bepaalde periode
bijna onder voogdij komen van die Europese Unie.
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Mijnheer de minister, collega’s, ik denk dat de hele
uitbreiding steeds meer wegheeft van een sprong in
het onbekende en van pure improvisatie. Dit kan
er enkel toe leiden dat de EU vrij snel na de toe-
treding van die 10 kandidaat-lidstaten geblokkeerd
zal raken. De vraag is uiteraard hoe die blokkering
zal worden opgelost. Mijn vrees is dat een consorti-
um van grote landen de zaak naar zich toe zal trek-
ken of dat de Europese instellingen meer macht
zullen krijgen.

Ik wil er evenwel op wijzen dat de vrees in bepaal-
de kandidaat-lidstaten al bestaat dat ze de voogdij
van Moskou misschien voor de voogdij van Brussel
inruilen. Veel van die landen hopen uit een EU-lid-
maatschap voordeel te halen. De federalistische
idee, zoals die zich in West-Europa heeft ontwik-
keld, is in die landen evenwel in mindere mate aan-
wezig. Een citaat van de Letse president Freiberge
geeft de geestesgesteldheid in die landen mooi
weer : ‘The European Union is and remains an or-
ganisation of and between states. We have had to
fight far too hard for our own nation state to want
to dispense with it now.’

Wat de publieke opinie betreft, toont de zoge-
naamde Eurobarometer duidelijk aan dat het en-
thousiasme voor de uitbreiding in West- of in Oost-
Europa niet bijzonder groot is. In Frankrijk zijn er
meer tegen- dan voorstanders van de uitbreiding.
In Estland is slechts 39 percent van de bevolking
voor de toetreding. In Malta is dit 40 percent en in
Letland 47 percent. Dit bewijst dat er, naast het
grote enthousiasme in bepaalde landen, ook heel
wat kritische geluiden te horen zijn.

Mijns inziens zijn er voldoende redenen om voor
een voorzichtiger en meer gefaseerde aanpak te
pleiten. Ik hoop dat Vlaanderen zich eindelijk in
dit debat zal mengen. We mogen dit niet zomaar
aan de federale regering en aan minister Michel
overlaten. We moeten eens nagaan wat de gevolgen
van de uitbreiding voor Vlaanderen zullen zijn. Als
we bepaalde zaken willen trachten bij te sturen,
moet dit via een omweg langs het federale niveau
gebeuren. Dit is echter geen reden om hier nog
twee of vijf jaar mee te wachten. Ik zou de minister
dan ook een aantal concrete vragen willen stellen.

De Waalse minister van Economie heeft een groep
deskundigen de opdracht gegeven om een studie
over de voor- en nadelen van de uitbreiding voor
Wallonië te maken. Heeft de Vlaamse overheid al
een dergelijk initiatief genomen ? Mij lijkt dit alles-
zins een daad van goed bestuur.

Wat is het standpunt van de Vlaamse regering over
het hele concept van deze big-banguitbreiding met
tien lidstaten ? Waarom wordt de uitbreiding zo
haastig doorgevoerd ? Waarom komt er geen gefa-
seerde uitbreiding ? Een gefaseerde uitbreiding
zou nochtans heel wat voordelen bieden. We zou-
den de zaken wat voorzichtiger kunnen aanpak-
ken. De problemen zouden veel overzichtelijker
zijn.

Heeft er enig overleg tussen de Vlaamse regering
en de federale regering plaatsgevonden ? Op 16
oktober 2002 heeft de Belgische regering hierover
vergaderd. De Belgische regering heeft toen beslo-
ten om geen echte voorwaarden te stellen. Is de
Vlaamse regering bij het totstandkomen van dit
standpunt betrokken ?

Welke gevolgen zal de uitbreiding op de Vlaamse
economie en tewerkstelling hebben ? Wat zouden
de gevolgen zijn indien de uitbreiding toch niet zou
doorgaan ? Een vergelijking tussen deze beide mo-
gelijkheden lijkt me bijzonder interessant.

Meent de Vlaamse regering dat de EU efficiënt zal
functioneren binnen het in Nice uitgetekend
kader ? Zal de EU voldoende slagkracht hebben ?

Wat zal de totale kostprijs van de uitbreiding zijn ?
In de pers circuleren in dit verband zeer verschil-
lende cijfers. Sommigen hebben het over 40 miljard
euro. Anderen maken gewag van 4.000 frank of van
1.000 frank per inwoner. Nog andere bronnen spre-
ken over 0,08 of over 0,15 percent van het geza-
menlijk BNP. Ik ben van mening dat de Vlaamse
volksvertegenwoordigers hierover meer informatie
moeten krijgen. Hoewel het hier om een relatief
beperkt bedrag gaat, wil ik er toch even op wijzen
dat de Amerikaanse steun in het Marshallplan 15
keer groter was en dat de West-Duitse steun aan de
voormalige DDR 10 keer groter was. Bovendien is
de Vlaamse steun aan Wallonië 12 tot 25 keer gro-
ter dan de steun aan de kandidaat-lidstaten waarin
nu wordt voorzien.

Als ik het debat in de pers goed heb gevolgd, wordt
de discussie over de kostprijs van de uitbreiding ei-
genlijk vervalst. We mogen ons niet blindstaren op
de eerste jaren na de toetreding. Er zijn twee goede
redenen om te veronderstellen dat de kosten na
enkele jaren wellicht zullen stijgen. De eerste
reden betreft de structurele steun. Hierbij wordt
een plafond van 4 percent van het BNP gehan-
teerd. Als een land lid wordt van de EU, zal dit
BNP wellicht stijgen. Dit betekent uiteraard dat
ook het plafond van de structurele steun zal stij-
gen. De tweede reden betreft het landbouwbeleid.
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Hoewel aanvankelijk in een overgangsfase wordt
voorzien, zullen de landbouwers in de nieuwe lid-
staten in 2013 dezelfde rechten en dezelfde behan-
deling krijgen als de landbouwers in West-Europa.
Bovendien zal de steun aan Bulgarije en aan Roe-
menië worden opgevoerd. Aangezien we hier mo-
menteel weinig zicht op hebben, zou het Vlaams
Parlement hierover wat bijkomende uitleg moeten
krijgen.

Hoe zal het systeem van toezicht en van volmach-
ten waarvoor de Europese Commissie pleit in de
praktijk werken ? Wat moeten we ons hierbij voor-
stellen ? Heeft de Vlaamse regering dit
bestudeerd ? Is het werkelijk niet nodig om bijko-
mende, specifieke eisen aan het dossier toe te voe-
gen ? Tenslotte hebben een aantal andere lidstaten
dit wel gedaan.

Welke invloed zal de uitbreiding op de Vlaamse
landbouw uitoefenen ? Zal de grotere concurrentie
de Vlaamse landbouw in de problemen brengen ?
Hoe zit het met de mogelijkheid voor Vlaamse
landbouwers om in Midden- en Oost-Europa gron-
den aan te kopen ? Welk standpunt hebben de an-
dere lidstaten in dit verband ingenomen ?

We mogen verwachten dat de steun aan de arme
regio’s grosso modo van Zuid- naar Oost-Europa
zal verschuiven. Ik veronderstel echter dat dit ook
voor Vlaanderen bepaalde gevolgen zal hebben.
Wat is de visie van de minister op deze verschui-
ving ?

Zullen de buitengrenzen van de EU voldoende
worden gecontroleerd ? Ik denk in dit verband niet
enkel aan illegale immigratie, maar ook aan de
smokkel van goederen. De buitengrenzen zullen op
heel andere plaatsen komen te liggen. Kaliningrad,
de grens tussen Polen en Wit-Rusland en de grens
tussen Polen en Oekraïne zijn heel andere grenzen
dan de grens tussen Duitsland en Polen of de grens
tussen Oostenrijk en Hongarije.

Wat is het standpunt van de Vlaamse regering over
de mogelijke toetreding van Bulgarije en Roe-
menië in 2007. Wie die landen heeft bezocht, zal
moeten toegeven dat ze binnen 5 of 6 jaar onmoge-
lijk klaar kunnen zijn om volwaardige leden van de
EU te worden.

Turkije ligt nog iets verder. Het moment is aange-
broken om over het mogelijk lidmaatschap van
Turkije de nodige duidelijkheid te verschaffen. We
weten dat de Amerikaanse regering op dit vlak

heel wat druk uitoefent. Willen we echter een EU
die aan Syrië of aan Irak grenst ? Willen we dat
Turkije de grootste lidstaat van de EU wordt ?

De minister zal wellicht zeggen dat dit geen
Vlaamse zaak is. Ik ben er evenwel van overtuigd
dat de gevolgen van de toetreding van Turkije ook
in Vlaanderen voelbaar zouden zijn. Het standpunt
van mijn fractie hierover is bekend. Turkije kan
geen lid van de EU worden. De toetreding van Tur-
kije zou trouwens een ongezien feit zijn. Een kan-
didaat-lidstaat die het grondgebied van een lid-
staat, namelijk Cyprus, militair bezet, kan ons in-
ziens geen lid van de EU worden.

Ik weet dat ik hier heel wat vragen heb gesteld.
Het betreft hier evenwel een belangrijk dossier.
Vlaanderen mag niet de vergissing maken om deze
kwestie enkel op het Belgisch en het Europees ni-
veau te laten behandelen. Alle Vlaamse volksverte-
genwoordigers hebben de plicht om dit dossier met
buitengewone belangstelling op te volgen.

De voorzitter : De heer Moreau heeft het woord.

De heer André Moreau : Mijnheer de voorzitter, ik
zou even willen inpikken op enkele uitspraken van
de vorige spreker.

De heer Van Overmeire heeft daarnet verklaard
dat de kandidaat-lidstaten niet in staat zijn om de
Europese regelgeving na te leven omdat ze niet
over de juiste mensen beschikken. Ik weet dat een
integratieproces veel tijd vergt. Ik zou echter toch
graag vernemen of dat al dan niet waar is. Mis-
schien heeft de collega een al te krasse uitspraak
gedaan. Het zou echter ook kunnen dat hij gelijk
heeft. Ik stel me gewoon deze vraag.

Ik heb nog een tweede vraag, over het landbouw-
beleid. De heer Van Overmeire zei dat men van
plan was speciale steun te verlenen aan de boeren
in Bulgarije.

De heer Karim Van Overmeire : Voor landbouw
geldt het volgende. Voor de huidige 10 kandidaat-
lidstaten voorziet Europa in een overgangsregeling
tot 2013. Roemenië en Bulgarije worden pas in
2007 lid, en voor zover ik weet is er daarvoor inza-
ke landbouw nog geen definitieve regeling getrof-
fen.

De heer André Moreau : U hebt nochtans laten
uitschijnen dat er in een speciale steun zou worden
voorzien, onder meer voor Bulgarije. De huidige
tendens is dat sommige van de 15 landen die mo-
menteel deel uitmaken van de Europese Unie, de
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landbouwsubsidies naar beneden willen halen. Er
speelt daar een spanningsconflict : sommige landen
willen dat wel en andere niet. Welke landen ook tot
de Europese Unie behoren, we moeten wel een
landbouwbeleid kunnen voeren met één gezicht,
zeker wat de landbouwsubsidies betreft. Klopt het
dat er in speciale landbouwsubsidies wordt voor-
zien ?

De heer Luc Van den Brande, voorzitter : Ik wou
hier zelf nog iets aan toevoegen. Ik begrijp de be-
zorgdheid van de heer Van Overmeire. Ik wil voor
alle duidelijkheid zeggen dat onze fractie een abso-
lute voorstander is van het proces van uitbreiding
zoals dat nu in verschillende fases naar voren
wordt gebracht. Daarover mag geen enkele politie-
ke onduidelijkheid bestaan.

Vanzelfsprekend hangt deze uitbreiding samen met
het ogenschijnlijke onderscheid tussen verdieping
en verbreding van de Europese Unie. Die verbre-
ding kan slechts lukken in de mate dat de verdie-
ping ook lukt. Dat zijn twee processen die samen
moeten gaan. Daarom is van groot belang wat in
de Europese Conventie naar voren wordt gebracht
en wat de basis zal vormen voor het tot stand bren-
gen van de intergouvernementele conferentie in
2004 : de besluitvormers moeten van de commissie
de initiatiefmogelijkheden krijgen om een commu-
nautair Europa uit te bouwen en geen intergouver-
nementeel Europa. De regionale gehelen moeten
steeds meer aan belang winnen. Dat er een aantal
knelpunten zullen zijn in verband met de plaats
van de constitutionele legislatieve regio’s, spreekt
natuurlijk voor zich.

Ik ga nu niet in op de hele problematiek van de
landbouwpolitiek. Grof geschetst is de vraag de
volgende : zal het landbouwbeleid een onderdeel
blijven vormen van het algemene Europese beleid
of zal er bij voorbaat een extra inspanning worden
gedaan ter integratie van een aantal Centraal-Eu-
ropese landen ? Op het politieke vlak is het van
het grootste belang dat dit proces van uitbreiding
tot een goed einde wordt gebracht. Daarvoor moet
dan de politieke wil aanwezig zijn om dit zo te or-
ganiseren dat de besluitvorming in de Europese
Unie goed overeind kan blijven. Dat moet op een
doelmatige manier gebeuren. Het gaat dan ook
over het gemeenschappelijk optrekken van de le-
vensstandaard in alle huidige en toekomstige lid-
staten.

CD&V is dus absoluut een voorstander van een
gebonden benadering tussen verbreding en verdie-
ping van de unie.

Minister Gabriels heeft het woord.

Minister Jaak Gabriels : Ik wil in de eerste plaats
aan de heer Moreau zeggen dat we de zaken niet
moeten compliceren door te spreken in conditione-
le termen. Ik hoop dat we al een afdoend antwoord
kunnen geven op de vragen die uitgaan van de hui-
dige stand van zaken. Dat moet een optimistisch
antwoord zijn, waaruit blijkt dat we geloven in het
Europa van morgen. Het Europa van morgen zal
inderdaad veel groter zijn dan het Europa van gis-
teren.

Ik wil eerst even een algemene bedenking maken :
al de angstbeschouwingen die hier vandaag naar
voren werden gebracht, kwamen ook aan de orde
bij alle vorige uitbreidingsoperaties. Als u wilt, kunt
u dat nagaan, mijnheer Van Overmeire. Telkens op-
nieuw dachten sommigen dat we, met die of die
landen erbij, ongetwijfeld tot een onbestuurbaar
Europa zouden komen. Wie gelooft in Europa,
moet ervoor zorgen dat de Conventie een goed in-
stitutioneel antwoord geeft op de moeilijkheden
inzake bestuurbaarheid en beheersbaarheid in Eu-
ropa. Men moet niet bij voorbaat vertrekken van
een pessimistische visie, want dan was er nooit een
Europese Unie geweest.

Ik wil nu even proberen om een systematisch ant-
woord te geven op uw concrete vragen. Nadat de
Europese Raad van Kopenhagen in juni 1993 het
startschot gaf voor de toetreding tot de Europese
Unie van de landen van Midden- en Oost-Europa,
heeft de Europese Commissie de onderhandelin-
gen met die 12 kandidaat-lidstaten aangevat. Deze
onderhandelingen zijn ondertussen ver gevorderd.
Met uitzondering van Roemenië en Bulgarije, waar
respectievelijk 13 en 22 hoofdstukken werden afge-
sloten, werden de onderhandelingen met deze kan-
didaat-lidstaten ondertussen provisioneel afgeslo-
ten voor 25 tot 28 van de in totaal 31 hoofdstukken
van het zogenaamde ‘acquis communautaire’.

Op 9 oktober 2002 heeft de commissie voor elk van
de 13 kandidaat-lidstaten het jaarlijkse vooruit-
gangsrapport voorgesteld met betrekking tot het
nakomen van de toetredingsvoorwaarden door
kandidaat-lidstaten. De commissie heeft toen ook
een algemeen strategisch document gepubliceerd
waarin de belangrijkste conclusies worden opge-
somd met het oog op het verdere verloop van het
toetredingsproces.
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Het is de bedoeling om de toetredingsonderhande-
lingen vóór de Europese Raad van Kopenhagen in
december 2002 af te sluiten met de kandidaat-lid-
staten die er klaar voor zijn. Het Deens voorzitter-
schap spant zich in om het uitbreidingsproces, dat
in Kopenhagen aanving, ook in Kopenhagen te vol-
tooien. Over de moeilijkste en meest gevoelige
hoofdstukken, zoals landbouw en de financiering
van de Unie na de uitbreiding, moet echter nog
worden onderhandeld. Binnen de Unie is momen-
teel dan ook een debat aan de gang om ter zake
een gemeenschappelijk standpunt uit te werken
dat aan de kandidaat-lidstaten zal worden voorge-
legd. Om deze timing te halen, zal de Europese
Raad van Brussel op 25 oktober 2002 belangrijke
knopen moeten doorhakken.

Algemeen beschouwd kan ik me terugvinden in de
bevindingen van de Europese Commissie. Zo deel
ik in de eerste plaats de mening dat van 10 kandi-
daat-lidstaten mag worden aangenomen dat zij in
het algemeen voldoende vooruitgang hebben ge-
boekt om de toetredingsonderhandelingen eind
2002 te kunnen afsluiten, met name Estland, Let-
land, Litouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slova-
kije, Slovenië, Cyprus en Malta. De commissie gaat
voor deze 10 landen uit van een effectieve toetre-
ding, ten vroegste in 2004, nadat het toetredings-
verdrag door alle lidstaten en door de respectieve-
lijke kandidaat-landen werd geratificeerd. Aange-
zien het een gemengd verdrag betreft, zal het toe-
tredingsverdrag in België overigens ook door het
Vlaams Parlement moeten worden goedgekeurd.

Wat Cyprus betreft, hoopt de Commissie dat de
Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten er alsnog
in slagen om, onder VN-toezicht, voor eind 2002
tot een akkoord te komen met betrekking tot de
hereniging van het eiland. Zoals echter reeds dui-
delijk werd gesteld op de Europese Raad van Hel-
sinki in 1999, moet duidelijk zijn dat de hereniging
niet geldt als voorwaarde voor de toetreding van
Cyprus tot de Unie. Dat was trouwens ook niet het
geval voor het toenmalige West-Duitsland, toen het
in 1951 aan de basis lag van wat later de Europese
Unie zou worden.

De nauwgezette en langdurige onderhandelingen
met deze 10 kandidaat-lidstaten zijn gebaseerd op
het differentiatieprincipe. Elke kandidaat-lidstaat
wordt beoordeeld op zijn eigen merites, los van de
dossiers van de andere kandidaat-lidstaten. Ze
worden nu gekoppeld aan een scrupuleuze monito-
ring door de Europese Commissie van de vooruit-
gang die deze landen nog moeten boeken voor de
toetreding in 2004. Samen met de extra garantie-

clausules, die in het toetredingsverdrag worden in-
gebouwd voor de eerste periode na de toetreding,
vormt deze monitoring de best mogelijke garantie
dat deze unieke en zeer belangrijke uitbreiding een
nieuw succesverhaal wordt.

Een tweede vaststelling die de Commissie in haar
rapport van 9 oktober jongstleden maakte, kan ik
onderschrijven. Bulgarije en Roemenië hebben
vooralsnog onvoldoende vooruitgang geboekt om
de toetredingsonderhandelingen reeds eind dit jaar
af te ronden. Voor hen schuift de Commissie voor-
lopig en louter ten indicatieven titel 2007 naar
voren als streefdatum voor toetreding. Om hun Eu-
ropese roeping te bestendigen en om het inclusieve
karakter van het uitbreidingsproces te bevestigen,
stelt de Commissie voor om de ‘pretoetredingsstra-
tegie’ voor Bulgarije en Roemenië te intensifiëren.
De Commissie wil dit doen via onder andere het
uitwerken van roadmaps voor de verdere onder-
handelingen en door het verhogen van de ‘pretoe-
tredingssteun’. Uit reacties van de betrokken lan-
den blijkt dat ze de situatie waarin ze zich bevin-
den, erkennen en zich kunnen terugvinden in ver-
dere, door de Commissie uitgestippelde scenario’s.

Turkije werd door de Europese Raad van Helsinki
in december 1999 formeel erkend als kandidaat-
lidstaat maar werd nog niet rijp bevonden om toe-
tredingsonderhandelingen aan te vatten. Alhoewel
de Commissie belangrijke vooruitgang vaststelt,
voldoet Turkije nog steeds niet aan de politieke
voorwaarden om toetredingsonderhandelingen ef-
fectief aan te knopen. Sommige basisrechten en -
vrijheden worden in Turkije immers nog steeds be-
knot. De recent doorgevoerde hervormingen zijn
nog niet effectief op het terrein voelbaar. Er zijn
nog steeds problemen met martelpraktijken en
mishandeling. Bovendien blijft de rol van het leger
in maatschappij en politiek vragen oproepen.

Ook bepaalde economische criteria worden in Tur-
kije duidelijk niet gehaald. Zo werd bijvoorbeeld te
weinig vooruitgang geboekt op het vlak van de pri-
vatisering en zijn de gevolgen van sterk destabilise-
rende crisissen nog steeds voelbaar in de Turkse
economie. Daarom is zelfs het aangeven van een
datum waarop de toetredingsonderhandelingen
met Turkije kunnen worden aangevat op heden
nog voorbarig. Turkije wordt dan ook aangemoe-
digd verdere inspanningen te leveren. Wel stelt de
Commissie voor om de pretoetredingsstrategie
voor Turkije te intensifiëren via onder meer een
verhoogde financiële steun vanaf 2004.

Het moet onderstreept worden dat de Europese
Gemeenschap reeds sinds 1963 een associatiever-
drag gesloten heeft met Turkije. In dit verdrag
wordt EU-lidmaatschap uitdrukkelijk in het voor-
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uitzicht gesteld. Dit werd in 1999 door de Unie be-
vestigd door Turkije formeel als kandidaat-lidstaat
te erkennen. Bijgevolg wordt de Turkse kandida-
tuur op dezelfde objectieve manier en volgens
exact dezelfde criteria en voorwaarden als alle an-
dere kandidaat-lidstaten geëvalueerd. De evaluatie
staat dus los van geografische, godsdienstige of cul-
turele beschouwingen.

De Commissie benadrukt in haar rapport dat de
Unie werk moet maken van een nieuw en meer ge-
structureerd beleid ten aanzien van Rusland, Oe-
kraïne, Moldavië en de Balkanlanden. Deze landen
zullen zich na de uitbreiding aan de nieuwe buiten-
grens van de Unie bevinden. Ik deel ook deze ana-
lyse met de Commissie.

Niets doet vermoeden dat de kandidaat-lidstaten
na hun toetreding niet tegen hun taak opgewassen
zouden zijn om de nieuwe buitengrens naar beho-
ren te bewaken. Ze hebben er zich immers toe ver-
bonden het gehele Schengenverdrag over te
nemen. De Unie en haar lidstaten zijn bereid hen
hierbij de komende jaren te helpen. Verder wordt
door de Commissie gecontroleerd of deze verbin-
tenis door de kandidaat-lidstaten wordt nageleefd.

De Commissie kan trouwens geen naïviteit verwe-
ten worden. Alhoewel ze oordeelt dat 10 kandi-
daat-lidstaten over het algemeen klaar zijn om de
toetredingsonderhandelingen succesvol af te slui-
ten, geeft zij terecht aan dat deze landen op tal van
terreinen nog ingrijpende inspanningen moeten le-
veren. Zo bijvoorbeeld moeten alle kandidaat-lid-
staten blijvend inspanningen leveren om te verze-
keren dat zij administratief en juridisch in staat zijn
om het ‘acquis communautaire’ toe te passen en af
te dwingen. Zo ook worden in de vooruitgangsrap-
porten voor elke kandidaat-lidstaat een variabele
reeks van tekortkomingen blootgelegd waarvoor
bijkomende maatregelen zich opdringen. Naast de
ontoereikende administratieve en juridische capa-
citeiten kampen diverse kandidaat-lidstaten bij-
voorbeeld nog steeds met problemen als corruptie
en mensenhandel.

Bovendien werden bij de toetredingsonderhande-
lingen met elke kandidaat-lidstaat een aantal over-
gangsmaatregelen afgesproken. Hierdoor krijgen
deze landen waar nodig ook na de toetreding enig
uitstel om bepaalde aspecten van het acquis gelei-
delijk om te zetten. Deze uitzonderingsregimes
gaan dan wel steeds gepaard met duidelijke afspra-
ken omtrent onder meer timing en te nemen maat-
regelen. De Commissie zal de navolging van deze

afspraken nauwgezet blijven opvolgen. Zes maan-
den voor de effectieve toetreding, wellicht dus
medio 2003, zal de Commissie een uitvoerig "moni-
toring report" uitvaardigen. Hierin wordt nagegaan
of de kandidaat-lidstaten hun afspraken zijn nage-
komen. Aldus kan nog een laatste keer naar de pa-
raatheid van de kandidaat-landen worden gepeild.

Ook na de uitbreiding wil de Commissie over de
nodige veiligheidsgrendels beschikken om te verze-
keren dat het acquis na de uitbreiding niet verwa-
tert of niet door de nieuwe lidstaten met de voeten
wordt getreden. Daartoe werden ten eerste een
reeks concrete veiligheidsmechanismen samen met
de overgangsmaatregelen onderhandeld. Dit ge-
beurde bijvoorbeeld op het vlak van het Schengen-
verdrag. Ten tweede dringt de Commissie aan om
niet minder dan drie algemene ‘safeguard clauses’
in het toetredingsverdrag in te schrijven. Dit is ver-
schillend van eerdere uitbreidingen waarbij enkel
een algemene economische clausule werd inge-
schreven.

Ik licht de drie algemene safeguard clauses (vrijwa-
ringsclausules) toe. De Algemene Economische
Clausule laat de Commissie toe om gedurende
twee jaar na de toetreding alle nuttige maatregelen
te nemen om tegemoet te komen aan ernstige
moeilijkheden die zich voordoen in een bepaalde
economische sector of in de economische toestand
van een bepaalde regio. De Interne Markt Clausule
laat de Commissie toe om gedurende twee jaar na
de toetreding alle nuttige maatregelen te treffen
om een ernstige schending van de interne markt te
verhinderen of om hieraan te verhelpen. De Derde
Pijler Clausule laat de Commissie toe om geduren-
de twee jaar na de toetreding maatregelen te
nemen wanneer een nieuwe lidstaat ernstig tekort-
schiet op het vlak van wederzijdse erkenning en sa-
menwerking op justitieel of politioneel vlak. Deze
maatregelen zouden desnoods zelfs langer dan de
eerste twee jaar na de toetreding kunnen doorlo-
pen.

Niettegenstaande de moeilijkheden die er noodge-
dwongen mee gepaard gaan, is de toetreding van
deze 10 kandidaat-lidstaten een afspraak met de
geschiedenis, die we niet uit de weg kunnen noch
mogen gaan. Het is een historische hereniging van
het Europese continent waartoe we ons sinds 1993
reeds herhaaldelijk hebben geëngageerd. We zetten
hiermee een bijzonder belangrijke stap in de wor-
dingsgeschiedenis van de Europese Unie en kiezen
daarmee resoluut voor meer vrede, stabiliteit en
democratie in Europa.

De uitbreiding zal van de Europese Unie de groot-
ste economische markt ter wereld maken en dus
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onmiskenbare voordelen opleveren. Bovendien be-
zitten de nieuwe lidstaten een zeer groot groeipo-
tentieel in de Unie. We kunnen dus besluiten dat
de kosten, die onlosmakelijk verbonden zijn aan
een uitbreiding, totaal niet opwegen tegen de enor-
me politieke, economische en maatschappelijke
kost die de Unie op termijn zou betalen voor een
niet-uitbreiding. Trouwens, de twee wereldoorlogen
waarmee we in de 20ste eeuw werden geconfron-
teerd, hebben Europa zo ver achteruitgedrongen
dat het tot stand brengen van een vreedzame unie
in Europa zeker opweegt tegen de nadelen die er
eventueel aan gekoppeld zouden kunnen zijn.

De belangrijkste kosten die de uitbreiding onrecht-
streeks dan wel rechtsreeks met zich mee zal bren-
gen, situeren zich voornamelijk op het vlak van de
structuurfondsen en van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid. Er moet opgemerkt worden dat
de structuurfondsen voor Vlaanderen (die passen
in een uitdovingsscenario) ook zonder de uitbrei-
ding aanzienlijk zouden verminderen. De mogelij-
ke verschuiving van de Europese financiële steun
aan armere regio's in de nieuwe lidstaten vormt in
eerste instantie een probleem voor die lidstaten en
regio's die op heden de voornaamste begunstigden
van het Europees structuurbeleid zijn.

Vooral het toekennen van directe landbouwsteun
aan de nieuwe landbouwintensieve lidstaten ligt
bijzonder gevoelig. De Commissie stelt voor de
nieuwe lidstaten geleidelijk recht te verlenen op di-
recte landbouwsubsidies. Ze zullen dus pas tegen
2013 ten volle meedraaien in het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid. De nettobetalers in de EU,
met name Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië
en Zweden hebben het hier zeer moeilijk mee.
Voor hen moet het landbouwbeleid hervormd wor-
den vooraleer de nieuwe lidstaten directe steun
kunnen ontvangen. Daarom loopt parallel met de
uitbreiding ook een discussie over de hervorming
van het landbouwbeleid. Deze discussie werd in-
gegeven door de onhoudbare kostprijs van het hui-
dige beleid en vanzelfsprekend ook door de druk
vanuit de WTO en de ontwikkelingslanden om een
einde te stellen aan de buitensporige subsidiëring
van de Europese landbouw. De Europese commis-
sie wil de directe marktgebonden steun op termijn
in toenemende mate door indirecte inkomenssteun
aan de boeren voor onder andere plattelandsont-
wikkeling vervangen. Hierbij zou bijzondere aan-
dacht aan een milieuvriendelijker landbouw wor-
den besteed.

Minister Dua kan zich tot op zekere hoogte in dit
voornemen terugvinden. Minister Happart verzet
zich daarentegen voorlopig tegen de hervorming
van het bestaande landbouwbeleid. Zo heeft het
Waals Gewest, in tegenstelling tot Vlaanderen,
samen met Frankrijk, Spanje, Portugal, Grieken-
land, Oostenrijk en Luxemburg een open brief on-
dertekend waarin in essentie het status quo wordt
bepleit. Het is belangrijk dat Vlaanderen en het
Waals Gewest erin slagen een gezamenlijk stand-
punt over de landbouwhervorming in te nemen. In-
dien we hier niet in slagen, zal minister Neyts zich
in de Europese Raad van ministers bij de stem-
ming en bij de discussie over een dermate belang-
rijk dossier moeten onthouden.

Het feit dat Vlaanderen zijn steentje bijdraagt tot
de uitbreiding lijkt me een logisch gevolg van het
belang dat Vlaanderen aan de ontwikkeling van de
EU, aan het behoud van de positieve gevolgen van
de EU op alle geledingen van onze samenleving en
aan de betrekkingen met de landen in Midden- en
in Oost-Europa hecht. Het staat buiten kijf dat de
uitbreiding ook voor Vlaanderen een ingrijpend,
maar voordelig gebeuren is. Zo heeft een door de
Vlaamse overheid bestelde studie van de KU Leu-
ven al in september 2001 aangetoond dat de econo-
mische groei die de uitbreiding van de EU naar
Oost-Europa zal teweegbrengen tevens de krach-
tigste motor van de verdere groei van de handel
tussen Vlaanderen en Midden- en Oost-Europa zal
zijn. Ik heb overigens ter plaatse vastgesteld dat die
gedachtegang ook in de betrokken landen leeft.

De onvermijdelijkheid van de uitbreiding van de
EU wordt op zich niet of nauwelijks betwist. Het is
duidelijk dat de EU zich ook op het institutionele
vlak degelijk moet voorbereiden op de uitdaging
die deze ingrijpende uitbreiding vormt. In dit ver-
band verheugt het me ten zeerste dat 63 percent
van de Ierse bevolking met de ratificatie van het
Verdrag van Nice heeft ingestemd. Deze ratificatie
biedt ons de kans om de meest essentiële institutio-
nele afspraken door te voeren en om het uitbrei-
dingsproces onverkort voort te zetten. De Verkla-
ring van Laken en de oprichting van de Europese
Conventie hebben het startschot gegeven voor een
diepgaand debat over de toekomst van de EU. Op
termijn zullen de louter institutionele basisafspra-
ken in het Verdrag van Nice immers niet volstaan
om de EU efficiënt te laten functioneren. Bijko-
mende ingrepen zijn noodzakelijk om een degelijk
bestuur in de toekomst te garanderen.

Eerdere verklaringen van mijn voorganger en van
de minister-president over de Europese Raad van
Nice, over het Verdrag van Nice, over de Europese
Conventie en over de regio’s met wetgevende be-
voegdheden tonen aan dat Vlaanderen ervan over-
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tuigd is dat een grotere participatie van het subna-
tionale beleidsniveau en van de regio’s met wetge-
vende bevoegdheden aan het Europese besluitvor-
mingsproces de kwaliteit van Europese beleid ten
goede zal komen.

Vlaanderen neemt, onder meer in het kader van de
volgende intergouvernementele conferentie, nu
reeds in verschillende fora op het federale en op
het Europese niveau actief deel aan het Europees
toekomstdebat. Een interuniversitaire en interdis-
ciplinaire onderzoeksgroep heeft de opdracht ge-
kregen om de mogelijkheden te onderzoeken om
Vlaanderen een grotere inbreng in de Europese
besluitvorming te verschaffen. Op deze manier
bouwen we gestaag aan een groot en sterk Vlaan-
deren in een grote en sterke EU.

De voorzitter : De heer Van Overmeire heeft het
woord.

De heer Karim Van Overmeire : Ik zou de minister
vooreerst willen bedanken voor zijn uitvoerig ant-
woord. Desondanks zou ik nog enkele opmerkin-
gen willen maken.

Ik vind niet dat mensen die kritische vragen over
het uitbreidingsproces durven te stellen onmiddel-
lijk bij het kamp van de tegenstanders van Europa
of van het uiteindelijk lidmaatschap van de kandi-
daat-lidstaten moeten worden gerekend. De onder-
liggende vraag van mijn interpellatie peilt naar de
meerwaarde van een big-banguitbreiding in 2004.
Zou een gefaseerde uitbreiding niet verstandiger
zijn ? Zouden we ons niet beter aan de eerder ge-
maakte afspraken over het differentiatieprincipe
houden ? Zouden we de kandidaat-lidstaten niet
beter laten toetreden wanneer blijkt dat ze aan de
gestelde criteria voldoen ?

Ik heb het genoegen gehad om heel wat van de be-
trokken landen te bezoeken. Ik ben ervan over-
tuigd dat die landen bij Europa horen. Ik vind dat
we op dit vlak een ereschuld te vereffenen hebben.
Ik vind echter ook dat de EU een zeer fragiele
constructie is.

Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen
heeft de Franse regering besloten om de afspraken
die in het kader van het stabiliteitspact zijn ge-
maakt te negeren. Blijkbaar gaan de Franse belan-
gen nu even voor. Als de EU straks 25 landen telt,
hoop ik dat niet al teveel landen dezelfde houding
zullen aannemen.

Mijnheer de minister, uw optimisme en uw volun-
tarisme sieren u. Ik wil hier evenwel enkele kriti-
sche geluiden laten horen. Volgens u komen de
door mij verwoorde bekommernissen bij elke uit-
breidingsronde aan bod. Ik wil er echter op wijzen
dat een uitbreiding van 6 naar 9 of van 10 naar 12
lidstaten niet met een uitbreiding van 15 naar 25
lidstaten kan worden vergeleken. Nu komen er
maar liefst 10 lidstaten ineens bij.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer Van Overmeire,
ik zou hier toch even op de schaal van de uitbrei-
ding willen wijzen. U hebt het over 10 nieuwe lid-
staten. Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Cy-
prus en Malta zijn echter kleine landen. Ik heb de
meeste van die landen bezocht. De regeringen van
die landen kunnen zich trouwens ook zeer wel in
het regionaal gegeven terugvinden. Hoewel deze
landen zich als volwaardige lidstaten zullen be-
schouwen, zullen ze zich ook met de besluitvor-
ming op het regionale niveau verwant voelen.
Vlaanderen heeft er bijgevolg alle belang bij om
deze kleine lidstaten in de EU op te nemen.

De heer Karim Van Overmeire : De nieuwe lidsta-
ten tellen in totaal 75 miljoen inwoners. Waar het
mij vooral om gaat, is dat al die nieuwe lidstaten op
bepaalde vlakken over een vetorecht zullen be-
schikken. Dit betekent dat ze de intergouverne-
mentele aangelegenheden binnen de EU kunnen
blokkeren.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer Van Overmeire,
u moet de resultaten van de Europese Conventie
afwachten alvorens institutionele besluiten te trek-
ken. Zoals ik daarnet al heb verklaard, zal het be-
sluitvormingsproces worden aangepast. Het is evi-
dent dat de EU anders effectief onbestuurbaar zou
worden. U zou beter geen voorbarige besluiten
trekken alvorens de Europese Conventie haar
werkzaamheden heeft voltooid.

De heer Karim Van Overmeire : Mijnheer de mi-
nister, bedoelt u dat de besluiten van de Europese
Conventie al voor de uitbreiding zullen worden
toegepast.

Minister Jaak Gabriels : Neen.

De heer Karim Van Overmeire : 1 januari 2004 is
nog maar 15 maanden van ons verwijderd.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer Van Overmeire,
er is een lijst van voorwaarden opgesteld. Alvorens
tot de EU te kunnen toetreden, moeten kandidaat-
lidstaten aan die voorwaarden voldoen. We hebben
vastgesteld dat deze 10 kandidaat-lidstaten aan
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deze voorwaarden voldoen. Met overweging van
de uitdagingen waarmee een land wordt gecon-
fronteerd, wordt geoordeeld of een kandidaat-lid-
staat tot de EU kan toetreden.

De heer Karim Van Overmeire : Vele mensen vin-
den dat de Europese Commissie haar eigen rap-
porten onder politieke druk heeft bijgestuurd. De
politieke druk om geen differentiatie tussen de
kandidaat-lidstaten te maken, is bijzonder groot.

Minister Jaak Gabriels : De Europese Raad van 25
oktober 2002, die overigens in Brussel doorgaat, zal
het probleem van de zetelverdeling moeten oplos-
sen. We moeten nagaan hoe de nieuwe zetelverde-
ling op het toekomstige besluitvormingsproces zal
wegen.

De heer Karim Van Overmeire : Dit neemt niet
weg dat er om politieke redenen van de oorspron-
kelijke principes inzake conditionaliteit en diffe-
rentiatie wordt afgeweken. Deze handelwijze heeft
allicht voor- en tegenstanders. Sommige mensen
menen misschien dat het juiste moment is aange-
broken om een grote uitbreiding door te voeren.
Deze mensen vrezen allicht dat het binnen een
paar jaar niet meer zou lukken. Tenslotte is het en-
thousiasme om tot de EU toe te treden in heel wat
kandidaat-lidstaten aan het tanen.

Dit is een politieke keuze. Ik vind dan ook dat poli-
tici de eerlijkheid moeten hebben om toe te geven
dat ze oorspronkelijke afspraken niet langer wen-
sen na te leven. Het is me niet duidelijk waar dit
politiek avontuur ons uiteindelijk zal leiden. Het
standpunt van de minister is haast identiek aan het
standpunt van de Europese Commissie. Blijkbaar
laten noch België, noch Vlaanderen in dit verband
enig kritisch geluid horen. Landen als Nederland,
Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Span-
je en Frankrijk hebben nochtans de eigen belangen
mee in beschouwing genomen. Blijkbaar gaat de
Belgische regering ervan uit dat de uitbreiding
enkel positieve gevolgen zal hebben.

De minister heeft daarnet naar twee studies verwe-
zen. De eerste studie stelt dat de uitbreiding de
Vlaamse export zal stimuleren. Dit wil ik gerust ge-
loven. Er is ook de studie die moet onderzoeken
hoe Vlaanderen een belangrijker stem kan krijgen.
Wat echter ontbreekt, is een totaalstudie over het
Vlaamse belang. Er moet worden onderzocht op
welke vlakken Vlaanderen erop vooruit gaat, en op
welke vlakken achteruit, bij de verschillende fases

van uitbreiding. Zo wordt het Vlaamse belang dui-
delijk in kaart gebracht, want dat is iets wat in uw
antwoord ontbreekt.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer Van Overmeire,
de KU Leuven heeft in 2001 vooral onderzocht wat
de weerslag is op de export. U weet dat onze indu-
strie voor 80 percent is afgestemd op export. Uit
die studie blijkt onmiskenbaar dat de uitbreiding
een enorm voordeel voor de exportpositie van
Vlaanderen zal hebben. Ik denk dat het antwoord
daarmee toch werd gegeven.

De heer Karim Van Overmeire : Niet op alle terrei-
nen, mijnheer de minister, niet inzake landbouw.

Minister Jaak Gabriels : Ik heb daarstraks reeds
gezegd dat landbouw het tweede knelpunt vormt.
Het landbouwbeleid zal onderhevig zijn aan veran-
deringen. Ik heb daarstraks ook verwezen naar de
wereldhandelsconferenties en de wereldhandelsor-
ganisatie. Waarschijnlijk moeten we komen tot een
soort van inkomstenvergoeding zoals die ook in de
Verenigde Staten bestaat. Uit een Amerikaanse
studie is trouwens gebleken dat de landbouwsteun
in de Verenigde Staten veel hoger ligt dan in Euro-
pa. We moeten dus afstappen van de exportsubsi-
die die een doorn in het oog is van alle ontwikke-
lingslanden, omdat zij daardoor hun producten niet
kwijtraken in de Europese Unie. Dat is de situatie.
We moeten ook durven zeggen waarover het gaat.
Dit betekent niet noodzakelijk dat de boeren min-
der zullen krijgen, het geld voor de boeren zal
enkel op een andere manier worden besteed.

Eerst volgen nog de jaren van voorbereiding van
de uitbreiding, het duurt tot 2013 voor de volledige
impact duidelijk is. Ik weet dat de uitbreiding voor
bepaalde landen, bijvoorbeeld Polen, grote proble-
men met zich zal meebrengen. In Polen is bijna 50
percent van de landbouwbedrijven kleiner dan 2
hectare. Al die landbouwbedrijven zijn gedoemd
tot de ondergang. Zo eenvoudig is het. We moeten
dat niet onder de mat vegen, zo zal het zijn. Dat zal
dus in een aantal landen ook politieke consequen-
ties hebben. In Polen vormt de Boerenpartij name-
lijk een belangrijke politieke factor.

Ik vermijd die discussie dus niet. Wij zullen die stap
niet kunnen zetten zonder knelpunten tegen te
komen, maar ik wil nogmaals zeggen dat de landen
waarmee de Unie wordt uitgebreid, in 2004 nog 10
jaar tijd hebben om ook op het vlak van de land-
bouw de Europese regels te volgen.
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De heer Karim Van Overmeire : Mijnheer de voor-
zitter, ik wil hier nog een laatste punt aan toevoe-
gen. De Vlaamse regering is blijkbaar van mening
dat Turkije uiteindelijk lid van de Europese Unie
moet kunnen worden. Dat is in elk geval niet het
standpunt van onze fractie. Ik denk dat de Vlaamse
regering in deze een zeer grote vergissing maakt,
en dat men de zaken zeer zwaar onderschat. Blijk-
baar spelen hier andere belangen.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer Van Overmeire,
u mag echt de zaken niet verdraaien. Ik heb uit-
drukkelijk gezegd wat ook de mening van de Euro-
pese Commissie is : zelfs al is Turkije erkend als
kandidaat-lidstaat, het land is op diverse vlakken
bijlange niet klaar om te worden erkend als lid-
staat. Met andere woorden : wij onderschrijven dit
standpunt en wij aanvaarden de conclusies die de
Europese Commissie heeft getrokken.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Ik wil nog kort op deze
kwestie ingaan, mijnheer de voorzitter, omdat ik na
de kritische vragen van de heer Moreau niet de in-
druk wil wekken dat de VLD-fractie die uitbrei-
ding van de Europese Unie niet genegen zou zijn.
Het tegendeel is waar : wij geloven voor 100 per-
cent in het Europese project. Kritische vragen
doen daar geen afbreuk aan. Wij zijn bijzonder te-
vreden met het antwoord van de minister.

Ik zou nog wel het volgende willen zeggen : ieder-
een die al in de gewezen Oostbloklanden en de
Baltische staten is geweest, weet hoe belangrijk het
is voor de volkeren in die landen om tot de Euro-
pese familie te behoren. Ik denk dat dat een be-
langrijke politieke opdracht is, die vergelijkbaar is
met de hereniging van de Duitslanden. Met andere
woorden : als men dit bekijkt binnen de context
van de laatste 50 jaar, is het van het allergrootste
politiek-geschiedkundige belang.

Iedereen weet dat de heer Moreau en ikzelf gevoe-
lig zijn voor de landbouwproblematiek. We weten
dat de uitbreiding ongetwijfeld haar gevolgen zal
hebben, maar ik denk in alle eerlijkheid dat wij
daar in Vlaanderen vrij goed tegen gewapend zijn.
De landbouwproducten die we in Vlaanderen pro-
duceren, worden namelijk het minst gesubsidieerd.
Laten we eerlijk zijn : de varkenssector, de pluim-
veesector en de groentensector wegen in Vlaande-
ren het zwaarst door, en deze sectoren genieten
geen Europese subsidies. Voor de suikerbiet- en de
melksector zouden er zich eventueel problemen
kunnen voordoen, maar voor de sectoren die het
grootste deel uitmaken van onze Vlaamse land-

bouw, bestaat er zeker en vast geen gevaar. Daar-
om steun ik voor 100 percent de visie van de
Vlaamse regering en in het bijzonder van minister
Dua. De Europese landbouwherstructurering, zoals
voorgesteld door Europees Commissaris Fischler,
moet worden gesteund. Er moet met name een
grotere toelage zijn voor rechtstreekse inkomens-
steun en er moet meer worden gewerkt aan de
tweede pijler, namelijk plattelandsontwikkeling.
Dat vinden wij een zeer goede aanpak.

Wij hopen dat er een overeenkomst zal komen tus-
sen de Waalse en Vlaamse landbouw om in deze
tot een unaniem standpunt te komen. Ik heb echter
nog liever geen standpunt dan een standpunt waar-
bij de landbouwhervormingen niet zouden worden
gesteund, want daar hebben we geen baat bij. Het
enige antwoord dat we kunnen geven is een zo snel
mogelijke hervorming om ervoor te zorgen dat de
problemen die uit deze uitbreiding voortvloeien,
worden opgelost. Ik denk dat wij daarvoor in
Vlaanderen zeker en vast geen schrik moeten heb-
ben. Ik aanvaard kritische opmerkingen over de
uitbreiding, maar ik aanvaard niet dat er schrik is.
Uw optimisme is goed, mijnheer de minister. We
moeten inderdaad optimisme uitstralen, omdat dit
project al te belangrijk is, vanuit politiek-geschied-
kundig standpunt.

Minister Jaak Gabriels : Ik onderschrijf volledig de
thesis van de heer Denys. Ik vind dat er bij ons
geen meningsverschillen mogen bestaan over de
uitbreiding naar Oost-Europa, want die kan ons al-
leen maar voordelen bieden. Het biedt natuurlijk
ook voor Oost-Europa voordelen, maar ook nade-
len. Ik kom net van een Hongaarse conferentie,
waarnaar ik dadelijk trouwens opnieuw vertrek.
Daar benadrukt men dat men momenteel extra
voordelen geeft aan bedrijven, die in de toekomst,
als het land behoort tot de Europese Unie, niet
meer toegelaten zullen zijn. Ze weten dus dat het
lidmaatschap nadelen met zich meebrengt.

Alles bij elkaar vormt de Europese uitbreiding
echter een fantastische stap vooruit. Ik ben het
eens met de opmerkingen van de voorzitter en an-
deren, dat dat institutioneel in goede banen moet
worden geleid. Wij verwachten veel van de Con-
ventie en van onze deelname daaraan met onder
meer de heer Dehaene. Ik wil heel duidelijk stellen
dat het heel belangrijk is dat we het Europese insti-
tutionele proces een nieuw élan moeten geven. Dat
is absoluut nodig. Twijfelen aan de doeltreffend-
heid van wat Europa moet worden, is werkelijk
nefast.
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Ik wil nog even ingaan op het hoofdstuk landbouw,
waarnaar de heer Denys verwijst. Uit de statistie-
ken van de afgelopen jaren blijkt dat België op de
derdelaatste plaats staat wat het verwerven van
subsidies voor landbouw betreft. Wij krijgen nu al
bijna het minste van Europa en we zullen dat dus
ook het minst hard voelen. Het zijn namelijk voor-
al de sectoren die niet subsidieerbaar zijn, waarin
Vlaanderen zich gelukkig heel sterk heeft ont-
plooid. Landen zoals Frankrijk en Duitsland, die na
de afspraken van de Top van Berlijn in 1999 te veel
op puur en alleen subsidies hebben vertrouwd, zul-
len nu hun rug moeten krommen, want daar zal
zich een ander probleem stellen. Ook zij zullen
echter die stap moeten nemen en we rekenen erop
dat ze daarin slagen. Ik herhaal nogmaals dat men
daarom voor landbouw een overgangsperiode tot
2013 heeft ingebouwd, vooraleer de volledige stap
moet worden gezet. Dat moet niet vroeger gebeu-
ren, want dat is niet haalbaar.

We moeten echter duidelijk zijn : voortdoen zoals
we bezig waren, is eigenlijk ook niet eerlijk. In 1999
heeft de heer Chirac de heer Schröder namelijk
zowat in zijn binnenzak gestoken. De Franse subsi-
dies liggen minstens 15 percent hoger dan de Duit-
se, omdat de heer Schröder in 1999 nog een neofiet
in de politiek was, terwijl de heer Chirac als gewe-
zen minister van Landbouw de politiek heel goed
kende. De heer Chirac heeft dus in Berlijn in feite
de voordelen voor de Franse landbouw enorm
kunnen opdrijven. Het is evident dat Frankrijk nu
ook meer zal moeten betalen.

We moeten ook hierin duidelijk zijn : als we niet
ombuigen naar een landbouwbeleid dat is afge-
stemd op de wereld, als wij onze markt niet open-
stellen voor derde landen, dan zijn we onrechtvaar-
dig bezig. Dat moeten we ook durven zeggen. De
boerenorganisaties weten ook dat we onrechtvaar-
dig bezig zijn. Het beleid moet dus worden bijge-
stuurd, maar zoals de heer Denys zei zal dat ons
minder pijn doen dan Frankrijk of andere landen
die zich te lang en eigenlijk ook buiten proportie
hebben opgetrokken aan de landbouwsubsidies.

De voorzitter : De heer Moreau heeft het woord.

De heer André Moreau : Ik ga akkoord met wat de
heer Denys zegt, maar dat we kritische vragen stel-
len, betekent niet dat we tegen de uitbreiding zijn.
Ik wil immers dat er duidelijkheid over bestaat. Ik
ben voorstander van de uitbreiding. Kritische vra-
gen stellen moet kunnen, zeker in een parlement.

De voorzitter : Op 12 november 2002 zullen we het
in deze commissie waarschijnlijk over de Conven-
tie kunnen hebben en over een aantal andere
zaken die met elkaar en met Europa als politiek
project zijn verbonden.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Van Overmeire werd
tot besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet zijn inge-
diend 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.

Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwen-
huysen tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister
van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse
Handel en Huisvesting, over de houding van de
vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in de
raad van bestuur van de Nationale Delcredere-
dienst in het dossier van de wapenleveringen aan
Nepal

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Nieuwenhuysen tot de heer Ga-
briels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over
de houding van de vertegenwoordigers van de
Vlaamse regering in de raad van bestuur van de
Nationale Delcrederedienst in het dossier van de
wapenleveringen aan Nepal.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, na het
afsluiten van de Lambermontakkoorden hebben
we hier gediscussieerd over wat in onze ogen
slechts een gedeeltelijke regionalisering van de
buitenlandse handel was. We hebben toen onze kri-
tiek geuit. Ik herinner me hoe ons toen werd voor-
gehouden dat de kredietverzekering niet werd ge-
regionaliseerd, maar dat Vlaanderen voortaan wel
vertegenwoordigers zou hebben in de raad van be-
stuur van de Nationale Delcrederedienst. We heb-

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 30  – 22 oktober 2002

Gabriels

-22-



ben nu inderdaad twee vertegenwoordigers in de
raad van bestuur.

Ik trap een open deur in door te zeggen dat de Na-
tionale Delcrederedienst de voorbije weken nogal
over de tong is gegaan naar aanleiding van de be-
slissing van de raad van bestuur van 5 augustus
2002 om in te gaan op het voorstel van de directie
om een risicoverzekering af te sluiten voor 15,4
miljoen euro voor de levering van 5.500 Minimi’s
aan Nepal. Dit is niet alleen inhoudelijk, maar ook
vormelijk een omstreden beslissing. Er waren im-
mers maar 7 van de 19 of 20 stemgerechtigde leden
aanwezig, en 5 daarvan keurden het voorstel goed.
Er was één tegenstem en er was één onthouding.
De tegenstem kwam van de vertegenwoordiger
van de federale minister van Financiën en had vol-
gens de federale minister te maken met het feit dat
Nepal in de lijst van risicolanden in de hoogste ca-
tegorie staat. De achterliggende gedachte was dat
een normale verzekeringsmaatschappij nooit een
dergelijke polis zou afsluiten. De Nationale Delcre-
deredienst heeft dat wel gedaan en als de levering
niet doorgaat, zal de belastingbetaler daarvoor op-
draaien. We weten wie in dit land het grootste deel
van de belastingen levert.

Mijnheer de minister, waren de twee vertegen-
woordigers van de Vlaamse regering in de raad van
bestuur aanwezig toen de beslissing werd
genomen ? Indien ze aanwezig waren, hoe hebben
ze dan gestemd en hebben ze contact met u opge-
nomen in verband met dit dossier ? Ze moeten dan
immers toch wel hebben geweten dat het om een
delicaat dossier ging. Ik kan me voorstellen dat dat
ook geldt voor wapenleveringen aan andere landen
en dan heb ik het niet zozeer over Nederland,
Duitsland of een ander West-Europees land. U
weet wel wat ik bedoel.

Naast financiële overwegingen zijn er ook morele
en wettelijke bezwaren. Het betreft een land met
een hoog politiek risico met name classificatie 6-7.
Nepal is een land in burgeroorlog of op zijn minst
toch een land met zware interne spanningen, die
kunnen leiden tot een intern conflict. Bovendien
heeft Duitsland de levering voordien al geweigerd.

Ik kan nog enigszins aannemen dat de vertegen-
woordigers van de Vlaamse regering niet aanwezig
waren op die raad van bestuur in augustus vermits
het vakantie was. Niettemin vind ik dat er op elke
vergadering minstens één van de twee vertegen-
woordigers aanwezig zou moeten zijn.

Die beslissing in augustus is natuurlijk maar een
deel van het verhaal. In augustus was er de federa-
le regeringscrisis. Vervolgens moest de polis nog ef-
fectief worden afgegeven aan FN. Directeur Win-
delincx van de Nationale Delcrederedienst heeft
die polis pas op 19 september overhandigd. De
polis was ondertekend door de voorzitter van de
Nationale Delcrederedienst.

Hebben de vertegenwoordigers van de Vlaamse re-
gering geen bezwaar aangetekend toen duidelijk
werd dat de exportvergunning in feite op onwette-
lijke gronden was goedgekeurd ? Klopt het dat de
leden van de raad van bestuur door de directeur
van de Nationale Delcrederedienst of misschien
door de voorzitter van de raad van bestuur op een
verkeerd been werden gezet ? Gingen ze ervan uit
dat er op de raad van bestuur van 23 september
alsnog een beslissing moest worden genomen ?

Minister Reynders heeft trouwens op een bepaald
ogenblik ook beweerd dat het wel degelijk de raad
van bestuur van de Nationale Delcrederedienst
was die zich over de rechtsgeldigheid van de stem-
ming van 5 augustus moet uitspreken. De raad van
bestuur van 23 september had de beslissing van 5
augustus dus moeten bevestigen of ongedaan
maken. Dat is ondertussen doorkruist door de af-
gifte van de polis op 19 september.

Ik stel echter vast dat staatssecretaris Boutmans in
de federale regering er nu van uitgaat dat zelfs de
goedkeuring van de notulen van 5 augustus op zich
niet betekent dat de beslissing als dusdanig geldig
is. Ik denk dat hij gelijk heeft. Artikel 1 van het ko-
ninklijk besluit van 3 juni 1992 betreffende de or-
ganisatie van de Nationale Delcrederedienst be-
paalt wel degelijk dat de beraadslagingen van de
raad van bestuur slechts geldig zijn wanneer de
meerderheid van de leden aanwezig is. Dat was op
5 augustus duidelijk niet het geval.

Mijnheer de minister, het hele dossier is nogal ver-
warrend. Misschien is dat ook doelbewust zo ge-
houden maar dit verhaal is zeker nog niet afgelo-
pen. Wat mij bezighoudt, is de houding die de ver-
tegenwoordigers van de Vlaamse regering hebben
aangenomen en de rol die ze in heel dit verhaal
hebben gespeeld, als ze al een rol hebben gespeeld.

In tweede instantie wil ik weten welke houding de
twee regeringsvertegenwoordigers zullen aanne-
men in nieuwe dossiers van wapenleveringen naar
Nepal of naar andere landen in burgeroorlog. Dit is
niet ondenkbeeldig. Het Nepalese leger bijvoor-
beeld zou op zoek zijn naar 65.000 wapens. In dit
concrete dossier gaat het om 5.500 wapens. Ik weet
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niet of de raad van bestuur al dossiers heeft behan-
deld over wapenleveringen naar bijvoorbeeld Indië
of Pakistan sedert de Vlaamse afgevaardigden er
deel van uitmaken. Ik vraag me af welke houding
onze afvaardigden daarbij hebben aangenomen.

Mijnheer de minister, ik wil niet vooruitlopen op
uw antwoord maar op dit ogenblik lijken mij drie
besluiten mogelijk. Een eerste mogelijkheid is dat
uw twee vertegenwoordigers u over deze zaak niet
hebben geraadpleegd. Dat zou toch wel een zware
beoordelingsfout zijn. De vraag is dan of u het ver-
trouwen in die beide vertegenwoordigers hand-
haaft. Een tweede mogelijkheid is dat u hen de op-
dracht hebt gegeven om de zaak onbeslist te laten.
In dit het geval zou de Vlaamse regering ermee in-
stemmen dat de wetgeving inzake wapenleveringen
wordt overtreden. Ik vraag me af of al uw coalitie-
partners het daarmee eens zijn. Een derde moge-
lijkheid is dat uw vertegenwoordigers zich wel de-
gelijk hebben verzet tegen het toekennen van een
verzekering. Als ze dit hebben gedaan, weten we
natuurlijk hoe zwaar Vlaanderen weegt op de be-
sluitvorming van de nationale Delcrederedienst.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de minister, ik
denk dat de vragen die hier werden gesteld een ze-
kere pertinentie hebben. Veel zal natuurlijk afhan-
gen van uw antwoord. Ik wil het hele debat, zoals
zich dat ook op federaal niveau afspeelt, niet over-
doen. Niettemin zijn er twee belangrijke redenen
waarom wij in dit Vlaams Parlement de zaak uit-
voerig moeten bespreken.

Ik heb de indruk dat politiek Vlaanderen in deze in
het ootje is genomen. Ik herinner me dat er niet zo
lang geleden een debat plaatsvond naar aanleiding
van de Vlaamse vredesconcerten in de schaduw
van de IJzertoren. Hieraan namen vertegenwoordi-
gers deel van wat men de democratische partijen
pleegt te noemen. Iedereen drukte toen zijn be-
zorgdheid uit over wapenleveringen. De locatie
was misschien inspirerend. In ieder geval verbon-
den sommige politieke partijen in het verleden se-
rieuze consequenties aan wapenleveringen die in
strijd zijn met de wetgeving. U bent hier de best ge-
plaatste om dit te weten, mijnheer de minister.

Het gaat erover dat er in dit land een wet is ge-
stemd. Gisteren werd door de RTBf aan onze par-
tijvoorzitter gevraagd of hij niet dacht aan de
werknemers van FN. Wij denken aan iedereen,

maar dan moet de wet wel worden gewijzigd. Ik zal
niet langer uitweiden over deze thematiek.

Een tweede punt werd ook aangebracht door de
heer Van Nieuwenhuysen. Wanneer er in de com-
munautaire akkoorden inderdaad bevoegdheden
worden toegewezen aan Vlaanderen, moeten we
die bevoegdheden ten volle benutten. Ik kijk dan
ook met veel verwachting uit naar uw antwoord
betreffende onze aanwezigheid in de Nationale
Delcrederedienst. Wat zijn we immers met een mo-
gelijke aanwezigheid in de Nationale Delcredere-
dienst wanneer we er geen gebruik van maken ?

Tot slot wil ik vermelden dat ik vanmorgen in de
Gazet van Antwerpen een artikel las van professor
Wouters, die verbonden is aan de KU Leuven. Ik
denk dat zijn waarschuwing veel waarheid bevat.
Fundamentele erkenning van de mensenrechten
start met het naleven van wetten. Ik weet dat dit
voorbijgaat aan het debat in het Vlaams Parlement
maar de vraag naar de houding van de Vlaamse re-
gering is in deze toch wel pertinent.

De heer Luc Van den Brande, voorzitter : Ten per-
soonlijken titel zou ik de minister zelf ook twee
vragen willen stellen. De eerste vraag sluit eigenlijk
aan bij de vragen die de heer Van Nieuwenhuysen
daarnet heeft gesteld. Ik zou graag horen welke
houding de Vlaamse vertegenwoordigers tijdens de
stemming hebben aangenomen. Bovendien zou ik
graag vernemen waarom zij die houding hebben
aangenomen.

De tweede vraag betreft de werkzaamheden van
de Vlaamse regering. Iedereen weet dat de Vlaam-
se regering bij consensus en collegiaal handelt. De
ministeriële bevoegdheden zijn toegewezen be-
voegdheden. Een minister kan een dossier op een-
der welk moment evoceren en door de voltallige
Vlaamse regering laten beoordelen. Aangezien ik
veel belang hecht aan de redenen waarom bepaal-
de mensen een bepaalde houding aannemen, vraag
ik me af of minister Vogels dit dossier heeft geëvo-
ceerd.

Minister Gabriels heeft het woord.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer de voorzitter, op
uw laatste vraag kan ik een kort en duidelijk ant-
woord geven. Minister Vogels heeft dit dossier niet
geëvoceerd.

Wat de andere vragen betreft, wil ik eerst even de
achtergrond van de situatie schetsen. In de raad
van bestuur van de Nationale Delcrederedienst ze-
telen twee vertegenwoordigers van het Vlaams Ge-
west. Deze beperkte vertegenwoordiging stelt ons
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niet in staat om de behandeling van de dossiers te
beheersen. Dergelijke zaken moeten op een ander
niveau worden besproken. Het feit dat de premier
hierover vandaag in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers wordt ondervraagd, bewijst dat dit ook
gebeurt. Mijns inziens hoort de echte besluitvor-
ming daar thuis en niet in de Nationale Delcrede-
redienst.

Ik zal even een korte samenvatting van de gebeur-
tenissen geven. Tijdens de vergadering van de raad
van bestuur van de Nationale Delcrederedienst
van 5 augustus 2002 was een van de twee Vlaamse
bestuurders afwezig. Op de agenda van deze verga-
dering stonden verschillende wapendossiers. Met
betrekking tot deze dossiers, inclusief het dossier
Nepal, heeft de Vlaamse vertegenwoordiger zich
namens het Vlaams Gewest onthouden. Deze hou-
ding is conform de algemene gedragslijn van de
vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest met
betrekking tot wapendossiers. Indien het wapenle-
veringen naar een HIPC (Highly Indebted Poor
Country), een land geconfronteerd met ernstige
binnenlandse conflicten of naar een als onstabiel
beschouwde regio betreft, onthouden de vertegen-
woordigers van het Vlaams Gewest zich bij de
stemming. In al de andere gevallen keuren ze het
dossier goed. Omwille van de toenmalige situatie
in Nepal heeft de vertegenwoordiger van het
Vlaams Gewest zich op 5 augustus 2002 onthou-
den.

Aangezien de Franstalige co-directeur de polis on-
dertussen had uitgereikt, heeft de voorzitter het
voorstel tijdens de vergadering van de raad van be-
stuur van de Nationale Delcrederedienst van 23
september 2002 niet meer ter stemming voorge-
legd. Omwille van de gewijzigde politieke risicosi-
tuatie heeft de Vlaamse bestuurder zijn stemge-
drag bij het goedkeuren van de notulen gewijzigd.
Dit betekent dat hij het dossier uiteindelijk niet
heeft goedgekeurd.

Het besluit om al dan niet de politieke risico’s van
de wapenexportdossiers te dekken, komt voor de
bestuurders van de Nationale Delcrederedienst
niet neer op een expliciete toetsing van de dossiers
aan de Wapenwet. Aangezien de dossiers die aan
de raad van bestuur worden voorgelegd naar een al
dan niet uitgereikte licentie en naar de aanwezig-
heid van een zogenaamd end-user-certificate ver-
wijzen, gebeurt deze toetsing immers impliciet.
Beide elementen waren op 5 augustus 2002 in het
dossier Nepal opgenomen. Bovendien hebben de
vertegenwoordigers van het ministerie van Buiten-
landse Zaken tijdens de vergadering gezegd dat de

licentie door het ministerieel comité positief was
gesanctioneerd. Het toetsen van de concrete dos-
siers aan de Wapenwet valt derhalve niet binnen
de bevoegdheden van de bestuurders van de Natio-
nale Delcrederedienst. Zij moeten enkel in een ap-
preciatie van het politieke risico voorzien. De situ-
atie in Nepal werd toen (begin augustus) niet als
ongunstig beoordeeld. De onthouding van de ver-
tegenwoordiger van het Vlaams Gewest is niet op
een ongunstige appreciatie van het politieke risico
of op een toetsing aan de Wapenwet gebaseerd. Ze
is het gevolg van de al eerder vermelde algemene
gedragslijn.

Ten gevolge van de discussie die naderhand is los-
gebarsten, is het politieke risico voor de Nationale
Delcrederedienst toegenomen. Om die reden heeft
de Vlaamse vertegenwoordiger zijn stemgedrag bij
de goedkeuring van de notulen gewijzigd. Uitein-
delijk heeft hij tegen het voorstel gestemd. Aange-
zien de tweede Vlaamse vertegenwoordiger de ver-
gadering van 5 augustus 2002 niet heeft bijge-
woond en bijgevolg niet aan de werkzaamheden
heeft deelgenomen, heeft hij zich tijdens de verga-
dering van 23 september 2002 onthouden bij de
stemming over de goedkeuring van de notulen.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Ik zou de mi-
nister willen bedanken voor zijn antwoord. Voor-
uitlopend op dit antwoord heb ik daarnet drie mo-
gelijke besluiten opgesomd. Ik stel vast dat het
derde besluit hier van toepassing is. Blijkbaar
weegt Vlaanderen helemaal niet op de besluitvor-
ming in de Nationale Delcrederedienst.

De minister heeft erop gewezen dat de Vlaamse
vertegenwoordigers zich systematisch onthouden
wanneer wapenleveringen aan risicolanden worden
besproken. Ik snap niet waarom ze niet systema-
tisch tegen die leveringen stemmen. Blijkbaar heeft
de Vlaamse vertegenwoordiging haar stemgedrag
in september 2002 bijgestuurd. Desondanks blijkt
de Vlaamse afvaardiging niet op de besluitvorming
te wegen.

Er zijn de voorbije weken in de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers verschillende debatten over
dit onderwerp gevoerd. Tijdens die debatten zijn
stemmen opgegaan om aan een verdere regionali-
sering van de buitenlandse handel en van de toe-
kenning van exportlicenties te werken. Zelfs partij-
genoten van de minister die moeilijk van enige
Vlaamsgezindheid kunnen worden verdacht, heb-
ben zich hiervoor uitgesproken. Ik vraag me af hoe
de Vlaamse regering tegenover dit voorstel staat.
Zal de Vlaamse regering ter zake zelf initiatieven
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nemen ? We moeten het ijzer immers smeden ter-
wijl het heet is.

Minister Jaak Gabriels : Ik wil hier nog even bena-
drukken dat de Nationale Delcrederedienst verze-
keringsdossiers onderzoekt. Dat is alles. De Natio-
nale Delcrederedienst is niet bevoegd om dossiers
aan de Wapenwet te toetsen. De opportuniteit van
de betrokken leveringen komt hierbij niet ter spra-
ke. De Nationale Delcrederedienst bespreekt enkel
verzekeringsgegevens.

Ik heb daarnet al gezegd op welke elementen de
Vlaamse vertegenwoordigers hun stemgedrag ba-
seren. De Vlaamse vertegenwoordigers houden
zich consequent aan de gemaakte afspraken. We
mogen hierin evenwel niet te ver gaan. De Vlaamse
vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de
Nationale Delcrederedienst moeten verzekerings-
dossiers beoordelen. Ze hebben geen andere be-
voegdheden.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Er is een duide-
lijk verschil tussen de minister van de VLD die nu

voor ons zit en de voormalige voorzitter van de
VU, die in 1991 met een regeringscrisis heeft ge-
dreigd in verband met munitieleveringen aan
Oman, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische
Emiraten.

De voorzitter : Minister Gabriels heeft het woord.

Minister Jaak Gabriels : Ik wil er de heer Van
Nieuwenhuysen nogmaals op wijzen dat we reke-
ning moeten houden met de bevoegdheden van de
Nationale Delcrederedienst. Dit staat los van het
politieke debat. Indien hij hier geen rekening mee
wil houden, vervalst hij het debat.

De heer Luc Van den Brande, voorzitter : Blijkbaar
heeft de Vlaamse vertegenwoordiger in de raad
van bestuur van de Nationale Delcrederedienst
zijn stemgedrag gewijzigd omwille van de conflict-
situatie in Nepal. Aangezien minister Vogels het
dossier niet heeft geëvoceerd, wordt dit standpunt
door de voltallige Vlaamse regering gedragen.

Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 17.08 uur.
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