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WAARNEMEND VOORZITTER : De heer
André Van Nieuwkerke

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.29
uur.

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans
tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams mi-
nister van Onderwijs en Vorming, over de vertra-
gingen bij de dienst Begeleid Individueel Studeren

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Hermans tot mevrouw Vanderpoor-
ten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming,
over de vertragingen bij de dienst Begeleid Indivi-
dueel Studeren.

Mevrouw Hermans heeft het woord.

Mevrouw Margriet Hermans : Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, collega’s, we proberen
mensen zoveel mogelijk aan te moedigen om le-
venslang te studeren. Dat is geen gemakkelijke op-
dracht. Blijkbaar krijgt het begeleid individueel
studeren steeds meer succes en het dreigt zelfs het
slachtoffer te worden van het eigen succes. Uit
krantenartikels blijkt dat de dienst Begeleid Indivi-
dueel Studeren van het departement Onderwijs,
die wordt belast met het volwassenenonderwijs,
een maandenlange achterstand heeft opgelopen.
Na drie jaar studeren kunnen de cursisten een ge-
tuigschrift halen in het vak dat ze hebben gekozen.

Sommige lespakketten zijn zolang onderweg dat
studenten misschien niet meer toekomen met die 3
jaar. Die achterstand zou voor een deel te wijten
zijn aan technische omstandigheden, zoals printers
of kopieerapparaten die niet werken. Nochtans
werd recent een succesvolle campagne gevoerd om
het BIS aan te moedigen.

Mevrouw de minister, ik vermoed dat u op de
hoogte bent van die toestand. Hoe staat het nu met

de achterstand ? Is het mogelijk om de periode van
3 jaar waarbinnen de cursus moet
worden afgewerkt, te verlengen ?

De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Mevrouw de minister, ik
heb die krantenberichten ook gelezen. Naast de
bekommernis van mevrouw Hermans ben ik ook
bezorgd over uw voorstel om de privé-sector daar-
bij in te schakelen. Hoe zal dat gebeuren en op
basis waarvan ? Speelt alleen de achterstand mee
in uw beslissing ?

De voorzitter : De heer Ramon heeft het woord.

De heer Frans Ramon : Ik sluit me aan bij de vra-
gen van de heer De Cock. Inzake het levenslang
leren en e-learning hebben we nog een hele weg af
te leggen. Onze opvolgers moeten daar werk van
maken. Ik hoor heel veel reclame voeren voor dat
soort onderwijs, maar tegelijk krijg ik het signaal
dat we het niet aankunnen en de privé-sector erbij
moeten betrekken. Mevrouw de minister, wat zijn
daaromtrent uw plannen ?

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Ik was gechoqueerd door
een grote promotiecampagne voor het BIS, net één
week voor de problemen bekend werden. Het is
onbetamelijk om dat soort onderwijs te promoten
op het ogenblik dat het aanbod niet goed kan wor-
den georganiseerd. Dat getuigt van een verregaand
cynisme.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, collega’s, de achterstand heeft niets te
maken met de beslissing om over te schakelen op
PPS. Dat zijn twee verschillende dossiers.



Het aantal cursisten van BIS kende vooral in okto-
ber en november van 2003 een sterke stijging. De
vervanging van de printers in het departementaal
copy center was gepland tijdens die periode, maar
liep vertraging op. Daardoor liepen de wachttijden
voor de cursisten begin maart 2004 op tot 3 maan-
den.

Om zoveel mogelijk cursisten toch sneller te kun-
nen bedienen, werd een printopdracht uitbesteed
voor de meest gevolgde cursussen, die samen goed
zijn voor meer dan de helft van het aantal inschrij-
vingen. Deze operatie herleidde de achterstand, die
begin maart 2004 32.000 leszendingen bedroeg, tot
de helft tegen eind maart 2004. Omdat tijdens de
eerste helft van maart 2004 ook de nieuwe printers
in gebruik werden genomen, kon ook de andere
helft worden weggewerkt. Door die inhaalbewe-
ging was de printachterstand volledig weggewerkt
op 20 april 2004. Er moet nu nog een verzendings-
achterstand van 1 week worden weggewerkt. Dat
zal tegen 23 april 2004 gebeurd zijn. Vanaf de week
van 26 april 2004 zullen alle nieuw ingeschreven
cursisten hun zending steeds binnen de week toe-
gestuurd krijgen.

De inschrijvingstermijn van 3 jaar geeft de cursis-
ten in normale omstandigheden meer dan voldoen-
de tijd om hun cursus volledig af te werken. Er
wordt uitgegaan van een gemiddeld studietempo
van een lespakket per maand, wat zeker realistisch
is omdat de meeste cursussen bestaan uit 10 les-
pakketten of minder. Er zijn slechts 8 cursussen die
tussen de 18 en de 26 lespakketten tellen.

Omwille van de omstandigheden zullen we de in-
schrijvingstermijn van de cursisten die zich hebben
ingeschreven tussen 1 november 2003 en 29 febru-
ari 2004, met 3 maanden verlengen. De cursisten
zullen hier persoonlijk van op de hoogte worden
gebracht.

Ik heb de inhoud van die persberichten ook verno-
men. Ik heb me onmiddellijk daarna laten informe-
ren over de stand van zaken. De achterstand zal
volgende week dus weggewerkt zijn.

Het PPS-verhaal is een heel andere kwestie. We
kiezen daar niet voor omdat de overheid BIS niet
alleen zou aankunnen, maar omdat we vaststellen
dat in het afstandsonderwijs voor volwassenen de
behoefte bestaat om flexibeler en meer vraagge-
stuurd te kunnen inspelen op een en ander. De
overheid heeft daar niet altijd de nodige instru-
menten voor. Door PPS kan ze gebruik maken van

de marketingexpertise van de privé-sector om in te
spelen op de vragen van een groep volwassenen
die door de groei van het levenslang en levens-
breed leren in de toekomst nog groter zal worden.

Het bijzondere aan PPS is dat de overheid nog
steeds haar eisen kan opleggen, onder andere via
een beheersovereenkomst. We zullen als overheid
dan ook bijzondere aandacht blijven besteden aan
het bereiken van bepaalde doelgroepen. BIS mag
immers niet onmogelijk worden voor bepaalde
mensen.

We zijn overtuigd van het belang van PPS in deze
sector, maar met de achterstand had die PPS niets
te maken. De achterstand is een gevolg van de on-
gelukkige situatie die ontstond in het departement
Onderwijs door het grote aantal inschrijvingen.

De voorzitter : Mevrouw Hermans heeft het
woord.

Mevrouw Margriet Hermans : Mevrouw de minis-
ter, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat de
achterstand zal verdwijnen. Ik denk ook dat deze
vorm van studeren in de toekomst steeds meer suc-
ces zal hebben. Het PPS-verhaal lijkt me niet on-
verstandig. Ik denk dat veel zal afhangen van de
beheersovereenkomst.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot
mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minis-
ter van Onderwijs en Vorming, over het kopiëren
van partituren in het deeltijds kunstonderwijs

Vraag om uitleg van de heer Luc Martens tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over de vergoeding
voor uitgevers en componisten voor werken die in
het onderwijs gebruikt worden

Vraag om uitleg van de heer Dany Vandenbossche
tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams mi-
nister van Onderwijs en Vorming, over vergoedin-
gen voor het kopiëren van muziekpartituren in het
deeltijds kunstonderwijs

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
vragen om uitleg van de heer Van Dijck tot me-
vrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onder-
wijs en Vorming, over het kopiëren van partituren
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in het deeltijds kunstonderwijs, van de heer Mar-
tens tot minister Vanderpoorten, over de vergoe-
ding voor uitgevers en componisten voor werken
die in het onderwijs gebruikt worden, en van de
heer Vandenbossche tot minister Vanderpoorten,
over vergoedingen voor het kopiëren van muziek-
partituren in het deeltijds kunstonderwijs.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mevrouw de minister, in
het uitgebreid onderwijskundig artikel in het tijd-
schrift Imago met als titel ‘Kopiëren van partituren
in het DKO : afdeling Muziek, Woord en Dans’
schetst de heer Bal nauwgezet de huidige situatie.
Hij roept op om de violen binnenkort eindelijk ge-
lijk te stemmen.

In zijn inleiding zegt hij dat het DKO tijdens de
examenperiode van juni 2003 werd opgeschrikt
door enkele agressieve acties van SEMU, de be-
heersvennootschap van muziekuitgevers. Zaken als
het op pad sturen van gerechtsdeurwaarders en het
dreigen met gerechtelijke stappen tegen individu-
ele leerkrachten en tegen schoolbesturen klinken
niet onmiddellijk als muziek in de oren.

Ondertussen zouden de gemoederen bedaard zijn,
en heeft SEMU gesprekken aangeknoopt met het
OVSG om tot een licentieovereenkomst te komen
waarbij ook de andere onderwijskoepels en de cul-
turele sector vertegenwoordigd zijn. Om u een
beter zicht te geven op deze problematiek geef ik
graag de huidige situatie weer.

Korte fragmenten mogen worden gekopieerd voor
onderwijsdoeleinden zonder dat de toestemming
van de auteur of auteurs vereist is. Als tegenpresta-
tie betaalt de gebruiker een vergoeding voor repro-
grafie aan de representatieve beheersvennootschap
Reprobel. Het merendeel van de gemeenten – en
het DKO is meestal gemeentelijk onderwijs – heeft
echter voor zijn onderwijsinstellingen een contract
met Reprobel afgesloten dat normaliter afliep op
31 december 2003. Toch moet worden aangedron-
gen op een vermindering van de vergoeding voor
reprografie omdat er duidelijke ontwikkelingen
zijn op Europees vlak. De Europese richtlijn inza-
ke auteursrecht stelt dat iemand in de toekomst
steeds de uitdrukkelijke toestemming van de au-
teur moet hebben om bladmuziek te kopiëren, of
het nu om korte fragmenten gaat of niet. Met an-
dere woorden, het reprografierecht voor partituren
zal op termijn verdwijnen. Er zal dan ook een aan-
passing aan de tarieven van Reprobel moeten ge-

beuren. In september 2003 was deze Europese
richtlijn nog altijd niet omgezet in Belgisch recht.
Dit moest normaal gezien uiterlijk tegen 22 decem-
ber 2002 gebeurd zijn.

Volledige partituren kopiëren zonder toestemming
van de auteur is wettelijk verboden. Iedereen zal
dus voor dit gebruik een vergoeding moeten beta-
len aan ofwel de auteur, ofwel zijn uitgever, ofwel
zijn beheersvennootschap, ofwel de beheersven-
nootschap van de uitgever. SEMU is een erkende
beheersvennootschap van muziekuitgevers. Vol-
gens SEMU wordt er op grote schaal illegaal geko-
pieerd.

Voorlopig beschikt SEMU niet over gemachtigde
agenten – zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor
Sabam – die vaststellingen kunnen doen. SEMU
doet daarom een beroep op gerechtsdeurwaarders.
Dit betekent echter nog altijd niet dat de organisa-
tie automatisch toegang heeft tot de school. De
vraag of een leslokaal onder de grondwettelijke ge-
waarborgde onschendbaarheid van de woning valt,
geeft nog altijd aanleiding tot discussie. Niettemin
kan een gerechtsdeurwaarder tijdens een openbaar
examen vaststellingen komen doen. Het dossier
wordt dan hetzij voor de correctionele, hetzij voor
de burgerlijke rechtbank gebracht. De straffen en
boetes zijn niet min : tot 500.000 euro !

Wil een schoolbestuur exploitatiedaden stellen
waarvoor de toestemming van de auteur is vereist,
zoals het kopiëren van de partituur van een muzi-
kaal werk in zijn geheel, dan kan deze toestemming
bekomen worden door middel van een licentieo-
vereenkomst. Met andere woorden, SEMU is sterk
vragende partij om een niet-exclusieve licentieo-
vereenkomst af te sluiten met de schoolbesturen.
De grote vraag die de schoolbesturen zich echter
stellen is of de betrokken uitgever – en dus de au-
teur – wel door deze beheersvennootschap, in casu
SEMU, wordt vertegenwoordigd. Daarom vraagt
het onderwijsveld aan SEMU om een lijst voor te
leggen van de uitgevers die zij vertegenwoordigt.
De beheersvennootschappen weigeren dit echter.
Zij moeten enkel ter plaatse inzage verlenen. Bo-
vendien kunnen er andere auteurs, uitgevers, be-
heersvennootschappen, enzovoort, opduiken die
hun rechten niet hebben toevertrouwd aan SEMU
en dus eveneens reproductierechten kunnen clai-
men. Het is duidelijk dat dit probleem uitgeklaard
moet worden.

Tot september 2003 liepen de besprekingen nog.
Afhankelijk van het antwoord van de controle-
dienst op de vraag over de representativiteit van
SEMU, zullen de gesprekken in een bepaalde rich-
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ting worden voortgezet, zo wordt beweerd, ofwel
komt er een licentieovereenkomst die het DKO
volledig dekt.

Het kan in ieder geval geen kwaad dat de school-
besturen zich beraden over het gebruik van parti-
turen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld enkel ori-
ginelen aankopen, eventueel een boekenfonds aan-
leggen, overeenkomsten afsluiten met individuele
auteurs of uitgevers, of op zoek gaan naar goed-
kopere en legale alternatieven.

Mevrouw de minister, klopt mijn situatieschets ?
Bent u op de hoogte van de agressieve houding van
SEMU ? Wat vindt u van de handelwijze van
SEMU om gerechtsdeurwaarders naar de openba-
re examens te sturen ? Hebt u hierover klachten
ontvangen ? Zo ja, over hoeveel klachten gaat
het ?

Kunt u mij een actuele stand van zaken geven ?
Hoe staat het met de besprekingen met SEMU ?
Wat zegt de controledienst voor beheersvennoot-
schappen over de representativiteit van SEMU ? Is
de vraag van het onderwijsveld aan SEMU om een
lijst voor te leggen van de uitgevers die zij verte-
genwoordigt, niet gerechtvaardigd ?

Er is hier sprake van het DKO, maar geldt dit niet
voor alle scholen ? Ook in het gewone onderwijs
wordt gebruik gemaakt van kopieën. Er wordt hier
over de gemeenten gesproken. Betalen het vrije
net en het gemeenschapsonderwijs ook aan Repro-
bel en SEMU ? Worden zij ook betrokken in deze
discussie ? Welke gemeenten betaalden in 2003
niets aan Reprobel ? Zijn de contracten die aflie-
pen op 31 december 2003 al hernieuwd ? Wat zijn
de gangbare tarieven ? Is er inderdaad sprake van
een vermindering in tarieven ?

Is de Europese richtlijn inzake auteursrecht van 22
mei 2001 nu al omgezet in Belgisch recht en ver-
schenen in het Staatsblad ?

Moeten we toch niet uiterst voorzichtig zijn met
deze materie ? Ik denk dan aan de gevolgen voor
de leerlingen en vooral ook voor de portefeuille
van de ouders. Dreigt het DKO door deze nieuwe
richtlijnen niet – en ik wik mijn woorden – nog
meer elitair te worden ? Zullen de schoolkosten
voor de ouders hierdoor niet blijven oplopen ? Op
welke manier denkt u hiertegen te ageren ?

Kunt u me een vergelijkende situatieschets geven
in verband met het kopiëren van teksten, lesmate-
riaal en dergelijke in het leerplichtonderwijs ?

Mijnheer de voorzitter, ik ben me ervan bewust dat
dit een hele boterham is, maar dat mag misschien
wel bij mijn laatste vraag om uitleg van deze legis-
latuur. Ik ben toch benieuwd naar een aantal ver-
duidelijkingen ter zake.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Na de goede inleiding van
mijn kartelgenoot kan ik bijzonder kort zijn. Hij
heeft zich onze manier van denken en spreken
reeds eigen gemaakt.

Ik zal het niet meer hebben over de problematiek
als dusdanig, maar wil me toespitsen op een aantal
bijkomende vragen. Hoe ver staat het met akkoor-
den op het niveau van het onderwijs zelf ? Is het zo
dat er inzake muziekonderwijs reeds akkoorden
tot stand zijn gekomen in het gemeenschapsonder-
wijs en in het vrij onderwijs ? In welke mate zijn
dat dan akkoorden die analoog zijn met de akkoor-
den die het OVSG heeft afgesloten ?

De heer Van Dijck heeft verwezen naar de rol van
SEMU. Hij was daarbij een beetje kritisch, maar op
dat niveau is wel degelijk een akkoord afgesloten
met het OVSG. De vraag is alleen in welke mate
andere netten ook voor hun scholen een akkoord
hebben kunnen afsluiten.

Deze aangelegenheid ligt ook een beetje moeilijk
omdat ze de Vlaamse instellingen en Vlaamse kin-
deren sterk raakt, terwijl het toch een federale be-
voegdheid is. Het doet me een beetje denken aan
de problematiek van het leenrecht in bibliotheken,
waarover we jarenlang hebben gediscussieerd. De
vraag is of er hier enige analogie is. De Vlaamse
Gemeenschap heeft zich uitdrukkelijk geënga-
geerd, ook budgettair, om het leenrecht voor de bi-
bliotheken te betalen en dat niet te verhalen op de
gebruiker. Mevrouw de minister, de vraag is of u
hetzelfde denkspoor volgt en of u bereid bent en
ook de budgettaire mogelijkheden hebt om een-
zelfde antwoord te geven, dan wel bij de federale
regering een vrijstelling te bekomen. Het is name-
lijk zo dat de federale overheid regelmatig maatre-
gelen neemt waarvoor de Vlaamse overheid dan
middelen moet vrijmaken om ze te kunnen uitvoe-
ren. Met andere woorden : de middelen die Vlaan-
deren ter beschikking stelt, zijn de facto niets an-
ders dan een vorm van financiering van federale
maatregelen. Dat is zo bij het leenrecht, maar dat
geldt ook op veel andere terreinen.
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Het zou trouwens nuttig kunnen zijn om eens na te
gaan wie, als men maatregelen neemt, daar dan de
verantwoordelijkheid voor opneemt. Dat zal niet
meer kunnen in deze legislatuur, dat zal iets voor
de volgende legislatuur zijn. Ik zou daarom ook
willen vragen in welke mate er stappen werden
gezet om bij de federale regering een vrijstelling te
krijgen.

De voorzitter : De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Dany Vandenbossche : Mijnheer de voor-
zitter, ik heb me het denken en het spreken van de
twee vorige sprekers nog niet eigen gemaakt en ik
zie dat ook niet onmiddellijk gebeuren. Toch wil ik
me bij hun uiteenzettingen aansluiten. Ik heb niet
veel nieuwe vragen.

Waarom heb ik deze vraag gesteld ? Zoals de heer
Martens reeds zei, wordt het beleid, weze het het
cultuurbeleid of het mediabeleid, heel sterk beïn-
vloed door maatregelen die worden genomen inza-
ke auteursrecht. Nu moet er natuurlijk wel worden
gesteld dat de maatregelen die zijn genomen inza-
ke dat auteursrecht, in veel gevallen de uitvoering
vormen van Europese richtlijnen. Dat is met name
ook het geval bij het leenrecht, waarover we lang
hebben gediscussieerd maar waarover ondertussen
wel een akkoord werd bereikt. Het klopt inder-
daad – en daar heb ik ook geen probleem mee –
dat dit verschillend werd vertaald in de beide
landsgedeelten.

Terecht werden ook vragen gesteld over de be-
heersvennootschappen, omdat die altijd moeilijk te
doorgronden vennootschappen zijn. Er zijn in het
verleden al heel veel discussies gevoerd over au-
teursbeheersvennootschappen. Bij SEMU rijst het-
zelfde probleem, hoewel ik moet zeggen dat de be-
heersvennootschappen in de meeste gevallen over-
eenkomsten met elkaar afsluiten en in sommige ge-
vallen ook voor niet-leden optreden.

Eigenlijk moet ik de zaak een beetje nuanceren,
omdat ik er uiteraard absoluut geen probleem mee
heb dat auteurs en uitgevers op hun rechten bin-
nen de auteurswet staan. Op een of andere manier
moeten we er echter toch voor zorgen dat het
innen van auteursrechten geen belemmering vormt
voor bijvoorbeeld cultuuruitingen en voor onder-
wijs. Dat lijkt hier toch het geval te worden als men
in de toekomst inderdaad op deze wijze gaat innen.
Men zal daar dan een heleboel middelen voor
nodig hebben.

Mijn vraag sluit aan bij wat de heer Martens
vroeg : neemt het departement Onderwijs een glo-
baal initiatief om deze problematiek van de baan
te helpen ?

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord.

De heer Robert Voorhamme : Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, in verband met de pro-
blematiek waar individuele scholen op dit ogenblik
mee worden geconfronteerd vanuit SEMU, via een
deurwaarder, wil ik voortborduren op wat reeds
door enkele collega’s is gezegd. Het DKO wordt
voor 85 percent georganiseerd door de gemeenten.
Het is dus niet zo eigenaardig dat het OVSG een
initiatief heeft genomen om wat meer klaarheid te
scheppen.

Er is een onderhandeling geweest tussen vertegen-
woordigers van SEMU en van het OVSG die heeft
geleid tot een voorstel van akkoord, maar waar nog
heel wat vragen over blijven bestaan. Mijns inziens
is dat helemaal niet representatief voor de hele
sector van het DKO. Er is ook DKO buiten de ste-
den en gemeenten.

Er is een pre-akkoord van het OVSG waarbij scho-
len een overeenkomst zouden afsluiten met
SEMU. Deze overeenkomst is vrij duur : het gaat
over een tarief van 7 euro per leerling. Dat is in
vergelijking met Nederland, waar men met dezelf-
de Europese richtlijn wordt geconfronteerd, 25 tot
30 maal meer. We kunnen ernstige vragen stellen in
hoeverre men daardoor is afgedekt. Op een vraag
aan federaal minister Moerman in de Kamer over
dezelfde problematiek – want de auteursrechten
zijn federale materie – antwoordde ze dat de minis-
terraad van 5 maart 2004 de Europese richtlijn ‘Au-
teursrechten in de informatiemaatschappij’ heeft
goedgekeurd.

Ik wil uit het antwoord van minister Moerman en-
kele elementen naar voren brengen. Een eerste
element is dat SEMU op dit moment de enige be-
heersvennootschap is die zich bezighoudt met de
exclusieve reproductierechten van bladmuziek. Ze
zegt er echter uitdrukkelijk bij dat het betalen van
een vergoeding aan SEMU geen enkele absolute
garantie biedt voor de onderwijsinstellingen op het
vrijwaren. Het is best mogelijk dat er nog andere
vennootschappen het beheer van exclusief recht in-
zake bladmuziek in hun maatschappelijk doel op-
nemen en dus later het betalen van 8 euro, zoals
SEMU het aanvankelijk vroeg, of van 7 euro, zoals
in de overeenkomst met het OVSG, kunnen vra-
gen. Juridisch kan SEMU daar geen garantie voor
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bieden. SEMU kan geen andere vennootschappen
binden. Ik heb ernstige vragen bij het voorstel van
overeenkomst dat het OVSG terzake heeft uitge-
werkt.

De wet betreffende auteursrechten en naburige
rechten bepaalt dat de beheersvennootschappen
verplicht zijn inzage te verlenen van het repertoire
waarvan ze het beheer waarnemen. Dat heeft
SEMU tot op vandaag geweigerd, en daar bestaan
ernstige vragen over. Volgens wat mensen uit de
sector mij vertellen, zou de dekkingsgraad van
SEMU ten overstaan van het totaal aantal partitu-
ren dat wordt gebruikt, niet zo hoog zijn. Dat is
geen verwijt aan SEMU, en het is ook niet zo onbe-
grijpelijk, want auteursrechten kunnen via verschil-
lende kanalen worden opgeëist. Het feit dat het re-
pertoire dat SEMU dekt, niet wordt voorgelegd,
betekent een fundamenteel tekort als men welke
overeenkomst ook wil afsluiten. Als een onderwijs-
instelling een heleboel partituren kopieert voor
examens, studie en dergelijke, maar geen enkele
ervan behoort tot het repertoire van SEMU, dan is
dit pure geldklopperij. Het is een wettelijke ver-
plichting inzage te geven in het repertoire en elke
beheersvennootschap die aanspraak maakt om
rechten te innen, moet hieraan voldoen. Minister
Moerman heeft dat bevestigd. Tot op vandaag ge-
beurt het echter niet.

Minister Moerman kreeg ook de vraag hoe het zit
met de tarifering van dit soort auteursrechten : zijn
die ongelimiteerd, kan men zomaar wat vragen wat
men wil ? Er bestaan geen richtlijnen inzake tarie-
ven, maar er is wel in een soort begrenzing voor-
zien. Die begrenzing houdt onder meer in dat ge-
bruikers onderling niet mogen worden gediscrimi-
neerd. Scholen of inrichtende machten die indivi-
dueel worden aangeschreven, moeten de absolute
garantie krijgen dat ze onderling niet worden ge-
discrimineerd. Dat is een nagenoeg onmogelijke
opdracht als er geen algemene overeenkomst komt
voor het hele onderwijs, wat nochtans een wettelij-
ke voorwaarde is.

Ik wijs erop dat dit een vrij dure operatie is. Het
OVSG heeft berekend dat het oorspronkelijke
voorstel van SEMU aan het DKO 485.000 euro zou
kosten op jaarbasis. Na onderhandelingen is dat te-
ruggebracht op 312.000 euro per jaar, wat een niet
onaanzienlijk bedrag is dat door iemand moet wor-
den betaald. Als dit wordt doorverrekend aan de
leerling, dan betekent dit dat het DKO nog minder
toegankelijk wordt dan het nu al is. De leerlingen
hebben al heel wat kosten, zoals de huurprijs van

een instrument. We moeten vermijden dat het
DKO té elitair wordt, want op die manier zouden
we de klok flink terugdraaien. Het OVSG zegt dat
de overheid het dan maar zelf moet betalen, maar
dat is natuurlijk gemakkelijk. Het alternatief is dat
de gemeenten het bedrag betalen, maar u zult be-
grijpen dat ik ook daarvoor niet sta te popelen.

De scholen en inrichtende machten die hiermee
worden geconfronteerd, worden bijzonder slecht
geïnformeerd. Er is veel vaagheid en desinforma-
tie. Er worden nu zogenaamde akkoorden afgeslo-
ten, onder dreiging van een deurwaarder. Die ak-
koorden lopen juridisch mank in het licht van de
Europese richtlijn en de federale wetgeving. We
moeten voorkomen dat er in Vlaanderen door een
slecht georganiseerde aanpak veel meer moet wor-
den betaald voor hetzelfde recht dan bijvoorbeeld
in Nederland. Ik zie niet in waarom er in Neder-
land tot twintig maal minder moet worden betaald
voor hetzelfde. Het gaat om Europese regelgeving
en dat betekent dat elke leerling in Europa dezelf-
de kostprijs moet betalen. Daar moet nauwer op
worden toegezien.

85 percent van het DKO is gemeentelijk onderwijs.
Ik pleit niet tegen het principe van auteursrechten,
laat dat duidelijk zijn. Ik ben er mij van bewust dat
als er geen regeling is, er misbruiken zijn in de
praktijk. Het kan echter niet dat er geen eenvormi-
ge regeling is voor de toepassing van auteursrech-
ten. Elke leerling in Vlaanderen moet op dezelfde
manier worden behandeld en er moet worden
overeengekomen wie welke kosten draagt. Zo niet,
voeren we op een valse manier concurrentie en dat
is ontoelaatbaar.

Als minister van Onderwijs moet u een initiatief
nemen en de nodige klaarheid scheppen ten aan-
zien van de sector. U moet duidelijk maken dat de
overheid bereid is om de Europese richtlijn inzake
auteursrechten toe te passen, maar dat dit niet mag
leiden tot rechtsonzekerheid en misbruik van een
recht dat is toegestaan aan een aantal beheersven-
nootschappen.

Het OVSG heeft weliswaar een initiatief genomen,
maar dat vind ik onbevredigend. Bent u bereid om
als minister van Onderwijs met uw federale colle-
ga, minister Moerman, waarvan ik aanneem dat u
er een uitstekende communicatie mee hebt, een
coördinerend initiatief te nemen dat iedereen veel
meer rechtszekerheid biedt, en de garantie dat we
niet te veel zullen betalen ?

De voorzitter : Mevrouw Van Nieuwenborgh heeft
het woord.
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Mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh : Mijn-
heer de voorzitter, ik sluit me volmondig aan bij de
woorden van de vorige sprekers.

Ik wil nog een aantal elementen benadrukken. We
zijn heel blij met het DKO. We vinden dat dit een
zeer relevante maatschappelijke rol speelt, maar
we merken dat de kosten om deel te nemen aan dit
DKO almaar stijgen. Zelfs in het verslag van het
Rekenhof wordt gesteld dat het inschrijvingsgeld
bovenmatig gestegen is. Zoals de heren Voorham-
me en Vandenbossche reeds zeiden, kan dit ertoe
leiden dat een aantal kinderen en volwassenen op
den duur niet meer kunnen deelnemen aan dat
deeltijds onderwijs. Dat is niet onze bedoeling.

Het voorliggende voorstel van akkoord tussen
SEMU en het OVSG brengt ook de inrichtende
machten in het gedrang. Meer bepaald heb ik het
over de gemeenten, die 85 percent van de kosten
voor hun rekening nemen. Er wordt gesproken
over een betaling met terugwerkende kracht. U
weet dat alles wat niet in een begroting staat, ook
niet kan worden betaald. De gemeenten hebben dit
niet in hun begroting staan. Als u het ook niet kunt
betalen, mevrouw de minister, dan blijft er maar
één persoon over om dit te betalen : de leerling
zelf. Dan zitten we weer met een bijkomende kost
die we niet meer kunnen uitleggen. Men kan niet
plots op het einde van het schooljaar vragen aan de
leerlingen dat ze nog eens even 7 euro gaan op-
hoesten.

Daarom vraag ik dat u maatregelen zou nemen en
er bij de federale overheid op zou aandringen dat
dit voor iedereen gelijk zou zijn. Ook roep ik u op
voor dit jaar alleszins al een oplossing te zoeken,
en duidelijkheid te scheppen over de dreigende
houding die SEMU aanneemt. Als lid van de in-
richtende macht was mijn eerste reactie immers :
laat hen dan maar eerst een proces voeren. Ze
eisen nu dat dit aan hen wordt betaald, terwijl ze
zelf niet eens voldoen aan de wettelijke verplich-
tingen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het be-
kendmaken van de componisten.

Ik vraag u dus hier iets aan te doen. Misschien valt
voor dit dossier een oplossing te overwegen naar
analogie met het leenrecht voor bibliotheken. Ik
vind dat noch de studenten, noch de steden, noch
de inrichtende machten dit moeten betalen.

De voorzitter : De heer Ramon heeft het woord.

De heer Frans Ramon : De voorgaande sprekers
hebben dit probleem op een uitmuntende wijze en
in alle aspecten geschetst.

De fundamentele vraag luidt hoe we omgaan met
auteursrechten binnen het onderwijs. Dan gaat het
niet alleen over het deeltijds kunstonderwijs en de
partituren, maar ook bijvoorbeeld over het kopië-
ren van literaire teksten. Ik deel de bekommernis
van de andere leden dat er terzake een goede rege-
ling zou komen. Het lijkt me een goed voorstel dat
u zou overleggen met federaal minister Moerman.
Dit moet in zijn totaliteit worden opgelost. Zelfs
indien alle gemeenten in Vlaanderen zouden beta-
len, dan nog is het probleem niet opgelost. Dit
moet in een ruimere context worden bekeken. Ik
sluit me aan bij de voorstellen die werden gedaan.

Het deeltijds kunstonderwijs is nog steeds zeer toe-
gankelijk. Het zou een slechte zaak zijn mocht die
toegang worden bemoeilijkt doordat de kosten stij-
gen. Scholen hebben al lasten genoeg. Dan denk ik
onder meer aan Reprobel en SEMU. De kosten
blijven maar stijgen. Wie zal dit betalen ? Dat blijft
een belangrijke vraag. Ook rijst de vraag of dit te
rechtvaardigen is.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, geachte leden, vooreerst zou ik willen
opmerken dat het artikel van de heer Bal al dateert
van september 2003 en dat een aantal elementen
die erin voorkomen voor een deel achterhaald zijn.
Ik heb overigens mijn verontwaardiging over de
agressieve houding van SEMU reeds verwoord in
mijn antwoord op een vraag van de heer Martens
in de zomer van 2003.

Collega’s, uw vragen zijn achterhaald, in die zin dat
SEMU inmiddels een licentieovereenkomst heeft
gesloten met het OVSG en ook zinnens is dit te
doen met het vrij onderwijs en het gemeenschaps-
onderwijs. Tot nu toe heeft SEMU enkel het deel-
tijds kunstonderwijs benaderd.

De beheersvennootschap wenste het daar bereikte
resultaat af te wachten vooraleer acties te onderne-
men ten aanzien van andere onderwijsniveaus. Bo-
vendien zijn er bij mijn weten nog geen andere be-
heersvennootschappen van uitgevers – ook niet
van andere publicaties dan partituren – met licen-
tievoorstellen naar de koepels of de scholen van de
verschillende onderwijsniveaus gestapt. Bij het
voorleggen van de afgesloten licentieovereenkomst
aan de scholen zal SEMU een lijst van de vertegen-
woordigde uitgevers meegeven.

Zoals u vermeldt, hebben de verschillende door
SEMU geviseerde partijen gezamenlijk een vraag
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aan de controledienst van de beheersvennoot-
schappen gericht om de verwarring inzake de re-
presentativiteit van SEMU uit te klaren. Uit het
antwoord blijkt dat de wet zich verzet tegen een
monopoliepositie van één beheersvennootschap, al
moet een beheersvennootschap om erkend te wor-
den eerst een zekere representativiteit aantonen.
SEMU is op dit ogenblik de enige beheersvennoot-
schap voor muziekuitgevers in België, maar kan
eventuele licentienemers niet vrijwaren tegen
claims van derden.

Er wordt gesproken over de vergoedingen aan Re-
probel en SEMU. SEMU ontvangt als lid van Re-
probel de door Reprobel geïnde reprografiever-
goedingen voor bladmuziek. Aangezien de over-
eenkomst tussen OVSG en SEMU het fotokopië-
ren van volledige partituren regulariseert, wordt
hierin het aan SEMU te betalen bedrag met een
bepaald bedrag verminderd om de Reprobelver-
goeding te compenseren. Als het reprografierecht
voor partituren verdwijnt, vervalt deze verminde-
ring. Bovendien zijn het inderdaad niet enkel de
gemeenten die een vergoeding aan Reprobel beta-
len. Het Gemeenschapsonderwijs en het vrij onder-
wijs zaten trouwens samen met OVSG en SEMU
aan de onderhandelingstafel. Het departement On-
derwijs heeft de verschillende partijen rond de
tafel gebracht en heeft enkel een bemiddelende rol
gespeeld. Het zijn de koepels die de gesprekken
hebben gevoerd.

De omzetting van de door u aangehaalde Europese
richtlijn inzake het auteursrecht wordt rond deze
tijd bekeken door federaal minister Moerman.
Deze richtlijn bepaalt onder meer dat de lidstaten
beperkingen kunnen opleggen op het exclusieve
reproductierecht van de auteur ten aanzien van re-
producties op papier of een soortgelijke drager,
met uitzondering van bladmuziek. Deze uitzonde-
ring voor bladmuziek dwingt iedereen die muziek
speelt van partituren uiteraard tot extra uitgaven.
Het gaat hier vaak om leerlingen en studenten. Om
die reden heb ik minister Moerman gecontacteerd
en gevraagd om in de mate van het mogelijke,
naast de auteursrechten, ook rekening te houden
met de onderwijsrechten.

Wat de vraag van de heer Martens betreft, heeft
SEMU inderdaad een licentieovereenkomst met
het OVSG gesloten. Bij mijn weten is dit nog niet
gebeurd met het gemeenschapsonderwijs en het
vrij onderwijs. De beheersvennootschap heeft
evenwel te kennen gegeven gelijkaardige overeen-
komsten te willen afsluiten met de andere koepels.

Het secundair en het hoger kunstonderwijs werden
nog niet benaderd met voorstellen omdat SEMU
naar eigen zeggen het resultaat van de onderhan-
delingen met het deeltijds kunstonderwijs wilde af-
wachten.

Ik heb vandaag een brief van het OVSG ontvan-
gen, dat de vraag doorschuift naar de Vlaamse
overheid. De brief is mee ondertekend door ka-
nunnik De Wolf. Er wordt niet alleen de vraag ge-
steld naar de betaling, maar er wordt in de eerste
plaats een onderhoud aangevraagd. De gesprekken
worden dus voortgezet. In de begroting is niet in
het bedrag voorzien.

De complexiteit van het probleem werd duidelijk
naar voren gebracht door de vraagstellers. Ik heb
in mijn antwoord aangegeven dat het departement
als bemiddelaar optreedt tussen de verschillende
betrokkenen. De zaak is op dit moment niet afge-
rond. Wij zullen onze inspanningen voortzetten om
voor iedereen een zo gunstig mogelijke regeling te
treffen. Mijn rol bestaat erin de contacten met de
federale minister te intensifiëren zodat er uiteinde-
lijk een resultaat wordt bereikt.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Ik dank de minister voor
haar antwoord. Ik was op de hoogte van het feit
dat het artikel al van vroeger dateerde.

Uit het antwoord van de minister blijkt evenwel
dat het probleem nog steeds even acuut is. Ik wil
daarom toch het volgende benadrukken. Er moet
aandacht blijven uitgaan naar de kostprijs. In die
optiek is het overleg met het federale niveau be-
langrijk. De heer Voorhamme heeft ook al gewe-
zen op het belang van de rechtszekerheid voor de
scholen. SEMU kan wel optreden, maar men is niet
zeker dat al het gebruikte materiaal ook gedekt is.
Daar moet klaarheid over worden geschapen.

De heer Dany Vandenbossche : Ik dank de minis-
ter voor haar antwoord. Ik wil er nog twee zaken
aan toevoegen. Omdat er inzake het auteursrecht
zo veel beweegt, zou daarover permanent overleg
moeten worden georganiseerd. Dat geldt niet al-
leen voor de onderwijssector, maar ook voor de
cultuursector en de mediasector. Ik verwijs naar de
discussie over de inning van de billijke vergoeding
van de lokale radio’s. Heeft het OVSG niet te snel
en onbedachtzaam een overeenkomst afgesloten
met een beheersvennootschap, waarvan nog niet
zeker is wie ze zal vertegenwoordigen ? Bij be-
heersvennootschappen is dat niet altijd zo duide-
lijk, maar in de meeste gevallen hebben ze een
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overeenkomst met andere beheersvennootschap-
pen. Voor auteurs is dat toch zo.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Luc Martens tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over het wegwerken
van wachtlijsten voor oudkomers en nieuwkomers
en voor het ontwikkelen van een bijkomend aan-
bod in het kader van het inburgeringsbeleid

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Martens tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
het wegwerken van wachtlijsten voor oudkomers
en nieuwkomers en voor het ontwikkelen van een
bijkomend aanbod in het kader van het inburge-
ringsbeleid.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de minister, mijn
vraag sluit aan bij de discussie van de voorbije
weken over het ontwerp van decreet over de Hui-
zen van het Nederlands. Basiseducatie is daarin
geëngageerd. We hebben er toen op gewezen dat
de Centra voor Basiseducatie bezorgd zijn over
voldoende middelen om hun opdracht goed te kun-
nen uitvoeren, namelijk aandacht hebben voor de
nieuwkomers, maar ook voor de oudkomers en
voor laaggeletterden van bij ons.

De Federatie Centra Basiseducatie heeft berekend
hoeveel nodig is om het bestaande aanbod te kun-
nen voortzetten, om de wachtlijsten voor oud- en
nieuwkomers te kunnen wegwerken en de op-
dracht te vervullen van de Vlaamse overheid in het
kader van het inburgeringsbeleid. Dit komt neer
op een budgettaire inspanning van 6 miljoen euro.
Dat is het dubbele van wat vandaag beschikbaar is.
Dit zorgt dus voor problemen.

Mevrouw de minister, volgt u de analyse van de Fe-
deratie Centra Basiseducatie over het ontwikkelen
van een ernstig NT2-beleid met voldoende midde-
len ? Klopt het dat die schaarse middelen vooral
bestemd zijn voor het nieuwe beleid en dat het ten
koste gaat van het bestaande beleid voor andere
NT2-leerlingen, voor wie de wachttijden alweer
worden verlengd ? Welke inspanning doet u om het

bestaande aanbod voor andere NT2-leerlingen te
behouden en de bestaande wachtlijsten voor laag-
geschoolden weg te werken ? Welke specifieke bij-
komende initiatieven overweegt u om de wachtlijs-
ten bij het NT2-aanbod voor analfabeten en anders-
alfabeten weg te werken, en om het aanbod voor
die doelgroep voort te zetten in de wetenschap dat
er anders vanaf september 2004 onvoldoende aan-
bod zal zijn ?

De heer Frans Ramon : Bij de bespreking van het
ontwerp van decreet inzake de Huizen van het Ne-
derlands bleek dat vooral de wachtlijsten voor ba-
siseducatie een probleem zijn. Als de vragen wer-
den gesteld vanuit de bekommernis om daar oog
voor te hebben, dan wil ik dat onderschrijven.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, op basis van de eindconclusies en be-
leidsaanbevelingen, zoals die werden geformuleerd
tijdens de rondetafelconferentie NT2 van 22 mei
2002, heeft de Vlaamse regering een NT2-beleid op
drie niveaus uitgetekend : de organisatie van bijko-
mend aanbod NT2, de kwaliteitsbevordering van
het aanbod NT2 en het project Huizen van het Ne-
derlands.

Op dit ogenblik wordt er geen behoeftedekkend
aanbod NT2 gerealiseerd. Het grootste gedeelte
van de wachtlijsten vinden we op het basisniveau.
Enkel de Centra voor Basiseducatie hebben wacht-
lijsten. Het aanbod NT2 in de Centra voor Volwas-
senenonderwijs is toereikend, onder meer door de
maatregelen die werden getroffen in Onderwijsde-
creet XIV.

In 2004 heeft Onderwijs in de vorm van bijkomen-
de middelen voor NT2 een inspanning geleverd
van 3 miljoen euro. Op basis van de aanvragen
voor bijkomende middelen NT2 2003 en de wacht-
lijsten NT2 werd binnen Onderwijs een eerste in-
schatting gemaakt van de kostprijs van een behoef-
tedekkend aanbod NT2 voor 2004. Deze eerste ra-
ming leverde een kostprijs op van 6 tot 6,5 miljoen
euro. Die cijfers werden bevestigd door de aanvra-
gen voor bijkomende middelen NT2 2004. De Cen-
tra voor Basiseducatie hebben aanvragen inge-
diend voor een totaal van 6,5 miljoen euro.

Het ontwikkelen van een degelijk NT2-beleid be-
perkt zich echter niet tot het uitbreiden van het
aanbod NT2. Sinds 2002 werd, eveneens in opvol-
ging van de tweede rondetafelconferentie NT2, ge-
start met de uitvoering van projecten die zijn ge-

-9-

Vandenbossche

Vlaams Parlement  –  C188 – OND24  – donderdag 22 april 2004



richt op de kwaliteitsverbetering van het aanbod
NT2. Naast een tekort aan aanbod NT2, signaleert
het werkveld ook een grote behoefte aan kwalita-
tieve ondersteuning. Deze ondersteuning wordt in
hoofdzaak geboden door middel van het ontwikke-
len van test- en lesmateriaal NT2. Dit materiaal
wordt ontwikkeld in opdracht van de Vlaamse
overheid en vervolgens ter beschikking gesteld van
de Centra voor Basiseducatie, de Centra voor Vol-
wassenenonderwijs en de Huizen van het Neder-
lands.

Onder meer de volgende projecten werden uitge-
voerd : de ontwikkeling van test- en lesmateriaal
NT2 richtgraad 1 niveau 1. Het gaat hier om voor-
beeldtoetsen, luistermateriaal en remediëringsoe-
feningen. Dit materiaal werd reeds ter beschikking
gesteld van de centra. Aan de ontwikkeling van dit
materiaal werd ook een vormingsaanbod voor les-
gevers NT2 uit de Centra voor Basiseducatie en de
Centra voor Volwassenenonderwijs gekoppeld,
evenals de evaluatie, aanvulling en verbetering van
de studievaardigheidstest, de COVAAR-test en de
ontwikkeling van een elektronische versie van deze
test. Dit materiaal werd eveneens ter beschikking
gesteld van de centra.

Ook het project in verband met de ontwikkeling
van test- en lesmateriaal NT2 richtgraad 1 niveau 2
werd uitgevoerd. Het gaat hier om voorbeeldtoet-
sen, luistermateriaal, remediëringsoefeningen en
frequentielijsten. Dit materiaal zal op korte termijn
ter beschikking van de centra worden gesteld.

Eind 2002 werd het project in verband met de Hui-
zen van het Nederlands opgestart in zeven experi-
mentele regio’s. De uitbreiding van de werking van
de Huizen van het Nederlands naar heel Vlaande-
ren is gepland op 1 september 2004. Om die uit-
breiding te realiseren, werd een ontwerp van de-
creet opgesteld dat volgende week ter goedkeuring
zal worden voorgelegd tijdens de plenaire vergade-
ring.

Onderwijs heeft tot hiertoe geen onderscheid ge-
maakt tussen nieuwkomers en oudkomers. Dat wil
zeggen dat we geen prioriteitenbeleid hebben ge-
voerd ten voordele van nieuwkomers. In de aan de
CBE’s gerichte omzendbrief over de verdeling van
de bijkomende NT2-middelen, werd dan ook be-
paald dat de CBE’s projectaanvragen kunnen in-
dienen voor het wegwerken van de bestaande
NT2-wachtlijsten, zowel voor de oudkomers als
voor de nieuwkomers.

De CVO’s met een bestaand NT2-aanbod konden
enkel projectaanvragen indienen voor de organisa-
tie van een zomeraanbod in de context van het in-
burgeringsbeleid. Het NT2-aanbod van de CVO’s
is toereikend.

In de context van het inburgeringsbeleid werd be-
paald dat nieuwkomers binnen de 3 maanden moe-
ten kunnen starten met het inburgeringstraject.
Dat betekent dat er bijkomende instapmomenten
moeten worden georganiseerd. Ook moet worden
gezorgd voor een extra aanbod tijdens de zomer-
maanden.

Het organiseren van OSP-opleidingen op reguliere
basis tijdens de vakantieperiode is op dit ogenblik
niet mogelijk omwille van de vakantieregeling van
het personeel. De organisatie van NT2-opleidingen
tijdens de zomermaanden is dus enkel mogelijk in
de vorm van contractonderwijs. De omzendbrief
met betrekking tot de verdeling van de bijkomende
NT2-middelen voor 2004 maakt dit mogelijk. Een
beperkt gedeelte van de bijkomende NT2-midde-
len voor 2004 werd gereserveerd voor de organisa-
tie van dit aanbod. Deze omzendbrief zegt ook dat
deze groepen kunnen worden aangevuld met cur-
sisten die onder de bepalingen van het inburge-
ringsbeleid vallen. Die cursisten behoren echter
niet tot de prioritaire doelgroep van dit aanbod.

Zoals gezegd maakt Onderwijs dus geen onder-
scheid tussen oudkomers en nieuwkomers. Er
wordt dus ook geen prioriteitenbeleid gevoerd. Er
wordt wel naar gestreefd om binnen afzienbare tijd
een behoeftedekkend NT2-aanbod te realiseren
voor alle NT2-leerlingen.

De projectaanvragen in de context van de extra
NT2-middelen voor 2004 moesten onder andere
aan de volgende voorwaarden voldoen : het moet
gaan om modulaire opleidingen richtgraad 1 ni-
veau 1 op basis van een goedgekeurd leerplan met
een intensief onderwijsaanbod van minimaal 9 uur
per week. Deze voorwaarden werden gesteld
omdat de overheid de extra NT2-middelen wil ge-
bruiken voor het meest efficiënte NT2-aanbod, na-
melijk de modulaire intensieve NT2-opleidingen.

Op dit ogenblik wordt er naar aanleiding van de
modularisering van de basiseducatie een oplei-
dingsprofiel Alfa NT2 opgesteld. Vanaf zodra dit
opleidingsprofiel is afgewerkt en goedgekeurd,
kunnen er in de context van de bijkomende NT2-
middelen aanvragen worden ingediend voor de or-
ganisatie van dit aanbod.
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In verband met het wegwerken van de NT2-wacht-
lijsten in de basiseducatie, zullen in de nabije toe-
komst vier zaken worden gedaan. Tijdens de begro-
tingscontrole 2004 werd er een verhoging van
236.000 euro toegestaan van de bijkomende NT2-
middelen. Deze middelen zullen beschikbaar zijn
na de goedkeuring van de begrotingscontrole 2004
en zullen prioritair worden ingezet in de regio’s
met het grootste tekort aan NT2-aanbod.

In het deelgebied van de GON’ers en de andersta-
lige nieuwkomers worden vaste benoemingen
vooropgesteld. Dat zal leiden tot een daling van de
uitgaven. In 2005 zal deze maatregel op kruissnel-
heid komen. Deze maatregel en een aantal eenma-
lige initiatieven tijdens het begrotingsjaar 2004
kunnen technisch gesproken de verhoging van de
extra NT2-middelen verder opdrijven tot 1,1 mil-
joen euro.

Een derde en meer structurele maatregel heeft be-
trekking op de verdere inbedding van de basisedu-
catie in het onderwijssysteem. Daardoor kan op
kruissnelheid een potentiële bonus van 1,8 miljoen
euro ontstaan. In de loop van de volgende maan-
den moet dit dossier verder worden uitgewerkt,
zodat de maatregel kan worden gerealiseerd bij het
begin van de volgende legislatuur.

Het personeelsbeleid zal verder onder de loep wor-
den genomen in samenspraak met de sector van de
basiseducatie. Er moeten heldere doelstellingen
worden geformuleerd, onder andere in verband
met het aantal effectieve contacturen en de gereali-
seerde output.

Indien die zaken worden gerealiseerd tijdens de
volgende maanden, zal het aanbod in 2005 de be-
hoeften kunnen dekken.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Ik zou er graag een
kopie van krijgen.

De verdere stappen en ontwikkelingen zult u op de
voet moeten volgen. Op die manier kan er immers
een aanbod worden gerealiseerd dat inspeelt op de
vraag.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over de coördinatie
van de scholengemeenschappen in het basisonder-
wijs

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer De Meyer tot mevrouw Vanderpoor-
ten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming,
over de coördinatie van de scholengemeenschap-
pen in het basisonderwijs.

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, dames en heren, in het de-
creet van 10 juli 2003 wordt voor het basisonder-
wijs het begrip scholengemeenschap ingeschreven.
Bij de bespreking van het decreet in de commissie
hebben we reeds gewezen op de noodzaak van een
coördinerend directeur. We vroegen toen in een
amendement om vanaf 1.500 leerlingen een coördi-
nerend directeur aan te stellen met toekenning van
een extra wedde.

De praktijk wijst uit dat op dit ogenblik veel instel-
lingen voor de coördinatie gekozen hebben voor
een schooldirecteur omwille van de ervaring, des-
kundigheid, enzovoort. Als een school die functie
toevertrouwt aan een directeur, krijgt die evenwel
onvoldoende verloning. De betrokken scholen
moeten uit eigen werkingsmiddelen putten als ze
ervan uitgaan dat die man/vrouw geen weddever-
lies mag lijden, wat me evident lijkt. Dit wekt op
het terrein heel veel wrevel op.

– De heer Dirk De Cock treedt als voorzitter op.

Mevrouw de minister, bent u bereid om de gepaste
verloning toe te kennen aan het ambt van coördi-
nerend directeur ? Bent u bereid om de stimuli
voor de vorming van scholengemeenschappen te
verhogen ?

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer De Meyer, naar aanleiding van
deze vraag om uitleg wil ik nogmaals benadrukken
dat de vorming van scholengemeenschappen in het
basisonderwijs een groot succes is geworden, ook
al moest dat op zeer korte termijn gebeuren. De
354 scholengemeenschappen verenigen samen
2.389 van de 2.527 basisscholen. Er zijn met andere
woorden 94 percent van de scholen ingestapt.
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De afgelopen maanden heb ook ik heel wat eerste
ervaringen en reacties vanuit het veld te horen en
te zien gekregen. In sommige scholengemeen-
schappen blijft de samenwerking – voorlopig mis-
schien – beperkt tot het verdelen van de stimulus
en gaat elke individuele school verder volledig
haar eigen gang. Andere scholengemeenschappen
hebben reeds een gezamenlijke personeelsadmini-
stratie uitgebouwd, in nog andere vormen de direc-
ties reeds een echt team dat werkt aan een geza-
menlijke visieontwikkeling, en er zijn scholenge-
meenschappen die een gemeenschappelijk zorgbe-
leid of een gezamenlijk ICT-beleid hebben uitge-
werkt. Alle mogelijke varianten zijn ontstaan en
groeien. Alles hangt af van het samenspel tussen
tradities en nieuwe initiatieven. Dat is het mooie
aan het concept scholengemeenschappen. De be-
trokken schoolbesturen, directies, leerkrachten en
ouders hebben de autonomie om hun scholenge-
meenschap zelf op een creatieve en inspirerende
manier in te vullen.

Ik heb van bij de besprekingen van het decreet in-
zake het onderwijslandschap gezegd dat ik gedu-
rende het schooljaar 2003-2004 met veel interesse
zou kijken en luisteren naar de positieve, enthou-
siaste ervaringen, maar ook oog zou hebben voor
de knelpunten, de onoverkomelijkheden, de moei-
lijkheden waar de scholen mee worstelen, want het
is ongetwijfeld niet allemaal rozengeur en mane-
schijn.

Uiteraard zijn de scholengemeenschappen vragen-
de partij voor een coördinerende directeur en voor
meer bijkomende middelen voor de scholenge-
meenschap. Ik weet dat sommige scholengemeen-
schappen in de feiten reeds een coördinerend di-
recteur hebben. Ik zal niet ontkennen dat die func-
tie voor de grote scholengemeenschappen wellicht
noodzakelijk wordt. Zonder hiermee wellicht het
probleem van de coördinerend directeur helemaal
op te lossen, wil ik wel aanstippen dat het steeds de
bedoeling is geweest om de stimulus die aan de
scholengemeenschap wordt toegekend te verhogen
in 2005.

We hebben echter van meet af aan gepland dat de
eerste twee schooljaren ‘proefjaren’ zouden zijn
waaruit zowel de schoolbesturen en scholen als de
overheid kunnen leren. Laat ons de evaluatie af-
wachten vooraleer bijsturingen te doen. De signa-
len die ik vanuit het onderwijsveld zelf krijg, zullen
hier uiteraard een zeer belangrijke rol in spelen.
De vraag naar een coördinerend directeur leeft al
lang. Ik heb daar nooit een belofte over gedaan.

De stimulus is een andere zaak. Bij de bespreking
van het decreet kwamen we hier tot de conclusie
dat we zouden starten met een derde van een VTE
voor een scholengemeenschap van 900 leerlingen.
In het schooljaar 2005-2006 zou dat een voltijdse
job worden voor 900 leerlingen. Dat is niet opgeno-
men in het decreet, maar dat blijft een engage-
ment. We zullen dat in de komende maanden con-
cretiseren.

De voorzitter : De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Ik dank u voor uw ant-
woord, mevrouw de minister. Ik ben het met u eens
dat de scholengemeenschappen een succes zijn ge-
worden.

U weet net zo goed als ik dat de scholengemeen-
schappen er sterk op aandringen om vanaf 1 sep-
tember 2004 overal een coördinerend directeur aan
te stellen. Voor de grotere gemeenschappen moet
daar de aangepaste verloning bij komen. Dan kun-
nen we in 2005-2006 nagaan of dat voor alle scho-
lengemeenschappen mogelijk is.

Minister Marleen Vanderpoorten : Ik ben het in
het algemeen met u eens, mijnheer De Meyer. In
de nabije toekomst zal nóg geïnvesteerd moeten
worden in het basisonderwijs. Ik denk aan de lonen
van de directies, aan uw vragen, aan zorg, aan gelij-
ke onderwijskansen.

Ik ben voorstander van extra investeringen, maar
in deze periode ligt het moeilijk om daar concrete
beslissingen over te nemen. Dat zal voor de volgen-
de legislatuur zijn.

De heer Jos De Meyer : Mevrouw de minister, ik
hebt dus perfect begrepen dat we een beetje op
onze honger blijven zitten voor 1 september 2004.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Chris Vandenbroeke
tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams mi-
nister van Onderwijs en Vorming, over de financie-
ring van het volwassenenonderwijs

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Vandenbroeke tot mevrouw Vander-
poorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vor-
ming, over de financiering van het volwassenenon-
derwijs.

Vlaams Parlement  –  C188 – OND24  – donderdag 22 april 2004

Vanderpoorten

-12-



De heer Vandenbroeke heeft het woord.

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de voor-
zitter, mevrouw de minister, collega’s, enige tijd ge-
leden ontstond er nogal wat commotie in de sector
van het volwassenenonderwijs naar aanleiding van
een aanpassing van artikel 48 in het decreet vol-
wassenenonderwijs van 2 maart 1999. Via een be-
paling in het programmadecreet 2004 zou de minis-
ter namelijk de volle bevoegdheid hebben om in te
grijpen in het decreet volwassenenonderwijs, zowel
op het vlak van de vastlegging als van de groei van
het lestijdenpakket.

De onrust kwam voort uit een ontwerp van minis-
terieel besluit, dat ten eerste het historisch forfait,
namelijk de min-3-percent- en plus-3-percentgrens-
waarde, zou afschaffen, waardoor enkel het concre-
te aantal lesurencursist in aanmerking zou komen.
Ten tweede zou dat ontwerp van ministerieel be-
sluit de omkaderingscoëfficiënten of de delers ver-
hogen. De effecten van deze ingrepen zijn afhanke-
lijk van het studiegebied en van het centrum, maar
het uiteindelijke resultaat is dat alle centra zullen
moeten inleveren.

Mevrouw de minister, in uw antwoord tijdens de
bespreking van het ontwerp van decreet betreffen-
de de Huizen van het Nederlands hebt u voor een
deel de ongerustheid kunnen wegnemen door te
stellen dat er geen besparingen zullen worden
doorgevoerd in het volwassenenonderwijs. Zo zou
ook de wijziging in de regelgeving in feite dus on-
gedaan worden gemaakt.

Mevrouw de minister, klopt mijn situatieschets ?
Kunt u me een actuele stand van zaken geven ? Is
de dreiging van besparingen nu definitief van de
baan ? Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen
kent een zeer sterke groei. Kunt u dit aantonen
met cijfers ? Welke financiële inspanningen worden
hiervoor geleverd ?

Er zijn veel klachten over het uitblijven van de te-
goeden van de inschrijvingsgelden van de cursisten
die hiervan zijn vrijgesteld. De tegoeden bedragen
ongeveer 50 tot 60 percent. Klopt dit ?

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, collega’s, artikel 71 van het programma-
decreet 2004 voerde een nieuwe berekeningswijze
in voor het lestijdenpakket in het onderwijs voor

sociale promotie. Deze wijziging werd voorname-
lijk ingegeven door de bekommernis om in een
meer eenvoudige en meer transparante bereke-
ningswijze voor het lestijdenpakket te voorzien.

Artikel 48 van het decreet volwassenenonderwijs,
dat de berekening van het lestijdenpakket koppelt
aan de zogenaamde historische forfaits, vertoonde
een aantal ongewenste neveneffecten. Regelmatig
ontving de administratie vragen van centra om de
berekening van het lestijdenpakket niet langer te
koppelen aan de gedateerde historische forfaits.
Volgens de nieuwe formule zou het lestijdenpakket
worden berekend door de lesurencursist van een
bepaalde referteperiode te delen door een door de
Vlaamse regering vast te leggen deler. Het is het
ontwerp van besluit van de Vlaamse regering, dat
deze delers zou hebben vastgelegd, dat voor enige
onrust heeft gezorgd.

Het valt niet te ontkennen dat de invoering van de
nieuwe en eenvoudigere formule voor de bereke-
ning van het lestijdenpakket voor sommige centra
tot een vermindering van het lestijdenpakket zou
hebben geleid. Evenzeer zijn er echter centra die
door de nieuwe formule bijkomende lestijden zou-
den hebben verworven. Het is dan ook cruciaal om
via gepaste overgangsmaatregelen een voor de
centra aanvaardbare overgang van de oude bere-
keningswijze naar de nieuwe berekeningswijze uit
te werken. Omdat er, met het oog op de bereke-
ning van het lestijdenpakket 2004-2005, dringend
klaarheid moest komen en omdat het op korte ter-
mijn niet meer mogelijk was aanvaardbare over-
gangsmaatregelen uit te werken, werd via een
amendement in het decreet Huizen van het Neder-
lands het oude artikel 48 opnieuw in het decreet
volwassenenonderwijs ingevoegd.

De berekening van het lestijdenpakket 2004-2005
zal dus op dezelfde wijze gebeuren als de bereke-
ning van het lestijdenpakket 2003-2004. Dat heeft
tot gevolg dat de ongewenste neveneffecten blijven
bestaan en dat die enkel via creatieve ingrepen
kunnen worden geneutraliseerd. Het lijkt mij dan
ook wenselijk dat de berekening van het lestijden-
pakket vanaf het schooljaar 2005-2006 volgens een
nieuwe en eenvoudigere berekeningswijze gebeurt.
Bij de uitwerking hiervan zal in de gepaste over-
gangsmaatregelen moeten worden voorzien, zodat
een herhaling van de huidige commotie kan wor-
den vermeden. Het hoeft geen betoog dat de
schrapping van de nieuwe berekeningswijze tot
groot ongenoegen heeft geleid bij de centra die
baat hebben bij de nieuwe berekeningswijze van
het lestijdenpakket. Er zijn dus twee kanten aan de
medaille, maar daar kom ik nog op terug.
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Het volwassenenonderwijs kent de jongste jaren
een zeer sterke groei. Zo zijn de lesurencursist – dit
is de vermenigvuldiging van het aantal cursisten
met het aantal gevolgde lestijden – gestegen van 33
miljoen in het schooljaar 1998-1999 tot 42 miljoen
in de referteperiode 1 februari 2002 tot 31 januari
2003. Dit is een stijging met 30 percent.

De lesurencursist vormen de basis voor de bereke-
ning van het lestijdenpakket. Het lestijdenpakket is
gestegen van 2,4 miljoen in het schooljaar 1998-
1999 tot 3,3 miljoen in het huidige schooljaar. Dit is
een stijging met 35,5 percent.

Vertaald naar organieke fulltimes is er voor de
leerkrachten een stijging van 2.894 leerkrachten in
het schooljaar 1998-1999 naar 3.992 in het huidige
schooljaar. Er zijn tijdens deze legislatuur dus meer
dan 1000 jobs bijgekomen in het volwassenenon-
derwijs. Hierbij moet tevens worden vermeld dat er
vanaf het schooljaar 2000-2001 een bijkomende
puntenenveloppe aan de centra werd toegekend.
Door deze enveloppe werden in het schooljaar
2000-2001 101 bijkomende organieke fulltimes ge-
creëerd. Voor het huidige schooljaar vertegenwoor-
digt deze enveloppe 120 organieke fulltimes.

Voorgaande cijfers tonen aan dat er in de voorbije
jaren ernstige financiële inspanningen voor het vol-
wassenenonderwijs werden geleverd. U zult allicht
begrijpen dat het in de voorgaande jaren gereali-
seerde stijgingsritme van de uitgaven binnen de
huidige budgettaire context niet vol te houden is.
Een beheersing van de groei is dan ook een daad
van goed beheer.

In het volwassenenonderwijs zijn heel wat cursis-
ten vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. Omdat de
centra hun werking moeten dekken met de in-
schrijvingsgelden, betaalt de overheid na de verval-
len termijn het minimuminschrijvingsgeld van deze
vrijgestelde cursisten aan de centrumbesturen.

In het schooljaar 1998-1999 waren minder catego-
rieën vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. De over-
heid betaalde toen een totaal van 912.527 euro aan
gederfde inschrijvingsgelden. Vanaf de refertepe-
riode 1 februari 2000 tot 31 januari 2001 was het ef-
fect van de uitbreiding van het aantal vrijstellingen
meetbaar. Voor deze periode betaalde de overheid
een totaal van 3.133.223 euro aan gederfde inschrij-
vingsgelden.

Voor de referteperiode 1 februari 2002 tot 31 janu-
ari 2003 werden schuldvorderingen ingediend ten

bedrage van 4.525.425 euro. Omdat de beschikbare
begrotingskredieten ontoereikend waren, werd op
14 april jongstleden een eerste schijf ten bedrage
van 3.133.599 euro betaald. Het saldo zal na goed-
keuring van de nodige bijkredieten betaald kunnen
worden.

Het saldo van de te betalen gederfde inschrijvings-
gelden voor de referteperiode 1 februari 2001 tot
31 januari 2002 bedraagt 563.315 euro. De be-
talingsbesluiten liggen thans ter visering bij het Re-
kenhof.

In uitvoering van artikel 82 van het programmade-
creet 2004 werd op 5 maart jongstleden een voor-
schot ten bedrage van 2.254.385 euro betaald. Dit
voorschot wordt in mindering gebracht van de nog
vast te stellen schuldvorderingen voor de referte-
periode 1 februari 2003 tot 31 januari 2004. Indien
de begrotingskredieten toereikend zijn, dan zal het
nog te betalen bedrag in éénmaal kunnen worden
betaald. In het tegenovergestelde geval zal in het
najaar een tweede gedeeltelijke betaling volgen.
Het saldo zal in dat geval slechts kunnen worden
betaald na de goedkeuring van bijkredieten.

Ik wil nog even terugkomen op de toekomst. U
hebt gevraagd of die wijziging van de normen en
coëfficiënten eindelijk van de baan is. Daar kan ik
moeilijk op vooruitlopen. Ik ben ervan overtuigd
dat in het volwassenenonderwijs iets zal moeten
gebeuren in de volgende legislatuur ten aanzien
van efficiënter beheer. Ik ben er tevens van over-
tuigd dat we moeten streven naar een systeem dat
niet in het nadeel is van de centra en de cursisten.
We moeten een serieus debat voeren vooraleer we
lineaire maatregelen uitschrijven of hernemen wat
nu op tafel ligt, dat laat ik in het midden. Ik denk
dat men, gezien de huidige politieke omstandighe-
den, daar onmogelijk op kan vooruitlopen.

Zoals deze legislatuur die van de hervorming in het
hoger onderwijs was, moet de volgende legislatuur
er één worden van een aantal bijsturingen in het
volwassenenonderwijs, precies om het levenslang
leren performanter te maken en minder strak geor-
ganiseerd dan nu het geval is. Daar zullen de nabije
maanden meer uitsluitsel over moeten geven.

De voorzitter : De heer Vandenbroeke heeft het
woord.

De heer Chris Vandenbroeke : Mevrouw de minis-
ter, ik dank u voor uw gewaardeerd antwoord, in-
clusief de vooruitzichten naar de nabije toekomst.
Die tonen inderdaad aan dat, wie ook de bevoegd-
heid zal hebben, het absoluut nodig zal zijn om het
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volwassenenonderwijs ter harte te blijven nemen,
vooral het levenslang en levensbreed leren.

Mijnheer de voorzitter, ter afronding van de werk-
zaamheden inzake interpellaties en vragen, wil ik
mijn persoonlijke dank – en ook die van vele colle-
ga’s, meen ik – uitspreken ten aanzien van de mi-
nister. Mevrouw de minister, het was ons een ge-
noegen de voorbije vijf jaar vaak met u in discussie
te kunnen treden. Helemaal ten persoonlijken titel
wil ik erop wijzen – het is altijd interessant, zeker
als historicus, om later de annalen te kunnen raad-
plegen – dat ik de eer en het genoegen heb gehad
in deze commissie de allerlaatste vraag te mogen
stellen, waarvoor mijn dank.

De voorzitter : Mijnheer Vandenbroeke, ik steun
uw woorden van lof, maar de heer Van Nieuwkerke
zal straks als vice-voorzitter de honneurs waarne-
men om deze commissiewerkzaamheden officieel
te beëindigen.

Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.59 uur.
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