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VOORZITTER : De heer Norbert De Batselier

– De interpellatie wordt gehouden om 14.23 uur.

Interpellatie van de heer Jan Van Duppen tot me-
vrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Eco-
nomie, Buitenlands Beleid en E-government, over
de tekorten, toegankelijkheidsproblemen en ge-
bruiksvriendelijkheid van de website www.vlaande-
ren.be in de e-governmentplanning

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van Duppen tot mevrouw Ceysens, Vlaams
minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-
government, over de tekorten, toegankelijkheids-
problemen en gebruiksvriendelijkheid van de web-
site www.vlaanderen.be in de e-governmentplan-
ning.

De heer Van Duppen heeft het woord.

De heer Jan Van Duppen : Zhuxi, yiyuanmen,
nimen hao. Zhe shi wo gaoxing jintian yanjiang
nimen. Xie xie. Zai jian.

Minister Patricia Ceysens : Mijnheer Van Duppen,
bent u in een Chinese kolere geschoten omdat ik te
laat ben ? 

De heer Jan Van Duppen : Mevrouw de minister,
ik heb u op Chinese wijze begroet. Ik heb begrepen
dat u wild bent van die taal. (Gelach)

Ik denk echter dat de wildheid die u nu tentoon-
spreidt, beter op een andere manier kan worden
getemperd. Ik zal dat doen door te beginnen met
een positieve noot. Een vraag aan de zoekmachine
op vlaanderen.be wordt over het algemeen sneller
beantwoord sinds de eerste vraag die ik op 7 mei
2003 had ingediend en pas 47 dagen later, op 24
juni 2003, werd behandeld in de commissie.

Deze interpellatie bevatte een bloemlezing van het
leven zoals het is op vlaanderen.be, en meer be-
paald wat een zoektocht zoal aan merkwaardighe-
den of voor verbetering vatbare resultaten oplevert
en wat er hapert aan de toegankelijkheid en ge-
bruiksvriendelijkheid van onze Vlaamse overheids-
site.

Mevrouw de minister, in de vrees voor een ver-
zuurde intellectueel te worden versleten, wil ik be-
ginnen met u te feliciteren voor de gerealiseerde
verbeteringen. De voornaamste verbetering is zon-
der twijfel de toegankelijkheid van vlaanderen.be
met andere dan de Microsoft-verkenners. Dat is
een ware verademing, ook al zou de toegankelijk-
heid met eender welke webbrowser, zoals internet
explorer, netscape navigator, mozilla, opera, enzo-
voort, gewoon vanzelfsprekend moeten zijn. De
aanhangers van vrije software, waaronder u mijzelf
en, mag ik hopen, ook uzelf als bevoegd minister
en de hele Vlaamse regering mag rekenen, zullen
opgelucht zijn. Ze kunnen nu eindelijk hun digitale
lusten botvieren op onze overheidssite en u bijge-
volg voorzien van opmerkingen en tips, waardoor
de kwaliteit van vlaanderen.be kan stijgen naar on-
gekende hoogten – voor zover u bereid bent in dia-
loog te treden met hen en rekening te houden met
hun indrukwekkende knowhow. Ook de rubrieken
‘belevingsmomenten voor burgers’ en ‘contactmo-
menten voor bedrijven’ bevatten een mooie vis-
graatstructuur met enkele interessante subrubrie-
ken.

Ik moet echter met spijt in het digitale hart vast-
stellen dat de functionaliteit van de zoekmachine
nog niet echt verbeterd is. Enkele voorbeelden van
zoekacties uit mijn vorige vraag zijn weliswaar
enigszins verbeterd, zoals bijvoorbeeld de zoekop-
dracht ‘kinderen krijgen en verzorgen’ of ‘studie-
toelagen’, maar het resultaat van andere zoekacties
is vaak niet optimaal.



Toen ik bijvoorbeeld zocht op ‘ICT’, kreeg ik een
link naar DGIS-richtlijnen van de Vlaamse Inter-
universitaire Raad van 10 december 1998. Toen ik
in dat document verder zocht naar de lettercombi-
natie ‘ICT’, dan bleek dat enkel voor te komen in
het woord vICToria uit deze tekst. Ik heb dit van-
nacht nog eens nagekeken, en nu is er geen enkele
verwijzing meer naar ICT.

Zoeken naar ‘Turnhout’ geeft achtereenvolgens
linken naar ‘de Vlaamse overheid, bouwen door de
eeuwen heen’, naar een document met werkloos-
heidsstatistieken, naar een verslag van een bijzon-
dere commissie over Turnhout, naar een document
met aantallen naamstemmen voor PVDA’ers tij-
dens de afgelopen provincieraadsverkiezingen, als-
ook die van de Vlaams Blokkers. Ik wil niet betwis-
ten dat de inwoners van mijn geboortestad ook een
baksteen in hun maag dragen en dat sommigen er
zelfs extreme politieke voorkeuren op nahouden.
Ik had echter iets anders verwacht.

Proberen we dan via de gemeentesites te surfen
naar pakweg Dessel, een landelijke gemeente op
een steenworp van Turnhout, dan krijgen we geen
uniforme stedelijke website, noch een andere web-
site te zien, maar enkel een postadres en een tele-
foonnummer. Hetzelfde geldt voor Retie. Voor de
surfer is dit alsof het worldwibe web nog niet tot in
deze uithoek van de Stille Kempen is gesponnen.

Zoeken naar ‘preventie SARS’, zoals aangehaald
in mijn eerdere vraag, leidt naar een document
over Specifieke Autonome Regio Hongkong, of, al
wat dichterbij, Severe Acute Respiratory Syndro-
me, en Son Altesse Royale en handelsrelaties.

Zoeken via de doelgroepen levert bijwijlen nog
steeds rare resultaten op. Via de doelgroep ‘jonge-
ren’ leidt de eerste link naar buzzy.be, weliswaar
een relevante maar wellicht toch niet de meest re-
levante site. De tweede link leidt de jonge surfer
naar een onderzoek over jeugdcultuur, de derde
naar een vraag en antwoord uit de Kamer, waarin
staat vermeld : ‘pour les distributeurs automatiques
de tabac...’. De vierde, ten slotte, leidt naar een stu-
die van voormalig minister Vogels omtrent preven-
tie inzake welzijn en gezondheid.

Zoeken naar ‘thuishulp’ levert maar liefst vijf lin-
ken op naar een beleidsovereenkomst tot verbete-
ring van de leef- en omgevingskwaliteit van bij-
voorbeeld Kruibeke en Waasmunster. Zoeken naar
‘crematie’ levert een link naar een statistiek van
een kenniscentrum op.

Ook zoeken naar ‘subsidie gehandicapten’ levert
ronduit merkwaardige resultaten op. Ik heb deze
nacht de proef nog eens op de som genomen. Ik
moet toegeven dat de situatie aanmerkelijk is ver-
beterd ten opzichte van vorige keer. Voegen we
aan deze zoekopdracht ‘aanvragen’ toe, dan krijgen
we een document voorgeschoteld over geweld
tegen vrouwen met een handicap van de VZW Per-
sephone.

Zoeken op ‘aanvragen tijdskrediet’ biedt dan weer
vijf keer een identieke link naar de site van Kind
en Gezin, met weliswaar redelijk relevante infor-
matie. Zoeken op ‘sportclubs’ levert ten eerste een
wetenschappelijk onderzoek naar ‘kwaliteitszorg in
de sportclub’ op en ten tweede een verslag van het
Bloso over een staten-generaal. Als we aan deze
zoekopdracht ‘waar vind ik’ toevoegen, dan heb-
ben we het digitale genoegen kennis te mogen
nemen van die staten-generaal. We krijgen een Po-
werPoint-voorstelling van de hand van mevrouw
Galle, waarin een enquête wordt toegelicht.

Mevrouw de minister, bent u bereid met mij nog-
maals een evaluatie te maken, zeven maanden na
de vorige ? Bent u het eens met mijn analyse ?
Waarom is de kern van het probleem tot op heden
blijkbaar nog niet echt aangepakt ?

De financiële implicatie van vlaanderen.be – toen
nog onder leiding van de heer Dewael als minister-
president – bedroeg het eerste jaar 3,2 miljoen
euro. Het zaakje werkte eigenlijk helemaal niet
zoals het hoort. Dat bedrag werd nadien verdub-
beld.

Mevrouw de minister, in antwoord op mijn vraag
van juni vorig jaar hebt u zich garant gesteld dat dit
fundamenteel zou veranderen. Wat is uw tevreden-
heidsgraad ? Het hoeft niet in de vorm van een ge-
zichtje van de minister-president te zijn, die op de
website www.ondernemingsconferentie.be een
waarderingsgezichtje toevoegt, gaande van neu-
traal tot lachend of wenend. Ik had bij de talloze
neutrale gezichtjes het gevoel dat de gelaatsuit-
drukking die werd gesuggereerd, veeleer verbijste-
ring was. Als je lang genoeg kijkt, ben je er zelf iet-
wat door verbijsterd.

Wil deze regering – en de volgende – stappen zet-
ten in de kenniseconomie, waarvan u verklaarde
dat ze u na aan het hart ligt ? Dan zal het tempo
waaraan wordt gewerkt, enigszins moeten versnel-
len. Kunt u hierover een timing en planning voor-
leggen ?
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Mevrouw de minister, de overheid moet er eerst
voor zorgen dat haar producten, zoals www.vlaan-
deren.be, optimaal werken en dat vrije software en
open standaarden worden gebruikt in haar com-
municatie met de burger. Daar kunt u iets aan
doen, maar tot op heden merken we daar niet zo-
veel van. We hebben een voorstel van decreet inge-
diend, houdende het gebruik van vrije software bij
de diensten van de Vlaamse regering, het Vlaams
Parlement en de Vlaamse openbare instellingen.

U hebt hier in uw vorig antwoord nogal vaag en
theoretisch over geantwoord. Toch lijkt het hoog
tijd dat de regering een standpunt inneemt, weten-
de dat vele andere overheden in Europa, maar ook
in dit land reeds lang een duidelijke keuze hebben
gemaakt voor vrij toegankelijke software en open
standaarden.

We hebben weer een paar weken van hoge virusac-
tiviteiten achter de rug, die zoals steeds veel ge-
makkelijker gedijen in een monocultuur, niet al-
leen van kippen, maar ook digitaal. Mijnheer de
voorzitter, het leven in de digitale wereld vertoont
merkwaardige gelijkenissen met leven onder een
dictatuur.

De voorzitter : Waarom spreekt u mij daarbij aan ?

De heer Jan Van Duppen : Omdat u hier zit als
vertegenwoordiger van het parlement. U bent het
antidotum voor een digitale dictatuur. We rekenen
daarvoor op u.

Sinds de opkomst van de digitale revolutie domi-
neert één grote speler steeds meer het veld, waar-
door in Vlaanderen gebruikers van digitale ICT
worden gedwongen dit virtuele monopolie van
producten en diensten te gebruiken, ook al beant-
woorden ze vaak niet aan de gewenste kwaliteit
en/of zijn ze dikwijls veel te duur.

Een overheid die bezorgd is om een zo ruim moge-
lijke digitale communicatie tussen burgers, bedrij-
ven en overheidsinstellingen, heeft de plicht het ge-
bruik van open standaarden aan te moedigen. Een
vooruitziende overheid laat ook niet toe dat deze
of gene aanbieder van telefoondiensten de klanten
enkel de mogelijkheid zou geven om naar de klan-
ten van het eigen netwerk te bellen.

Precies dit proces van communicatiebeperking
speelt zich vandaag af in de Vlaamse digitale com-
municatie. Gedigitaliseerde gegevens die worden
geproduceerd, bewerkt en/of gearchiveerd met

software van leveranciers die failliet gaan, worden
daardoor onbereikbaar en kunnen niet meer wor-
den gelezen, bewerkt of gebruikt met andere of
nieuwe softwareprogramma's. Daardoor gaan ze
verloren, of in het beste geval moeten ze opnieuw
van nul worden ingegeven en behandeld. Ook ge-
gevens die werden geproduceerd met verouderde
software kunnen vaak niet meer worden gebruikt
in nieuwere versies van dezelfde softwareprogram-
ma’s, omdat de producent er te veel belang bij
heeft om alle gebruikers van dit softwareprogram-
ma te dwingen mee te gaan in een eindeloze en
dikwijls dure upgrading, waarbij doorgaans de aan-
schaf van nieuwe, snellere en vooral prijzige hard-
ware noodzakelijk wordt. Bovendien bevordert
een monocultuur, zowel in de agrarische als in de
softwarewereld, de verspreiding van virussen en
van de schade die ze toebrengen, wat net als in
landbouw en veeteelt de virtuele en reële econo-
mie van het land benadeelt.

Een computervirus verspreidt zich veel gemakke-
lijker en sneller als 90 percent van de gebruikers
met identiek hetzelfde programma op het wereld-
wijde web surfen. Die vaststellingen leiden naar de
verantwoordelijkheid van de overheid om de nodi-
ge incentives te creëren opdat het computersoft-
warelandschap grondig wordt gediversifieerd. De
diensten van de overheid en van alle met de over-
heid verbonden diensten en administraties, alsook
bedrijven die met de burgers communiceren, moe-
ten dus worden verplicht om gebruik te maken van
open standaarden. Enkel op die manier kan de vrij-
emarktwerking in het softwarelandschap worden
gegarandeerd en kan de universele toegankelijk-
heid van informatie aan de burger worden gega-
randeerd.

Vandaag beweert een artikel in De Standaard dat
vrije software bepleiten hetzelfde zou zijn als het
monopolie van Interbrew ondermijnen ten voorde-
le van de streekbieren. Er kunnen patenten zijn op
bepaalde streekbieren, maar het product ‘bier’
moet vrij toegankelijk blijven. Mevrouw de minis-
ter, is de Vlaamse regering bereid om daadwerke-
lijk stappen te zetten in het algemeen gebruik van
vrije software en open standaarden ?

Www.vlaanderen.be lijkt een bastion geworden
voor Microsoft Word, PowerPoint en Excel. Dit is
een zeer zorgelijke evolutie waarvoor alle experts
in digitale communicatie waarschuwen : niet alleen
ontstaat een schrijnend gebrek aan diversificatie,
maar op die manier levert Vlaanderen een mono-
cultuur uit aan de virusepidemieën.

-3-

Van Duppen

Vlaams Parlement  –  C150 – IBH8  – dinsdag 9 maart 2004



Het gesloten houden van de standaarden waarin
informatie wordt opgeslagen, het niet verplicht vrij
uitwisselbaar maken van die dataopslag, is een situ-
atie die vergelijkbare gevolgen dreigt te krijgen als
de grote brand in de belangrijkste bibliotheek van
de oudheid, die van Alexandrië. Met de toegang tot
die bibliotheek verdween toen ook het overgrote
deel van al wat de mensheid ooit had ingezameld
aan schriftelijk overdraagbare kennis.

Mevrouw de minister, u lijkt te pleiten voor het
promoten en stimuleren van eenieders G-spot, en u
loopt hoog op met China en de Chinezen. Wij kun-
nen ons daarbij aansluiten, zeker als we weten dat
in uw voorbeeldland China niet alleen Olympische
Spelen worden georganiseerd, maar op miljoenen
pc’s vlijtig vrije software wordt geïnstalleerd en
daarmee wordt geëxperimenteerd. Misschien is een
en ander niet altijd gedreven door loyale koop-
manskunsten, maar in China is het vrije software-
verhaal een ‘never ending success-story’.

Een overheid als de Vlaamse permitteert zich van-
daag nog een portaalsite die stijf staat van docu-
menten in gesloten standaarden die worden aange-
leverd in formaten van monopoliehouder Micro-
soft, waardoor iedere bezoeker verplicht wordt om
mee dit monopolie in stand te houden.

Mevrouw de minister, bent u bereid om met een
open geest uw al even open minded collega's ervan
te overtuigen om daar op korte termijn komaf mee
te maken ? Of zal de Vlaamse overheid blijven
aanmodderen, tot er van onze en uw G-spot niets
meer overblijft dan een onbruikbaar communica-
tieplatform ?

De voorzitter : Minister Ceysens heeft het woord.

Minister Patricia Ceysens : Mijnheer de voorzitter,
geachte collega’s, ik ben blij dat de heer Van Dup-
pen mij over dit onderwerp ondervraagt. Ik ben
eerlijk gezegd nog het meest verontrust door het
feit dat de afgelopen acht maanden niemand an-
ders vragen heeft gesteld over deze portaalsite
waaraan we zo hard werken.

Ik ben ook blij dat hij vaststelt dat er vooruitgang
wordt geboekt. We stonden voor een dilemma. Zes
of zeven maanden geleden werkte er echt niets,
maar het had allemaal te veel gekost om er niets
mee aan te vangen. Beetje bij beetje is vooruitgang
geboekt, zodat we vandaag via de zoekmachine
toch relevante informatie kunnen aanbieden. Ik

besef echter zeer goed dat de zoekmachine van de
portaalsite nog altijd ondermaats functioneert.

Deze zoekmachine werd mij overgedragen toen ik
minister van E-government werd. Ik heb een gron-
dige evaluatie bevolen, inclusief aanbevelingen om
op korte en middellange termijn te remediëren.
Niet zozeer de zoekmachine zelf is het probleem,
maar wel de configuratie en de besturing ervan.
Dat is een dieperliggend probleem, dat te maken
heeft met de interne keuken van het E-go-
vernment.

De minister-president en ikzelf hebben snel de
handen in elkaar geslagen om werk te maken van
het Contactpunt Vlaanderen, het uniek aanspreek-
punt voor alle vragen van burgers en bedrijven
over de Vlaamse overheid. Deze nieuwe organisa-
tie integreert de cel E-government, de Vlaamse In-
folijn en binnenkort ook het project Kleurrijk
Vlaanderen in één instelling. Die samenwerking
was broodnodig. Het zou absurd zijn om naast de
kennis en informatie van de Vlaamse Infolijn een
aparte portaalsite voor hetzelfde doel te ontwer-
pen. Dat doel is de mensen snel wegwijs maken
over de Vlaamse overheid, zodat hun vragen zo
snel mogelijk kunnen worden beantwoord.

De verbetering van de Vlaamse portaalsite is een
topprioriteit van het Contactpunt Vlaanderen. Er is
een task force in het leven geroepen met de naam
‘portaalteam’, waarin alle betrokken partijen van
de Vlaamse administratie zitten, en niet meer al-
leen de E-governmentcel en de Vlaamse Infolijn.
Het is de bedoeling om samen de operationele pro-
blemen van de Vlaamse portaalsite aan te pakken.
We hebben de ambitie om, naast de dagelijkse klei-
ne verbeteringen, begin april een kwalitatieve stap
vooruit te zetten. De vele surfers krijgen dan toe-
gang tot een vernieuwde site.

De werking van de zoekmachine is eerst onder
handen genomen. Tegen begin april moeten het
aantal weinig relevante zoekresultaten drastisch
verminderen. Ik neem geen genoegen met een ver-
beterde configuratie van de zoekmachine, het is be-
langrijker dat het informatieaanbod van de Vlaam-
se portaalsite wordt gecombineerd met de laag-
drempelige informatie van de Vlaamse Infolijn. Via
een logische thematische navigatie kan de portaal-
site mensen en bedrijven sneller wegwijs maken
over de Vlaamse overheid en hen sneller tot bij de
gevraagde informatie en diensten brengen. Zoals
de Vlaamse overheid dagelijks verandert, moeten
we ook de portaalsite continu kunnen bijsturen. De
nieuwe portaalsite www.vlaanderen.be die begin
april wordt gelanceerd, is daarin een eerste stap.
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Als minister van E-government neem ik het initia-
tief om de werking van de portaalsite voor de toe-
komst veilig te stellen. Ik doe dat niet door een ma-
chine te installeren die dat werk kan opknappen,
maar door ervoor te zorgen dat alle initiatieven
van de Vlaamse overheid op elkaar worden afge-
stemd om de kwaliteit van de portaalsite te garan-
deren.

Het debat over het gebruik van open standaarden
en vrije software wordt uiteraard ook bij ons ge-
voerd. We doen dat niet op basis van slogans, maar
pakken het pragmatisch aan, op basis van gezond
verstand en de wetenschap dat we zelfs de digitale
wereld niet met één druk op de knop kunnen ver-
anderen. Ik ben zelf een voorstander van de opti-
male toegankelijkheid van de overheidsinformatie
voor alle burgers en bedrijven. Daarom heb ik het
actieplan ‘Web for All’ opgestart. Via dat plan wil
ik de toegankelijkheid van alle gedigitaliseerde in-
formatie voor alle burgers en bedrijven, ook voor
slechtzienden en personen met een visuele handi-
cap, bevorderen. Dat moet onder meer gebeuren
door het gebruik van open standaarden en het res-
pect van de toegankelijkheidsrichtlijnen van het
www-consortium. Dit actieplan wil alle diensten
warm maken om op de kar van de toegankelijk-
heid te springen. Het heeft immers weinig zin om
de Vlaamse portaalsite op basis van de open stan-
daard uit te bouwen als de andere websites van de
Vlaamse overheid deze standaard niet naleven.

Op dit moment bereidt de E-governmentcel richt-
lijnen voor die de diensten helpen bij het optimaal
toegankelijk maken van hun informatie en dien-
sten op basis van open standaarden. Alle diensten
zijn daarbij afhankelijk van het gebruik van vrije
software binnen de Vlaamse overheid. Mijnheer
Van Duppen, dit was ook een aspect van uw vraag.
Uiteindelijk gaat het hier om een bevoegdheid van
minister Van Grembergen. Hij beheert de informa-
tica van de Vlaamse overheid.

De voorzitter : De heer Van Duppen heeft het
woord.

De heer Jan Van Duppen : Mevrouw de minister,
ik dank u voor het mea culpa, mea maxima culpa
dat u hebt geslagen. Ik heb wel nog een aantal op-
merkingen. Zo laat u uitschijnen dat ik nog de
enige gek ben die deze site raadpleeg.

Minister Patricia Ceysens : Ik had het over de par-
lementsleden.

De heer Jan Van Duppen : Ik denk dat ze gelijk
hebben. Hebt u zelf al een paar keer naar die site
gesurft ?

Minister Patricia Ceysens : Ik ben ermee gestopt.
Aanvankelijk deed ik het heel vaak.

We zetten elke dag stapjes vooruit. We voelen dat
de mensen vinden dat er vooruitgang wordt ge-
boekt. We zijn er echter nog lang niet.

De heer Jan Van Duppen : Ik zie dat minister-pre-
sident Somers hier ook aanwezig is. Toen zijn voor-
ganger deze site lanceerde, zaten we in een periode
dat de federale overheid met groots opgezette, zo
mogelijk nog meer gefinancierde, zaken van start
ging. Iemand heeft toen opgemerkt dat dit zeer ris-
kant is als niet van meet af aan voldoende kwaliteit
wordt geboden. De slogan van een supermarkt
luidde ooit : ‘2 miljoen klanten, dat moet je verdie-
nen, elke dag.’

Als we er niet in slagen op een adequate manier de
noodzakelijke informatie te geven en personeel
vrij te maken om die informatie toegankelijk te
maken, dan zullen de klanten eens te meer afha-
ken. Met een verdubbeling van de financiële mid-
delen en machines alleen zullen we de problemen
niet oplossen. Op dit moment is er, vermoed ik, al
10 miljoen euro in de zaak gepompt.

Minister Patricia Ceysens : Zoveel is het nu ook
weer niet.

De heer Jan Van Duppen : Aanvankelijk was het
bedrag 3,2 miljoen euro. Die som is daarna verdub-
beld. Ik tel die bedragen gewoon op.

Ik wil met een positieve noot eindigen. Voor de
blinden is de toegankelijkheid verbeterd. Dat is nu
juist de bevolkingsgroep die proportioneel veel
meer gebruik maakt van deze site dan de andere.

Mevrouw de minister, ik ben heel blij met uw reac-
tie. Ik zou ontploft zijn indien u geen deftig ant-
woord had gegeven. Een optimale toegankelijk-
heid impliceert dat er wordt afgestapt van het
stringente monopolie van Microsoft. Indien dat
niet gebeurt, wordt de overheid met handen en
voeten gebonden.

In de commissie voor Welzijn en hier heb ik het
daar al in het lang en het breed over gehad. Ik heb
zelf zeer veel ervaring met een geïnformatiseerd
programma voor medische dossiers. Ik kan u verze-
keren dat dit bergen geld kost. Men ontkomt daar
niet aan omdat er een monopolie is. De informatie
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wordt bewaakt zoals een klokhen met haar eieren
doet. Dit is niet deontologisch. Dit mag trouwens
niet meer volgens de richtlijnen van het globaal
medisch dossier, maar toch gebeurt dit nog altijd.
Die frats moet de Vlaamse overheid koste wat het
kost vermijden, want anders is alle moeite voor
niets geweest.

Mevrouw de minister, ik ben bijzonder blij met uw
schitterend pleidooi voor alle mogelijke creatieve
inbreng. Ik heb daar ook wel wat kritiek op, maar
dit is wel een van de meest creatieve mogelijkhe-
den die we hebben. Als we daar niet mee door-
gaan, dan zullen we een achterlijke club blijven.
Dan zullen alleen de Van Duppens ’s nachts surfen
naar vlaanderen.be in de hoop nog eens een fijne
vraag te kunnen stellen aan de bevoegde minister.

Minister Patricia Ceysens : Mijnheer Van Duppen,
zo veel meer pecuniaire middelen heb ik niet kun-
nen vrijmaken. De site had haar prijs. Nu komt het
erop aan ervoor te zorgen dat ze beter werkt.

Toen de site werd geconcipieerd, ging men ervan
uit men dat alles online beschikbaar moest zijn.
Dat is echter niet de juiste manier van werken. Het
was toen wel de trend.

De heer Jan Van Duppen : Dat was natuurlijk een
mooi verhaal vlak voor de verkiezingen.

Minister Patricia Ceysens : Nu zou niemand er nog
aan denken op die manier te werken. Om de kwali-
teit te verankeren, is het feit dat de drie diensten
worden samengebracht een schitterend initiatief.
We willen het beste bij elkaar brengen. Er wordt
op dit moment zeer hard aan gewerkt. Elke dag
wordt er vooruitgang geboekt.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Van Duppen werd tot
besluit van deze interpellatie een met redenen om-
klede motie aangekondigd. Ze moet zijn ingediend
uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend
op de sluiting van de vergadering. Ze zal worden
gedrukt en rondgedeeld.

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 mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams mi-
nister van Economie, Buitenlands Beleid en E-
government, over de organisatie en financiering
van een internationale conferentie over federalis-
me in 2005

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Nieuwenhuysen tot mevrouw Cey-
sens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid en E-government, over de organisatie en fi-
nanciering van een internationale conferentie over
federalisme in 2005.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, mevrouw de minister, geachte collega’s,
in het verslag van het Overlegcomité van de fede-
rale regering en de gemeenschaps- en gewestrege-
ringen van 3 december 2003 las ik toevallig dat er
een samenwerkingsprotocol is afgesloten over de
organisatie en financiering van een internationale
conferentie over federalisme in 2005. Blijkbaar zou
de eerste minister dat al in augustus 2002 hebben
aangekondigd op de tweede internationale confe-
rentie over federalisme. Mijn initiële vraag of de
Vlaamse regering vooraf al op de hoogte was van
dit initiatief is ondertussen al beantwoord. Sinds de
indiening van mijn vraag heb ik achterhaald dat
daarover al in februari en september 2002 in het
Overlegcomité besprekingen zijn gevoerd.

Op zich is er niets op tegen te congresseren over
het federalisme en de praktische toepassingen
ervan, integendeel. Ik heb evenwel de indruk dat
hier andere dan wetenschappelijke doelen worden
nagestreefd. De kostprijs van het evenement is niet
mis : het wordt geraamd op nagenoeg 2 miljoen
euro, met daarbovenop nog eens 225.000 euro voor
sociaal-culturele programma’s in de marge van de
conferentie. De Vlaamse Gemeenschap zou daar-
voor ongeveer 500.000 euro bijeenbrengen.

Ik ben vooral geïntrigeerd door één zinnetje in de
samenwerkingsovereenkomst. Daarin wordt ge-
steld dat het succes van de conferentie het imago
van België ten goede zal komen. België heeft vol-
gens de tekst ‘in de voorbije decennia van zijn 175-
jarig bestaan de vreedzame overgang doorgevoerd
naar een volwaardig federaal systeem dat inspiratie
kan bieden voor andere constellaties.’ Anders ge-
steld : we kunnen ons federalisme misschien wel
exporteren. Minister Chabert heeft dat ooit nog ge-
probeerd, naar Israël bijvoorbeeld. Ik stel ook vast
dat de viering van de 175ste verjaardag van dit land
is verplaatst van dit jaar naar 2005.
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We zouden een boompje kunnen opzetten over dat
zogenaamd volwaardig federaal systeem. Is dat wel
zo volwaardig ? Ik stel vast dat bij elke nieuwe zit-
tingsperiode zowel het Vlaams Parlement als de
Vlaamse regering zich geroepen voelen om een
nieuwe staatshervorming te vragen. Kamervoorzit-
ter De Croo heeft nog niet zo lang geleden met
veel stelligheid verkondigd dat dit land allesbehal-
ve een federaal land is. In dit geval heeft hij geen
ongelijk. Ons federalisme brengt de transfers in de
sociale zekerheid met zich mee, staat ons toe een
tewerkstellingsbeleid te voeren zonder dat we iets
te zeggen hebben over de werkloosheid, een derde-
leeftijdsbeleid zonder dat we iets over de pensioe-
nen te zeggen hebben, een economisch beleid zon-
der dat we over alle fiscale hefbomen beschikken,
een beleid voor de handhaving van de eigenheid
van de Vlaamse Rand zonder dat we iets kunnen
doen aan de faciliteiten of het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen opsplitsen. Ik zou
zo nog wel even kunnen doorgaan.

Ik vraag me dus af hoe dit voorbeeld ons imago
zou kunnen bevorderen. Als het een vorm van fe-
deralisme is, dan is het er wel eentje dat de Vlaam-
se meerderheid in dit land neutraliseert. We heb-
ben onze meerderheidspositie op federaal niveau
opgegeven. Er zijn ons allerlei alarmbellen en dub-
bele meerderheden opgedrongen. De gewestvor-
ming met drie die alsmaar meer de gewestvorming
met twee vervangt, komt er in de praktijk op neer
dat het Vlaams Gewest door de twee andere in de
minderheid wordt gesteld. De minister zal dat zelf
al hebben ondervonden, als ze zich over de proble-
matiek van de buitenlandse handel buigt. Dat is
niets om trots op te zijn, laat staan om een half mil-
joen euro uit te geven om dat voor de buitenwereld
allemaal nog eens extra in de verf te zetten. Of zegt
u dat het de bedoeling is om op die conferentie een
kritische noot te laten vallen ? Als het de bedoeling
is een soort verjaardagsfeestje te bouwen, dan had-
den we niet moeten bijspringen in de onkosten.

Ik pleit ervoor dat de mogelijkheid wordt geboden
om ook de nadelen van het Belgisch federalisme
aan bod te laten komen. Wie zal voor de kritische
noten zorgen ? Ik begrijp alleszins niet wat de
Vlaamse regering ertoe heeft bewogen voor dit
evenement 500.000 euro uit te trekken.

De voorzitter : Minister Ceysens heeft het woord.

Minister Patricia Ceysens : Mijnheer de voorzitter,
geachte collega’s, het Overlegcomité van de federa-
le regering en de gemeenschaps- en gewestregerin-

gen heeft in 2002 besloten in België de derde inter-
nationale conferentie over federalisme te organise-
ren. De premier heeft tijdens de vorige conferentie
aangekondigd dat België bereid is om de organisa-
tie op zich te nemen. Dat gebeurde wel na overleg
en het principiële akkoord van de gemeenschap-
pen en gewesten.

Een sturings- en organisatiecomité is belast met de
organisatie van de conferentie en het uitwerken
van de financiering. Er is ook een adviesraad met
experts inzake federalisme uit de academische we-
reld en het middenveld opgericht. De voorzitter
van deze adviesraad is Nederlandstalig. Er is ook
voorzien in een aparte inbreng van jongeren :
JINT, dat zich bezighoudt met de internationale
uitwisseling van jongeren, is nauw betrokken bij de
voorbereiding van de conferentie. De conferentie
vindt van 24 tot 26 februari 2005 plaats in de ge-
bouwen van het Europees Parlement in Brussel.

Wat de inhoud betreft, willen we op de conferentie
aandacht schenken aan de grondslagen, methoden
en finaliteit van het federalisme. Daartoe zal in the-
matische werkgroepen worden gewerkt. In de
werkgroepen worden de thema’s ingeleid met uit-
eenzettingen over de ervaringen in verschillende
landen. De andere leden van de werkgroepen kun-
nen daar dan hun eigen ervaringen aan toetsen. De
cases zijn niet noodzakelijk ‘best practices’. Als de
Belgische ervaring aan bod komt of een Belgische
deelnemer reageert op een voorgestelde case, dan
zullen onvermijdelijk de goede en minder goede
kanten aan bod komen. Het moet een vrije discus-
sie worden, met de bedoeling van elkaar te leren
en inzichten verwerven om te verbeteren.

Vlaanderen doet bewust mee aan de conferentie,
want we geloven dat ervaringsuitwisselingen vanuit
verschillende invalshoeken een meerwaarde heb-
ben. Daarom hebben we hier ook geld voor vrijge-
maakt.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Ik begrijp dat
er kritische noten zullen zijn, naar ik hoop vanuit
een federalistische zienswijze. Misschien is het inte-
ressant om de ervaring van de 6 nieuwe lidstaten
met minder inwoners dan Vlaanderen aan bod te
laten komen op dat congres en hun situatie met
onze gefederaliseerde regio te vergelijken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Interpellatie van de heer Jan Roegiers tot de heer
Bart Somers, minister-president van de Vlaamse
regering, over het mogelijk oneigenlijk gebruik van
de informatiekanalen van de Vlaamse Gemeen-
schap door bepaalde leden van de Vlaamse rege-
ring

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Roegiers tot de heer Somers, minister-pre-
sident van de Vlaamse regering, over het mogelijk
oneigenlijk gebruik van de informatiekanalen van
de Vlaamse Gemeenschap door bepaalde leden
van de Vlaamse regering.

De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister-president, mijn interpellatie is
ingegeven door mijn bezorgdheid over de onafhan-
kelijkheid en geloofwaardigheid van de informatie-
ambtenaar. Ik viseer geen Vlaamse ministers of
volksvertegenwoordigers, maar de voorbije weken
werd de informatieambtenaar door leden van de
Vlaamse regering gebruikt voor andere doeleinden
dan waarvoor hij dient.

De ongeveer 13.000 abonnees van de mededelin-
gen van de informatieambtenaar hebben recht op
objectieve informatie. Naast de communicatie over
regeringsbeslissingen staat het elke minister vrij
om te communiceren waarover hij of zij wil. De
Vlaamse regering heeft in een reglement van juni
1999 een aantal afspraken gemaakt over het ge-
bruik en de organisatie van de persvoorlichting. In
artikel 1 staat dat alle beslissingen van de Vlaamse
regering worden bekendgemaakt aan de pers via
een afzonderlijke persmededeling of een beknopte
vermelding in het ‘kort-bestekcommuniqué’ dat na
elke vergadering van de Vlaamse regering wordt
verspreid.

De voorbije weken heb ik me vragen gesteld over
een aantal mededelingen. Sommige mensen heb-
ben me daarover ook aangesproken omdat ze ver-
wachtten objectieve informatie te krijgen. Een paar
voorbeelden maken dit duidelijk.

Op 16 februari stuurde minister Keulen een mede-
deling de wereld in met de vraag hoe fit de VLD-
ministers zijn. Minister Keulen, vergezeld van me-
vrouw Vanderpoorten, en de heren Van Quicken-
borne en Vanhengel zouden zich onderwerpen aan
een testbatterij. Ik neem aan dat het om een onge-
lukkige formulering ging en dat het niet de bedoe-
ling was om dit aan de grote klok te hangen.

Toen Bart Martens aankondigde in de politiek te
stappen, reageerde minister Ceysens prompt met
een persmededeling via de informatieambtenaar.
Dit was niet de juiste weg om te reageren.

Het derde voorbeeld is een uitnodiging van uitge-
verij Houtekiet voor een presentatie van het boek
‘e-Mama, e-Werken, kids koesteren’ van minister
Ceysens. Een uitnodiging van een privé-onderne-
ming moet niet via de diensten van de informatie-
ambtenaar gebeuren – dat is een brug te ver.

Ik heb het reglement over de organisatie van de
persvoorlichting van de Vlaamse regering ver-
noemd. De aangehaalde voorbeelden tonen duide-
lijk aan dat er een grijze zone is waarover afspra-
ken moeten worden gemaakt.

Mijnheer de minister-president, bent u het ermee
eens dat er correcte afspraken moeten komen over
het gebruik van de diensten van de informatieamb-
tenaar ? Deelt u mijn mening dat de aangehaalde
voorbeelden aantonen dat er inderdaad een grijze
zone is ? Bent u bereid dit aan uw collega's mee te
delen ? Overweegt u initiatieven te nemen om dit
soort zaken in de toekomst te vermijden ?

De voorzitter : Minister-president Somers heeft het
woord.

Minister-president Somers : Mijnheer Roegiers, het
spreekt voor zich dat er correcte afspraken moeten
bestaan over het gebruik van de diensten van de
informatieambtenaar. Dat is ook de reden waarom
die bestaat. De rol van informatieambtenaar inza-
ke persberichten bestaat uit twee luiken : verzor-
gen en verspreiden van de redactie van het kort be-
stek naar aanleiding van de wekelijkse minister-
raad, en faciliteren van de verspreiding van de
persberichten voor de ministeriële kabinetten.

Daartoe sloot de Vlaamse regering, met de infor-
matieambtenaar als aanspreekpunt, een overeen-
komst af met het persagentschap Belga. De infor-
matieambtenaar maakt het mogelijk om persbe-
richten te verspreiden via de portaalsites
www.vlaanderen.be en via e-mailberichten aan de
abonnees van de persberichtenservice van de
Vlaamse overheid.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de
persberichten die worden verstuurd vanuit ministe-
riële kabinetten, ligt uitsluitend bij de kabinetten in
kwestie. Dat is uitdrukkelijk bepaald in artikel 3
van het reglement over de organisatie van de pers-
voorlichting van de Vlaamse regering dat werd
goedgekeurd op 13 juli 1999. De informatieambte-
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naar is enkel een facilitator die de mogelijkheden
tot verspreiding ter beschikking stelt. Hij heeft niet
de bevoegdheid de persberichten inhoudelijk te
wijzigen of de verspreiding ervan tegen te houden
of te weigeren.

Als een minister of een kabinet gebruik maakt van
die faciliteiten, moet hij of zij dat doen vanuit zijn
of haar functie en niet vanuit een partijpolitiek
standpunt. Mijnheer Roegiers, ik ben u het volko-
men met u eens over de voorbeelden die u hebt ge-
geven. De verschillende ministers moeten er nog-
maals op worden gewezen hoe die spelregels in el-
kaar zitten. Het gaat maar over een paar woorden,
maar ze creëren een grijze marge die er eigenlijk
niet is. De spelregels zijn duidelijk.

Volgende vrijdag leg ik op de ministerraad een
voorstel voor dat de communicatie regelt van de
ministers naar aanleiding van de traditioneel terug-
kerende sperperiode in de aanloop naar de verkie-
zingen. De ministers en de regering moeten een ze-
kere terughoudendheid aan de dag leggen in hun
communicatie. Ik zal nog eens heel duidelijk zeg-
gen hoe met de informatieambtenaar en met be-
richten vanuit de kabinetten op een correcte ma-
nier moet worden omgesprongen.

De voorzitter : De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers : Mijnheer de minister-presi-
dent, uw antwoord is duidelijk en laat niets aan de
fantasie over.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Mieke Van Hecke
tot de heer Bart Somers, minister-president van de
Vlaamse regering, over de overeenstemming van
een advertentie in verband met Flanders DC, Dis-
trict of Creativity, met de code van goede praktijk
voor communicatiecampagnes van de Vlaamse
overheid

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Van Hecke tot de heer Somers, mi-
nister-president van de Vlaamse regering, over de
overeenstemming van een advertentie in verband
met Flanders DC, District of Creativity, met de
code van goede praktijk voor communicatiecam-
pagnes van de Vlaamse overheid.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister-president, in Vacature van
zaterdag 14 februari 2004 is een advertentie ver-
schenen over Flanders, District of Creativity, op ini-
tiatief van Vlaams minister van Economie, Patricia
Ceysens. Die advertentie is in strijd met de in de-
cember 2001 door de Vlaamse regering goedge-
keurde code van goede praktijk voor communica-
tiecampagnes van de Vlaamse overheid.

Deze code is van toepassing op alle mediacampag-
nes, in de ruimste zin geïnterpreteerd, en ook op de
ontwikkeling van een website. Omdat een campag-
ne niet tot doel kan hebben het imago van de be-
trokken mandataris of minister te bevorderen,
mogen volgens die code de massamediale campag-
nes van de Vlaamse overheid geen namen of beel-
tenissen van de ministers bevatten. Vermelding van
hun titulatuur is wel toegelaten.

In voornoemde advertentie wordt de naam Patricia
Ceysens wel vermeld, wat in strijd is met de code.
Op de webstek www.flanders-dc.net wordt zelfs
niet eens naar de titulatuur van de minister verwe-
zen. De openingszin van de webstek luidt als volgt :
“Flanders DC is het initiatief van Patricia Ceysens
en de hele Vlaamse regering om de creatieve eco-
nomie in Vlaanderen op de kaart te zetten”.

Mijnheer de minister-president, wat zult u doen om
een einde te maken aan deze overtredingen van de
code van goede praktijk voor overheidscampag-
nes ? Wat zult u doen om de code beter te laten re-
specteren tijdens de komende verkiezingsperiode ?
Het stringent naleven van de eigen regels is een
minimum.

De voorzitter : Minister-president Somers heeft het
woord.

Minister-president Bart Somers : Mevrouw Van
Hecke, de vermelding van de naam van minister
Ceysens in de advertentie in Vacature van 14 fe-
bruari 2004 is geen inbreuk op de code van goede
praktijk. In artikel 4, punt 18 van de code, waarin
beperkingen worden opgelegd aan het opnemen
van namen en beeltenissen van ministers in com-
municatie van de Vlaamse overheid, is in paragraaf
3 in een uitzondering voorzien. Die uitzondering
laat vermelding van naam en opname van beeltenis
wel toe als het om functionele redenen voor de
hand ligt, bijvoorbeeld als de campagne wil aanzet-
ten tot interactieve beleidsvorming. De campagne
van minister Ceysens wilde dat wel degelijk doen.
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De minister nodigt in haar advertentie geïnteres-
seerde burgers uit met haar in debat te treden.

Met het oog op een naamsvermelding van de mi-
nister werd vooraf het advies van de informatie-
ambtenaar ingewonnen. Dat is een mogelijkheid
waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door de code.
Het advies in kwestie luidde letterlijk : ‘In deze kan
geoordeeld dat het vermelden van de naam van
minister Ceysens functioneel vereist is, aangezien
geïnteresseerde burgers in elk geval op de hoogte
dienen te zijn over met wie ze zullen discussiëren.
De naamsvermelding van minister Ceysens kan
hier dan ook behouden blijven.’

De code vermeldt dat de bepaling naamsvermel-
ding om functionele redenen restrictief moet wor-
den geïnterpreteerd. De toelating van de informa-
tieambtenaar om in dit geval de vermelding van de
naam van minister Ceysens toe te staan, doet geen
afbreuk aan deze bepaling. De naamsvermelding
op de website www.flanders-dc.net was wél een in-
breuk op artikel 4, punt 18 van de code van de
goede praktijk. Aan de betrokken minister is daar
in een brief op gewezen.

Inmiddels is de naamsvermelding van de site ge-
haald. In het eerste geval is er dus geen sprake van
een inbreuk. De procedure werd gevolgd, inclusief
het inwinnen van voorafgaand advies van de infor-
matieambtenaar. In het tweede geval was er een in-
breuk, en daarom heb ik mijn verantwoordelijk-
heid opgenomen. De zaak is ondertussen rechtge-
zet.

Vrijdag zal ik aan de ministerraad voorstellen om
tijdens de sperperiode een ingehouden communi-
catie te voeren. Zoals het hoort, zullen we onszelf
een strenge gedragscode opleggen. Die code omvat
natuurlijk de bestaande regels. Ik zal van de gele-
genheid gebruik maken om alle ministers die spel-
regels in herinnering te brengen.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik dank de minister-
president voor zijn antwoord. Ik heb de indruk dat
hij dat op een correct manier wil opvolgen.

Ik heb wel wat problemen met zijn interpretatie
van de inhoud van de advertentie. De functionele
redenen om de naam van de minister te vermelden
doen vragen rijzen. Dat zou gebeuren omdat men
met haar in discussie treedt. In de advertentie staat

dat echter niet zo. De discussie verloopt via een
platform. Via het web kan men zijn of haar mening
in een forum bekendmaken. De naam van de mi-
nister wordt vermeld omdat ze elke dag haar licht
laat schijnen over vraagstukken van creatieve eco-
nomie.

In elk geval zal het duidelijk zijn dat op dit vlak
een alerte houding nodig blijft.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Eloi Glorieux tot de
heer Bart Somers, minister-president van de
Vlaamse regering, over de stand van zaken bij de
Vlaamse overheid wat het gebruik van emissie-
arme voertuigen betreft

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Glorieux tot de heer Somers, minister-
president van de Vlaamse regering, over de stand
van zaken bij de Vlaamse overheid wat het gebruik
van emissie-arme voertuigen betreft.

De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister-president, geachte collega’s,
de aanleiding voor deze vraag is de aankondiging
van premier Verhofstadt dat de federale overheid
overschakelt naar emissie-arme voertuigen. De fe-
derale overheid zal haar wagenpark vervangen
door milieuvriendelijke auto's die gebruik maken
van de jongste technieken.

De verlaging van de CO2-uitstoot is een belangrij-
ke inspanning om bij te dragen aan het halen van
de Kyoto-doelstellingen. Volgens het recent gepu-
bliceerde MIRA-T-rapport moet er zich op dat
vlak de komende jaren een uitgesproken trend-
breuk voordoen om aan de Kyoto-doelstellingen te
voldoen, want er is een direct verband tussen het
energieverbruik en de uitstoot van het voornaam-
ste broeikasgas CO2, zowel bij het goederenver-
voer als bij het personenvervoer. Vandaag liggen de
milieuschadekosten van het goederenvervoer over
de weg ongeveer 20 percent hoger dan in 1990. De
daling sinds 2002 is onder meer het gevolg van de
invoering van Europese emissienormen voor nieu-
we voertuigen. Het is dus duidelijk dat dergelijke
maatregelen een zichtbaar effect hebben.
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Met mijn vraag wil ik nagaan hoe ver Vlaanderen
staat met de overschakeling naar emissie-arme
voertuigen. Ik denk dan aan alle voertuigen die di-
rect of indirect worden gefinancierd door de
Vlaamse overheid : het wagenpark van de VOI’s,
de ministeriële dienstvoertuigen, de bestelwagens
van de Vlaamse Gemeenschap, de jeeps van de
boswachters van de Vlaamse Gemeenschap, de au-
tobussen en wagens van De Lijn, enzovoort.

Op basis van welke beleidsdoelstelling en met welk
actieplan werkt de Vlaamse overheid aan de over-
schakeling op emissie-arme voertuigen ? Ook de
federale overheid zet die stap. In welke mate houdt
de Vlaamse overheid bij de aankoop van nieuwe
voertuigen rekening met de criteria van energiezui-
nigheid en milieuprestaties ? Ook de gemeenten
hebben de mogelijkheid om via de convenants een
subsidie te krijgen voor de ombouw van hun wa-
genpark.

Wat is het globale resultaat van deze maatregel ?
Neemt de Vlaamse regering bijkomende initiatie-
ven om de voorbeeldrol van de overheid inzake
het gebruik van emissie-arme voertuigen nog meer
kracht bij te zetten ? Zo zou ze kunnen beslissen
om steun te verlenen aan het waterstofproject of
het project-H, dat een innoverend project is en op
Vlaamse technologie steunt.

De voorzitter : Minister-president Somers heeft het
woord.

Minister-president Bart Somers : Mijnheer de voor-
zitter, geachte collega’s, ik zal de vragen een voor
een beantwoorden. De eerste vraag luidde : vanuit
welke beleidsdoelstellingen en met welk actieplan
werkt de Vlaamse overheid aan de overschakeling
op emissie-arme voertuigen ? De administratie Lo-
gistiek Management heeft als strategische doelstel-
ling het managen, creëren en afleveren van een
kwaliteitsvol en milieubewust uitgewerkt facilitair
dienstenpakket. Er moet gebruik worden gemaakt
van de nieuwste technieken en technologieën om
een vraaggestuurde en klantvriendelijke dienstver-
lening te kunnen aanbieden.

In het kader van het project ‘Invoeren van milieu-
zorgsystemen’ in de Vlaamse overheid zal de admi-
nistratie Logistiek Management initiatieven nemen
om het aankoopbeleid nog milieuvriendelijker te
maken. Dat zal evenwel gebeuren binnen de be-
perkingen van de wet op de overheidsopdrachten
en in de mate dat de toegewezen financiële midde-
len het toelaten. Inzake het wagenpark is een visie-

nota opgesteld die de huidige en toekomstige mi-
lieuvriendelijke alternatieven beschrijft. Deze vi-
sienota beoordeelt de praktische inzetbaarheid van
deze emissie-arme voertuigen binnen de entiteiten
die via administratie Logistiek Management hun
voertuigen aanschaffen.

De tweede vraag luidde : in welke mate houdt de
Vlaamse regering bij de aankoop van nieuwe voer-
tuigen rekening met de criteria van energiezuinig-
heid en milieuprestatie ? Het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap neemt een aantal milieu-
eisen op in haar lastenboeken voor de aankoop of
huur van voertuigen. De milieuvriendelijkheid of
ecologische aspecten zijn een gunningcriterium
voor alle lastenboeken voor offerteaanvragen van
de afdeling aankoopbeheer. Bij de recente offerte-
aanvraag voor de aankoop van dienstvoertuigen
werden de voertuigen binnen het gunningcriterium
milieuvriendelijkheid positief gequoteerd voor
onder meer een laag verbruik, een lage CO2-uit-
stoot en het voldoen aan de strenge Euro-4-emis-
sienorm. Op basis van dit lastenboek werden de
opdrachten voor het leveren van personenwagens,
middelgrote personenwagens, kleine personenwa-
gens, kleine stationwagens, grote stationwagens,
kleine bestelwagens en kleine monovolumewagens
toegewezen aan leveranciers die voertuigen aan-
bieden die voldoen aan de Euro-4-emissienorm.

De overschakeling naar emissiearme voertuigen is
volop bezig. De Vlaamse overheid staat op dat vlak
eigenlijk veel verder dan de federale overheid. Ik
wijs er ook op dat pas onlangs, in 2003, de federale
wetgeving is aangepast opdat de integratie van mi-
lieukenmerken in de overheidsopdrachten moge-
lijk zou worden.

Een andere vraag handelt over de effecten op de
gemeente. De administratie zamelt op dit ogenblik
de antwoorden nog in. Als u dat goedvindt, zal ik u
hierover zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord
bezorgen.

De vierde vraag peilt naar bijkomende initiatieven
van de Vlaamse regering. Er worden concrete ini-
tiatieven genomen. Sinds 1998 is in Brussel een
elektrische bestelwagen voor de postbedeling in
gebruik. Alle departementen hebben al geruime
tijd de mogelijkheid om LPG- en elektrische voer-
tuigen in te huren via de door de afdeling Aan-
koopbeheer afgesloten contracten. Op die manier
heeft Aminal een reeks LPG-voertuigen in dienst
genomen. In 2003 heeft het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap drie hybride voertuigen in
dienst genomen. Die voertuigen gebruiken een
benzinemotor om elektriciteit op te wekken. Het
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voertuig wordt aangedreven door een elektrische
motor, zo nodig bijgestaan door een benzinemotor.
De energie-efficiëntie is evenwel veel groter dan
bij de klassieke benzine- of dieselmotor, terwijl de
rijprestaties en de actieradius van een hybride
voertuig vergelijkbaar zijn met die van een klassiek
voertuig. Deze voertuigen voldoen uiteraard aan
de strengste emissienormen.

De ambtenaren in Brussel en enkele buitendien-
sten kunnen gebruik maken van dienstfietsen voor
hun verplaatsingen tussen de verschillende gebou-
wen. Het gebruik van deze dienstfietsen gaat dui-
delijk in stijgende lijn. Momenteel zijn er 75 dienst-
fietsen in gebruik, binnenkort worden er 25 extra
besteld. Op de fietsen is een stevige draagtas be-
vestigd, zodat dossiers kunnen worden vervoerd.
Ze zijn ook beschermd tegen weersinvloeden.

De voorzitter : De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Ik dank de minister-presi-
dent voor zijn antwoord. Kunnen we een exem-
plaar van de visienota over het wagenpark van de
administratie krijgen ? In de lastenboeken voor de
aankoop van voertuigen zijn inderdaad milieuvoor-
waarden opgenomen. Dat sluit niet uit dat er nog

altijd minder milieuvriendelijke mogelijkheden be-
schikbaar blijven.

Ik denk dat het belangrijk is dat we consequent
voor het meest milieuvriendelijke alternatief kie-
zen. Vrijwel elk automerk biedt voor elk automo-
del milieuvriendelijke uitvoeringen aan. We vervul-
len een voorbeeldfunctie. Daarom is het belangrijk
dat we ons niet beperken tot de symbolische aan-
schaf van enkele hybride voertuigen, de vloot moet
consequent en integraal worden vervangen door de
meest milieuvriendelijke wagens.

De voorzitter : Minister-president Somers heeft het
woord.

Minister-president Bart Somers : We zullen u de vi-
sietekst bezorgen. Daarin staat hoe ver men wil
gaan met de honorering van milieuvoorwaarden bij
de aankoop van nieuwe voertuigen. Dat kan dan
eventueel de basis vormen voor een nieuwe be-
spreking.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.27 uur.
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