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Voorzitter: de heer Luc Martens 

Vraag om uitleg van mevrouw Trees Merckx-Van 
Goey tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 
tekorten aan plaats en personeel in de vluchthuizen 

Vraag om uitleg van mevrouw Michèle Hostekint tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van 
intrafamiliaal geweld 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, deze vraag 
dateert van een tijdje geleden, maar het probleem is er 
nog steeds. Ik wil hier niet alleen het intrafamiliaal ge-
weld maar ook de thuisloosheid ter sprake brengen. Vier 
op tien vrouwen die aankloppen bij een vrouwen- of 
vluchthuis kan men niet helpen omdat er onvoldoende 
plaats of personeel is. Er zijn in Vlaanderen al heel wat 
opvangcentra en vluchthuizen: respectievelijk zeventien 
en zeven. 

De jongste aanleiding die zowel mevrouw Hostekint als 
mij in de pen deed kruipen om de zaak in het parlement 
aan te kaarten, is het feit dat een Marokkaanse vrouw 
een klacht heeft ingediend tegen het centrum voor alge-
meen welzijnswerk (CAW) Artevelde omdat de instel-
ling haar niet wilde opnemen. Men heeft dus de alarm-
bel geluid. Men kan niet zeggen dat er niet veel gebeurt. 
Die vluchthuizen en opvangcentra vangen vrouwen op. 
Het feit dat er evenwel nogal wat vrouwen moeten wor-
den doorverwezen, doet aan die goede werking en de 
geleverde inspanningen toch wat afbreuk. 

De structurele opvang is een zaak van de CAW’s. Zij 
hebben een belangrijke preventieve en beleidstaak, want 
ze moeten geweld op vrouwen signaleren. Naast de 
CAW’s bestaan er nog andere instellingen waar mensen 
die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld te-
rechtkunnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de zes centra 
voor integrale gezinszorg (CIG). Deze ochtend nog 
vernamen we dat de beleidsmakers worden gedagvaard. 
De CIG’s zorgen voor ambulante semiresidentiële op-
vang van ouders en kinderen van wie het functioneren 
van het gezin erg problematisch is. Ondanks het feit dat 
er verschillende soorten initiatieven bestaan, kampt men 
met opvangmoeilijkheden. Niet alle vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld, krijgen geschikte opvang. 

Al te vaak leidt het ontbreken van aangepaste hulp tot 
een terugkeer naar de omgeving, waar vrouwen opnieuw 

aan geweld worden blootgesteld. Ik heb me hier gefo-
cust op vrouwen, hoewel men voor jongeren hetzelfde 
probleem zou kunnen aankaarten. Ik leg u daarover 
enkele vragen voor. 

In het regeerakkoord staan hierover goede bepalingen. 
De regering wil de strijd opvoeren tegen alle vormen 
van inter- en intrafamiliaal geweld, en wil daartoe een 
structureel kader en een structurele financiering aan-
bieden. Wat is de stand van zaken? 

Een tweede probleem betreft een zaak die ook door 
mevrouw Hostekint is besproken: het feit dat vlucht-
huizen steeds meer allochtone vrouwen over de vloer 
krijgen en dus met zeer specifieke problemen te maken 
krijgen. In de media kwamen allochtone vrouwen aan 
het woord die beweren dat ze in het vluchthuis geen 
plaats kregen omdat er quota zouden bestaan voor de 
opvang van allochtone vrouwen. 

Bestaan die quota? Is de hulpverlening wel aangepast 
aan de specifieke opvangnoden van allochtone vrou-
wen? Krijgen de CAW’s daarvoor extra subsidies? 
Dikwijls leidt de komst van een allochtone vrouw tot 
communicatieproblemen. Kan men hen in hun eigen 
taal opvangen? Wordt er in extra tolkuren voorzien en 
volstaat dat? En dan is er nog het probleem van de 
gedwongen huwelijken. Klopt het dat de ervaring die 
men op dat vlak opdoet aanleiding kan geven tot be-
leidsaanbevelingen? 

Niet alleen Vlaanderen is op dat vlak actief. Er is een 
Nationaal Actieplan Partnergeweld (NAP). Daarin 
zitten ook Vlaamse engagementen. Welke knelpunten 
moeten in een volgend overleg dringend worden weg-
gewerkt? Is er daarvoor al een datum afgesproken? Ik 
weet dat minister Dupont via het NAP middelen ter 
beschikking stelt. Wordt er daarover overlegd? Sluit 
het ene naadloos aan op het andere? Welke knelpunten 
doen er zich voor wanneer we de vraag bekijken vanuit 
Vlaanderen? 

Bij vorige gelegenheden hebben we u vragen gesteld 
over het gebrek aan doorstroming. U verwees telkens 
naar het protocol en de overeenkomst met de minister 
van Wonen. Het gaat echter niet alleen over vluchthuizen 
en opvangcentra, maar ook over de stappen daarna. 
Eventueel kan ambulante begeleiding volstaan, maar de 
betrokkenen hebben een dak boven het hoofd nodig. Hoe 
ver staat men met de realisatie van doorgangswoningen? 

Juridisch heeft men de nodige maatregelen genomen 
om thuisblijven mogelijk te maken en om de dader zelf 
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het recht te ontzeggen om nog in of rond de woning te 
komen. Hebben we zicht op de toepassing van de uit-
huisplaatsing van daders in Vlaanderen? Hoe kunnen de 
voorzieningen hieraan hun medewerking verlenen? 

Onlangs heb ik gehoord over een vrouw die een woning 
huurde. De dader was bij haar ingetrokken. Ze kan niet 
bewijzen dat er fysiek geweld heeft plaatsgevonden, 
maar er was duidelijk wel psychisch geweld. Om daar-
aan te ontsnappen, is ze vertrokken met de kinderen, 
hoewel zij de huurovereenkomst had afgesloten. De 
uithuisplaatsing van daders zou op het moment zelf 
moeten kunnen worden toegepast. 

Een andere oorzaak van de overbezetting van vluchthui-
zen is dat sommige mensen een financieel steuntje in de 
rug nodig hebben, al beschikken ze structureel wel over 
voldoende middelen voor hun levensonderhoud. Hier-
mee zouden we de overbezetting van de vluchthuizen 
kunnen tegengaan. Wat zijn de mogelijkheden? 

De voorzitter: Mevrouw Hostekint heeft het woord. 

Mevrouw Michèle Hostekint: Intrafamiliaal geweld en 
de aanpak daarvan kwamen deze morgen alweer aan bod 
in het journaal. Ik spits me toe op het geval van Sana 
Ammi enkele weken geleden. Deze Marokkaanse 
vrouw, die door haar vriend en zijn ouders zwaar werd 
mishandeld, bracht de problematiek volop in de media. 

Uit het rapport ‘Vluchten kan niet altijd’ uit 2005 van 
het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) blijkt dat 
het huiselijk geweld almaar toeneemt, waardoor steeds 
meer slachtoffers professionele opvang behoeven. Zo 
werden er in 2004 1827 opnames genoteerd in de zeven 
vluchthuizen en de zeventien vrouwenopvangcentra in 
Vlaanderen. Opmerkelijker nog is dat gemiddeld 41 
percent van de aanvragen diende te worden doorverwe-
zen omdat het centrum op dat moment volzet was. 
Hulpverleners zitten verveeld met dit gegeven. Ze kun-
nen niet altijd steun verlenen in acute crisissituaties. 

Er gaan meer en meer stemmen op voor een andere 
aanpak: slachtoffers van intrafamiliaal geweld zouden 
thuis moeten kunnen blijven en de daders van huiselijk 
geweld zouden uit huis moeten worden gezet. Hulpver-
leners en vrouwenorganisaties verwijzen in dit verband 
naar de buurlanden waar de politie de bevoegdheid heeft 
om meteen te reageren bij partnergeweld en om de dader 
het huis uit te zetten. In Nederland, Oostenrijk en Duits-
land wordt deze regel al toegepast en worden de daders 
voor minstens tien dagen weggestuurd. 

Het SAW wijst op een gelijkaardig experiment dat mo-
menteel loopt in Luik. De overkoepelende organisatie 
van opvangcentra en vluchthuizen betreurt dat er in 
Vlaanderen alleen een rondzendbrief bestaat die zegt dat 
aan de dader gevraagd moet worden of hij vrijwillig de 

woning wil verlaten. Deze aanpak schiet zijn doel 
voorbij. De dader kan op zijn stappen terugkeren waar-
door het slachtoffer nog altijd niet veilig is. Daardoor 
komt het slachtoffer meestal op straat te staan. 

In het evaluatiedossier van het SAW raadt men een 
omvattende aanpak aan van intrafamiliaal geweld: 
ambulant, residentieel, samenwerking met politie en 
parket en aandacht voor preventie. Op welke manier 
besteedt u aandacht aan preventie? Ook de uitbreiding 
van het residentiële aanbod binnen de huidige regeer-
periode wordt aanbevolen. Bent u bereid hieraan tege-
moet te komen? 

Hoe evalueert u het idee van hulpverleners en slachtof-
ferorganisaties om de daders van huiselijk geweld 
verplicht uit huis te zetten en om de slachtoffers thuis 
te laten blijven? Bestaan er aanbevelingen in die zin 
van deskundigen? 

Bent u bereid om, samen met de minister van Justitie 
en het college van procureurs-generaal, in een geza-
menlijke rondzendbrief tot deze aanpak aan te sporen? 

In de beleidsbrief Welzijn lezen we dat in de voorbe-
reiding van het protocol Wonen-Welzijn ook de toe-
gang tot de sociale huisvesting voor slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld als aandachtspunt wordt meege-
nomen. Projecten in verband met de instroom van bij-
zondere doelgroepen, waaronder slachtoffers van 
partnergeweld, worden gezien als een belangrijke op-
dracht van het lokale woonoverleg. Mevrouw de minis-
ter, hoe ver staat het met de uitvoering hiervan? 

De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne Marie Hoebeke: Mijnheer de voor-
zitter, de nieuwe wetgeving en de richtlijnen vanuit het 
ministerie van Justitie naar de vrederechters impliceren 
dat, bij een klacht op basis van intrafamiliaal geweld, 
het sowieso diegene is die geweld heeft gepleegd, die 
uit huis wordt gezet. Mevrouw de minister, misschien 
is het aangewezen dat u met uw federale collega over-
legt om die maatregelen die – met verkorting van ter-
mijn – zelfs op twee dagen kunnen worden uitgespro-
ken, beter bekend te maken bij de zwakkeren in de 
maatschappij. Blijkbaar zijn die er niet van op de hoog-
te. Dat is een bestaande mogelijkheid op burgerrechter-
lijk vlak. Het is van groot belang om de vrouw en de 
kinderen die worden geslagen, in de woning te houden. 
Het is belangrijk dat ze dit weten omdat het parket 
nogal gemakkelijk seponeert om opportuniteitsredenen. 
De informatie over de mogelijkheid dat het slachtoffer, 
eventueel middels een pro Deo, met verkorte termijn, 
de partner voor een redelijke termijn uit de woning kan 
zetten, zou beter moeten doorstromen. 

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord. 
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Mevrouw Sonja Claes: Mijnheer de voorzitter, ik wil 
even de manier van werken in Limburg meegeven. Pro-
cureur Rubens stelde vast dat het aantal klachten met 
betrekking tot intrafamiliaal geweld toenam. Hij heeft 
aan alle politiezones in zijn arrondissement de opdracht 
gegeven om dit mee op te nemen in het veiligheidspro-
tocol. Toen ik dat als gedeputeerde voor Welzijn hoorde, 
heb ik contact opgenomen met de procureur en gevraagd 
om overleg te organiseren tussen het parket, de politie 
en de welzijnssector. Op die manier kan sneller op de 
problematiek worden ingespeeld. 

We hebben heel concreet kunnen afspreken dat de hulp-
verlening veel sneller wordt ingeschakeld. Heel vaak 
kwam de politie drie of vier keer in een gezin vooraleer 
een proces-verbaal werd opgemaakt. Vaak werd het 
dossier dan nog geseponeerd. Nu stuurt de politie elke 
aanmelding met betrekking tot intrafamiliaal geweld 
onmiddellijk door naar de welzijnssector. We gaan 
daarmee niet de problematiek van de vluchthuizen op-
lossen of het uit huis wijzen van mensen, maar het is wel 
belangrijk dat slachtoffers weten dat ze ernstig worden 
genomen. Er kan ook veel sneller preventief worden 
opgetreden. De hulpverlening kan worden ingeschakeld 
want heel vaak weet de politie niet wat te doen in derge-
lijke situaties en is het vluchthuis het enige redmiddel. 
Het is heel vaak vanuit onwetendheid dat er verkeerde 
doorwijzigingen gebeuren. 

Die manier van aanpakken is een mooi voorbeeld van 
samenwerking vanuit verschillende disciplines. Dit is 
een heel complexe problematiek die niet snel kan wor-
den opgelost. Allochtone vrouwen worden bijvoorbeeld 
heel moeilijk doorverwezen. Het is moeilijk om een 
plaats te vinden waar ze kunnen verblijven. Er is ook 
een link met de sociale huisvesting. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, dames 
en heren, de doelstellingen in het regeerakkoord worden 
in belangrijke mate uitgevoerd. Ik overloop de maatre-
gelen even. We hebben in extra subsidiëring voorzien 
voor de vertrouwenscentra voor kindermishandeling. 
Het ontwikkelingsplan wordt opgemaakt en uitgevoerd. 
Er loopt een haalbaarheidsstudie omtrent een centraal 
meldpunt voor kindermishandeling en er wordt onder-
zoek verricht naar het nut van een specifiek kenniscen-
trum kindermishandeling. In het buitenland is aange-
toond dat het belangrijk is dat zo’n centrum zijn rol kan 
opnemen ten aanzien van andere relevante actoren. We 
hebben ook 14 extra voltijdse equivalenten voor de 
CAW’s ingezet voor een betere aanpak van partnerge-
weld. Ik heb onlangs de gewijzigde beleidsplannen van 
de betrokken CAW’s goedgekeurd. 

Verder werken de centra op het vlak van preventie mee 
aan heel wat aan specifieke sensibiliseringscampagnes 

zoals de Wittelintjescampagne, het project ‘Let op de 
kleintjes’, weerbaarheidstrainingen, het Tiran-nie-soe-
project enzovoort. Inzake preventie wil ik zeker ook 
wijzen op de inspanningen van de minister van Onder-
wijs. In de februarinummers van Klasse was er expliciet 
aandacht voor het thema ‘partnergeweld’. Verder wordt 
er een screeningsinstrument uitgewerkt voor het opvan-
gen van signalen van intrafamiliaal geweld binnen de 
sectoren van integrale jeugdhulp. We proberen steeds 
linken te leggen met de andere sectoren. 

Er is betere afstemming met andere relevante actoren 
zoals politiediensten en parketten in het kader van het 
NAP. Er is ook actieve medewerking aan de werk-
groep-Maes, die nu zijn aanbevelingen aan de minister 
van Justitie heeft geformuleerd omtrent een betere 
samenwerking tussen justitie, politie en welzijnsdien-
sten. Er is opdracht gegeven aan de netwerken recht-
streeks toegankelijke hulp om prioritair afspraken te 
maken over het omgaan met verontrustende situaties. 

Er werden op de begroting 2007 middelen vrijgemaakt 
om de familiale bemiddeling extra impulsen te geven. 
Het gaat concreet om de ontwikkeling van een metho-
diek om kinderen te betrekken bij ouderschapsbemid-
deling, deskundigheidsbevordering bij de CAW’s, 
vormingsmodules enzovoort. 

In de vluchthuizen worden geen quota gehanteerd voor 
de opvang van allochtone vrouwen. De registratiege-
gevens spreken hierover boekdelen. 47 percent van de 
in de vluchthuizen opgevangen vrouwen is van alloch-
tone afkomst. Het opnamebeleid van de opvangcentra 
en van vluchthuizen kan wel mede worden bepaald 
door de culturele achtergrond of de persoonlijke pro-
blematiek van de al in het opvangcentrum aanwezige 
vrouwen. Dat heeft dan te maken met de leefbaarheid 
en de haalbaarheid, niet met vooropgestelde quota. 

Ons welzijnswerk is gericht op een sturen en bepalen 
óf op het principe dat er een leefgroepwerking moge-
lijk moet zijn. Tot op heden ben ik in alle dossiers  
– onder meer gehandicaptenzorg en bijzondere jeugd-
zorg – die laatste kaart blijven trekken. Het blijft wijs 
en opportuun om ervan uit te gaan dat men in eerste 
instantie de haalbaarheid van leefgroepwerking moet 
vooropstellen in plaats van naar meer regie en meer 
sturing te streven. Daarbij zouden we misschien de 
indruk kunnen wekken dat we vanuit Brussel de pro-
blemen aan het oplossen zijn, terwijl we ze alleen maar 
zouden verergeren. 

Om de hulpverlening zoveel mogelijk af te stemmen 
op de specifieke problemen van allochtone vrouwen, 
leveren de CAW’s al sinds een vijftal jaar ernstige 
inspanningen om een diversiteitsbeleid te voeren. Dat 
gebeurt in nauwe samenwerking met de actoren van de 
migrantensector. Voor hulpverleners wordt er een 
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praktijkgerichte vorming opgezet om met deze doel-
groepen om te gaan; via samenwerkingsverbanden 
wordt er gewerkt met tolken; er wordt een systematische 
cliëntbevraging gedaan om de hulpverlening beter te 
kunnen afstemmen op de noden en verwachtingen van 
de allochtone cliënten. 

Er is wel degelijk constante bijsturing, evaluatie en sa-
menwerking. De cijfers spreken boekdelen, het is evi-
dent dat de werking daarop wordt afgestemd. 

Voor het opbouwen van expertise rond de problematiek 
van de gedwongen huwelijken verwijs ik naar de web-
site van het steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen, 
www.samv.be. Daar zijn verschillende publicaties over 
dit onderwerp te verkrijgen, bijvoorbeeld de brochures 
‘Vakantieliefdes’ en ‘Huwelijk en echtscheiding Marok-
ko-België’. Inzake de problematiek van ‘eergeweld’ is 
het SAW ingestapt in een platform met onder andere het 
Koerdisch Instituut, het Forum van Vlaamse Vrouwen 
en de vzw Zijn. Zij willen samen actie voeren rond dit 
thema. Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Wie zich 
inwerkt in de problematiek van allochtonen en geweld, 
kan daar niet om heen. Zo staat er begin 2008 een vor-
mingsaanbod over eerwraak op het programma. 

Het NAP draait nu op kruissnelheid. De engagementen 
van Vlaanderen daarin worden volgens plan uitgevoerd. 
De uitvoering van het NAP wordt opgevolgd door de 
interministeriële conferentie over maatschappelijke 
integratie. Hierin worden onder meer adviezen voorbe-
reid met betrekking tot de huisvesting van slachtoffers 
en de uithuisplaatsing van daders van partnergeweld; tot 
de sensibilisering rond partnergeweld; tot de vorming 
van de gespecialiseerde professionals zoals politie, par-
ketmagistraten, hulpverleners, huisartsen en spoedgeval-
lenverplegers. Er is nog geen volgende interministeriële 
conferentie gepland, maar ik veronderstel dat dit initia-
tief opnieuw zal worden opgenomen. 

Het gebrek aan doorstroming van de vluchthuizen en de 
opvangcentra naar de reguliere woonmarkt is inderdaad 
een probleem. Dat hebben we in deze commissie al 
eerder aangekaart. Momenteel verblijven vrouwen soms 
nog te lang in een vrouwenopvangcentrum of vluchthuis 
omdat ze geen betaalbare woning vinden op de reguliere 
of sociale woningmarkt. 

Tijdens mijn werkbezoeken aan de vluchthuizen kwam 
heel duidelijk aan bod dat de mensen geen toekomst heb-
ben, dat ze, al dan niet via tewerkstelling, geen inkomen 
kunnen verwerven om een nieuw perspectief te openen en 
om door te stromen. Dat is een van de grootste proble-
men. Vooral de woningmarkt blijkt op dit ogenblik een 
cruciaal punt. Welzijnswerkers moeten echt alle mogelij-
ke inspanningen leveren bijvoorbeeld contacten leggen, 
netwerken uitbouwen, zelf bemiddelen enzovoort. 

In dit verband is het belangrijk te wijzen op de krachtlij-
nen van het nieuwe socialehuurbesluit. Deze werden 

onlangs bekendgemaakt door mijn collega van Huis-
vesting. Het nieuwe socialehuurbesluit voorziet onder 
meer in de mogelijkheid voor de socialehuisvestings-
actoren om in overleg met de lokale overheden en de 
welzijnsactoren een specifiek toewijzingsbeleid en een 
specifiek doelgroepenbeleid te voeren. Ook de moge-
lijkheid om in individuele gevallen gemotiveerd af te 
wijken van de toewijzingsregels blijft behouden. Dat is 
voor ons heel belangrijk omdat het interessante per-
spectieven opent om de toegang tot de sociale huisves-
ting te verbeteren. De sociaal werkers moeten rond de 
tafel zitten bij het toewijzingsbeleid en mee kunnen 
wegen op die problematiek. Hopelijk kunnen we daar 
rekenen op goodwill en goede afspraken. Ik zal er 
blijven voor ijveren dat deze mogelijkheden in het 
definitieve besluit worden verankerd. 

Ik sta achter het idee dat de mishandelaar – en niet het 
slachtoffer – inspanningen moet leveren, bijvoorbeeld 
het huis moet verlaten. Dat is de basisfilosofie. Minis-
ter Onkelinx heeft de politiediensten trouwens uitdruk-
kelijk gevraagd om daar op aan te sturen als zij inter-
veniëren bij intrafamiliaal geweld. Men moet echter 
met de nodige voorzichtigheid omspringen met deze 
maatregel. In Oostenrijk kan de dader op bevel van de 
politiediensten onmiddellijk voor een korte periode uit 
het huis worden gezet. Dat wordt gekoppeld aan een 
relatief intensieve begeleiding of therapie. Deze wet-
geving blijkt echter niet altijd te werken. Dat hebben 
de Oostenrijkse politiediensten vijf jaar na de invoering 
van de wet bekendgemaakt op een recent internationaal 
congres in Den Haag, waar verschillende landen erva-
ringen en praktijken hebben uitgewisseld. 

Het idee en de basisfilosofie zijn heel waardevol. Dat 
moet het uitgangspunt blijven. We moeten echter ook 
beseffen dat de randvoorwaarden niet altijd ingevuld 
zijn, wat trouwens geen evidentie is. Wie met de vrou-
wen zelf praat, kan vaststellen dat dit een heel proces is 
en niet zomaar een impulsieve beslissing. Er is vaak 
een heel lange denktocht aan voorafgegaan. Men heeft 
veeleer de bedoeling om een nieuw leven te beginnen, 
en dan niet in hetzelfde huis waar men die nare erva-
ringen heeft gehad. Soms opteert men uit veiligheids-
overwegingen voor een volledige breuk met het vroe-
gere leven. Er zijn dus knelpunten, maar we moeten 
blijven zoeken hoe we het uitgangspunt kunnen hono-
reren dat de dader inspanningen moet leveren en niet 
het slachtoffer. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig te 
zijn. Ook na vijf jaar evaluatie van de wetgeving in 
Oostenrijk blijkt dat dit niet evident is. 

In België bestaat sinds 28 januari 2003 de wet betref-
fende de toewijzing van de gezinswoning aan de echt-
genoot of aan de wettelijk samenwonende die het 
slachtoffer is van fysieke gewelddaden van zijn part-
ner. De vrederechter of de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg kan op basis van deze wet het genot 
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van de gemeenschappelijke verblijfplaats toekennen aan 
het slachtoffer dat erom verzoekt. De onderzoeksrechter 
kan, bij wijze van voorwaarde om in vrijheid te blijven, 
bepalen dat de partnermishandelaar de echtelijke ver-
blijfplaats moet verlaten. Deze wet werd onlangs geëva-
lueerd, onder meer door de OCMW-federaties, de vrede- 
en politierechters, de balies, de politiediensten en de 
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 

Uit die evaluatie blijkt dat de wet niet de gewenste resul-
taten heeft. De procedure verloopt vaak te traag. De wet 
is beperkt tot gehuwden en wettelijk samenwonenden. 
Naar schatting vindt minder dan de helft van het 
partnergeweld plaats tussen gehuwden en wettelijk sa-
menwonenden. Verder zijn er problemen om de wet toe 
te passen wanneer de beroepsactiviteit van de dader 
gevestigd is in de gezinswoning. 

Voor de bijdrage van het algemeen welzijnswerk verwijs 
ik in mijn rondzendbrief van 7 juli 2006 naar de gewens-
te nauwe samenwerking met de politiediensten en de 
parketten. De minister van Justitie en het college van 
procureurs-generaal deden hetzelfde in hun omzendbrie-
ven COL3 en COL4. Daarin wordt zeer duidelijk aanbe-
volen om in de mate van het mogelijke te voorkomen 
dat het slachtoffer de woning moet verlaten en bijgevolg 
om de dader te verzoeken vrijwillig het huis te verlaten. 
Zowel minister Onkelinx als ikzelf hebben dus expliciet 
een initiatief genomen. Het slachtoffer kan verder de 
toepassing vragen van de wet betreffende de toewijzing 
van de gezinswoning. 

Het ligt niet in mijn bedoeling om thuisloze personen 
financiële ondersteuning te bieden. Hier is trouwens een 
rol weggelegd voor de OCMW’s. De hoge prijzen zijn 
een direct gevolg van de krappe huurmarkt. De huur-
waarborg is vaak de eerste drempel waarmee huurders te 
maken krijgen. Het OCMW kan daaraan tegemoetko-
men door de waarborg voor te schieten. Sommige 
OCMW’s geven een waarborgbrief, andere kennen de 
door de eigenaar gevraagde huurwaarborg als steun toe, 
nog andere werken met een bankwaarborg. Naast de 
huurwaarborg kan het OCMW aan daklozen ook een 
eenmalige installatiepremie toekennen. Daarnaast be-
staan ook de Vlaamse installatiepremie en de Vlaamse 
huursubsidie. De verschillende mogelijkheden zijn terug 
te vinden in de rechtenverkenner en in de premiezoeker. 

Het gaat hier om een zeer complexe en ingrijpende pro-
blematiek. Samen met de minister van Justitie heb ik ter 
zake een aantal belangrijke initiatieven genomen. We 
willen in de toekomst rekening houden met de resultaten 
van de evaluaties die nu lopen. Het is belangrijk dat we de 
cirkel rond maken. We mogen dus niet focussen op een 
aspect. Preventie is heel belangrijk, maar ook de door-
stroming – vandaag nog een groot knelpunt – moet in de 
toekomst verder worden bekeken Vandaar de belangrijke 
stappen die worden gezet in het socialehuurbesluit en in 
het overleg met de OCMW-verantwoordelijken. 

De voorzitter: Mevrouw Hostekint heeft het woord. 

Mevrouw Michèle Hostekint: Mevrouw de minister, 
ik dank u voor uw omstandige antwoord. Ik heb nog 
een aantal opmerkingen. 

Ik ben het met u eens dat het gaat om een complexe 
problematiek. Ik waardeer ten zeerste de maatregelen 
die tot nu toe zijn genomen. In Oostenrijk wordt geëva-
lueerd wat de aanpak oplevert waarbij de dader uit het 
huis wordt gezet. De idee en de filosofie zijn waarde-
vol, zo zegt u, maar de aanpak werkt niet altijd. Het 
lijkt me evident dat die aanpak niet altijd werkt, maar 
niets doen lost ook niets op. Mevrouw Hoebeke zei 
zonet dat die procedure reeds bestaat voor de vrede-
rechter, maar in dat geval gaat men ervan uit dat het 
slachtoffer zeer mondig is. Dat lijkt me bij slachtoffers 
van partnergeweld net wat te hoog gegrepen. Naar de 
politie stappen in zo’n crisissituatie lijkt me al een heel 
grote stap. Ervan uitgaan dat ze nadien nog een proce-
dure aanspannen bij de vrederechter, lijkt me dan ook 
een illusie. Ik beweer niet dat het niet gebeurt maar het 
lijkt me wat hoog gegrepen. 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Mevrouw de 
minister, ik dank u voor deze stand van zaken. Het 
blijft belangrijk om oog te hebben voor trends. Het 
blijft echter spijtig dat het percentage vrouwen binnen 
de allochtone groep blijft stijgen. Het is dan ook be-
langrijk dit van heel dichtbij te volgen. Een van de 
belangrijke taken van de CAW’s is het beleid daarvan 
op de hoogte te houden. 

We moeten kort op de bal spelen, zowel op het vlak 
van Justitie als van Wonen. Ook de lokale besturen 
kunnen een grote rol spelen. 

We moeten ervoor zorgen dat de mensen op de hoogte 
zijn. Er blijven nog problemen, maar het is belangrijk 
dat iedereen voortzegt wat hij weet over de bestaande 
initiatieven. Informatie kan het leed van de betrokke-
nen een beetje verlichten. Informatie verstrekken 
maakt deel uit van onze job. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw Merckx, er zijn veel barrières. Informatie is één 
zaak, maar de vele barrières vormen de complexiteit 
van deze problematiek. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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Vraag om uitleg van mevrouw Anne Marie Hoebeke 
tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over automutila-
tie bij jongeren 

De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne Marie Hoebeke: Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, mijn vraag betreft automutila-
tie of zelfverminking bij jongeren. Het is opmerkelijk 
dat de jongeren die zichzelf verminken steeds jonger 
worden. Uit cijfers van 2003 bleek dat het om 8,7 per-
cent van de jongeren gaat. Gewoonlijk gaat het om kin-
deren en jongeren die met veel problemen te kampen 
hebben op psychiatrisch vlak, thuis en op school. Kinde-
ren die zichzelf verminken, wensen de pijn die ze ergens 
anders in hun lichaam voelen, hoofdzakelijk in hun 
hoofd of hart, op een adequate manier het zwijgen op te 
leggen door lichamelijke schade toe te brengen. Het gaat 
om krabben, snijden in de armen, het gebruiken van 
scheermesjes enzovoort. 

Vooraleer een leerkracht, hulpverlener, ouder, familielid 
doorheeft waarover het gaat, verlopen er dikwijls maan-
den. Men merkt immers niet direct dat de armen vol 
krassen staan of dat leerlingen die in de school niet kun-
nen antwoorden op bepaalde vragen, steeds op dezelfde 
plaatsen op hun lichaam beginnen te krabben. 

Mevrouw de minister, uiteraard is het fenomeen u be-
kend. U zou een tweeledige strategie volgen voor de 
aanpak van deze problematiek. Voornamelijk het tweede 
denkspoor dat u wenst te volgen, interesseert ons. U zou 
immers zorgen voor een adequate begeleiding en behan-
deling van jongeren met zelfbeschadigend gedrag. U zou 
contact opnemen met onder andere huisartsen, CLB’s en 
jeugdwerkers om zo voldoende inzicht te krijgen in de 
onderliggende problemen, teneinde de jongeren, waar-
van sommigen lijden aan borderline, te kunnen door-
verwijzen naar de tweedelijnshulp, bijvoorbeeld de cen-
tra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). 

We zijn ook op de hoogte van het bestaan van een pro-
tocol dat werd gesloten met de minister van Onderwijs. 
Het bevat punten die onder de aandacht van deze minis-
ter werden gebracht. Er werd ook een intentieverklaring 
opgesteld. 

Mevrouw de minister, welke stappen hebt u ondernomen 
voor een adequate begeleiding en behandeling van deze 
jongeren? Zijn de groepen die u wenste in te lichten over 
de fenomenen en over het probleemoplossend werk wel 
degelijk op de hoogte gebracht? Zijn er meer recente 
cijfers beschikbaar dan die van 2003? Het is ons bekend 
dat er een website is over zelfmoord bij jongeren. Werd 
er voorzien in een vergelijkbaar initiatief rond zelfver-
minking, waar de jongeren en hulpverleners terechtkun-
nen voor eerste hulp? 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw Hoebeke, ik verwijs voor dit antwoord groten-
deels naar het antwoord dat ik gaf op de vraag om 
uitleg nummer 68 van 22 december 2005. U merkte 
terecht op dat ik toen heb gesteld dat ik het probleem 
wens in te passen in een algemener beleid met twee 
invalshoeken. Enerzijds werken we binnen de gezond-
heidsconferentie over tabak, alcohol en drugs. Het gaat 
immers vaak over een psychische problematiek die 
gerelateerd is aan vluchtgedrag, depressie en dergelij-
ke. Anderzijds is er het actieplan suïcidepreventie. Bij 
mensen met suïcidaal gedrag is er een hogere prevalen-
tie van automutilatie of zelfverminking. 

Ik focus mijn antwoord op het actieplan suïcidepreven-
tie dat op 30 januari 2007 werd voorgelegd aan de 
commissie. In dat plan werd een belangrijk hoofdstuk 
opgenomen dat betrekking heeft op jongeren in het 
algemeen en op schoolgaande jongeren in het bijzon-
der. Op 20 november 2006 vond er op initiatief van 
mijn administratie een verkennende vergadering plaats 
voor het uitwerken van een plan voor een geestelijk 
gezondheidsbeleid op school. Het is de bedoeling om 
heel omvattend te werken. In de loop van 2007 zullen 
er natuurlijk verdere contacten zijn, ook met minister 
Vandenbroucke, om dit plan te implementeren in de 
scholen. De nodige financiële middelen zijn daartoe 
gereserveerd in de begroting van 2007. 

Er is een stuurgroep suïcidepreventie met vertegen-
woordigers van de betrokken sectoren. Die is tot de 
conclusie gekomen dat een brede benadering van leer-
lingen – dus een algemene geestelijkegezondheids-
benadering – nodig, liever dan telkens in te spelen op 
bepaalde specifieke onderwerpen. Hetzelfde antwoord 
heb ik gegeven toen het ging over eetstoornissen. Ook 
daar vinden experts dat het beter is te streven naar een 
algemeen geestelijk welbevinden. Herinner u de cam-
pagne ‘Fit in je hoofd’. 

Dit geheel kan worden aangestuurd door een school-
beleidsplan of een draaiboek. Een eerste aanzet tot een 
mogelijke concretisering van een draaiboek kan be-
staan uit een aantal onderdelen.  

Een onderdeel is het creëren van een gezondheids-
bevorderende omgeving door een middelenbeleid, een 
antipestbeleid en een antidiscriminatiebeleid in de 
school. Dat moet jaarlijks worden geactualiseerd en 
geconcretiseerd in overleg met de leerlingen zelf. Ver-
der kunnen bepaalde activiteiten in het algemeen bij-
dragen tot de geestelijke gezondheid van leerlingen. Er 
is sprake van deskundigheidsbevorderingspakketten 
over suïcide voor centra voor leerlingenbegeleiding 
(CLB), vertrouwensleerkrachten en ander onderwij-
zend personeel; van voorlichtingsavonden voor ouders 
met betrekking tot opvoeden en problemen van geeste-
lijke gezondheid; van educatie van leerlingen, onder 
meer het aanleren van oplossingsvaardigheden en soci-
ale en communicatieve vaardigheden. 
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Een ander onderdeel is het aanbieden van methodieken 
en vorming en het maken van afspraken door middel van 
een draaiboek geestelijk gezondheidsbeleid voor de 
preventie van suïcide. Dat dient te gebeuren in samen-
werking tussen school, CLB en CGG. Dat moet de vol-
gende elementen bevatten: signaalherkenning en vroeg-
detectie binnen de school; een adequaat systeem van 
leerlingenbegeleiding dat past binnen de reguliere wer-
king van het CLB; geprotocolleerde netwerkafspraken 
met hulpverleningsorganisaties voor de nazorg binnen 
de schoolomgeving. 

Met al die zaken is men momenteel bezig. Ook de cam-
pagne ‘Fit in je hoofd’ werkt daaraan en wordt geactua-
liseerd. We hebben op dit vlak dus bewust gekozen voor 
een algemeen beleid dat echter ook een specifieke im-
pact heeft inzake suïcidepreventie. De prevalentie van 
suïcide ligt in deze groep immers veel hoger, net als het 
vluchtgedrag in tabak, alcohol en drugs. De psychiatrie 
in het algemeen blijft een uitdaging en een knelpunt. Ik 
verwijs ter zake naar eerdere debatten. Ik verwijs ook 
naar de afspraken over de manier waarop de draaiboe-
ken vorm moeten krijgen in de scholen. Dat is min of 
meer geconcretiseerd. In de loop van 2007 zullen hier de 
nodige budgettaire middelen tegenover worden gesteld, 
zodat dit kan worden toegepast in onze scholen. 

De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne Marie Hoebeke: Mevrouw de minis-
ter, ik dank u voor uw toelichting. Het klinkt me als 
muziek in de oren dat u verklaart dat jongeren commu-
nicatievaardigheden zullen aangeleerd krijgen. Veel van 
die problemen rijzen immers doordat ze hun innerlijke 
onrust of ongenoegen niet kunnen verwoorden. Vele 
kinderen hebben die mogelijkheid alleen op school, 
omdat daar de gepaste begeleiding bestaat. Er is een 
protocol om dit te op te sporen en te volgen. Mocht dit 
werkelijkheid kunnen worden, dan zou dat een stap 
vooruit zijn. Zeker die communicatieve vaardigheid is 
belangrijk: vele kinderen zijn immers niet of erg beperkt 
in staat om duidelijk te maken wat er scheelt. Daarmee 
zou er heel veel kunnen worden verbeterd. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Anne Marie Hoebeke 
tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de nood 
aan gezonde voeding voor mensen in armoede 

De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne Marie Hoebeke: Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, geachte leden, het is ons be-

kend dat fastfood, vet, zoetigheden en dergelijke bij 
een bepaald segment van de bevolking dagelijkse kost 
zijn. De gezondheidsdriehoek is er onvoldoende ge-
kend. Mensen die in armoede leven zijn zich daarvan 
onvoldoende bewust. 

In Antwerpen bestaat er nu een heel goed initiatief dat 
onze aandacht heeft getrokken. In het sociaal steunpunt 
gezondheid Kiel worden lessen gegeven in goed ko-
ken. Men kan er te rade gaan bij een diëtiste. De men-
sen die aan het project deelnemen, krijgen een basis-
prijs van 2 euro ter beschikking om daarmee goed en 
gezond eten te maken. Dat is een lovenswaardig pro-
ject. Als minister waakt u erg over onze gezondheid. 
Zelfs bij het meerderheidsoverleg wordt men op een 
gezond ontbijt getrakteerd. U kent dit initiatief waar-
schijnlijk wel. Is het mogelijk om deze werkmethode  
– na een evaluatie – via andere sociale steunpunten of 
OCMW’s te stimuleren? 

De voorzitter: De heer Strackx heeft het woord. 

De heer Felix Strackx: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, de initiatieven voor Loco-regionaal 
Gezondheidsoverleg en -Organisatie (LOGO) werken 
daaraan, als ik me niet vergis. Toevallig woonde ik 
vorige week een uiteenzetting bij van het LOGO  
Leuven. Deze instelling heeft een brochure daarover. 
Ze geeft ook praktijklessen over hoe men gezond 
voedsel moet klaarmaken. Volgens hen weten jonge 
mensen niet meer hoe ze groenten moeten klaarmaken. 
De LOGO’s beweren dat ze daarmee bezig zijn. 

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord. 

Mevrouw Sonja Claes: Mijnheer de voorzitter,  
mevrouw de minister, geachte collega's, de LOGO’s 
bereiken met hun preventieve maatregelen zelden de 
doelgroep van armen en mensen die het moeilijk heb-
ben. We merken dat bij de preventieve acties voor 
borst- en baarmoederhalskanker. Dat is een oud zeer. 
Toen de gezondheidsdoelstelling tien jaar geleden 
werd uitgewerkt, werd al gezegd dat de kansengroepen 
onvoldoende bereikt werden. Daarom pleit ik voor een 
specifieke aanpak voor die doelgroep. Daartoe moeten 
we andere partners zoeken, zoals wijkwerkingen, vere-
nigingen die met armen werken en de CAW’s. Er zijn 
extra inspanningen nodig. 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Ik wil hetzelfde 
zeggen. De samenlevingsopbouw, het algemeen wel-
zijnswerk en de LOGO’s moeten daartoe impulsen krij-
gen. U kunt dat, want u bent verantwoordelijk voor een 
geïntegreerd armoedebeleid. Vanuit verschillende  
invalshoeken moet daaraan worden gewerkt. Op een 
bepaald ogenblik overwoog men om gezond leven en 
gezond eten te promoten. De heer Frank Vandenbroucke 
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heeft, toen hij nog federaal minister was, eens voorgesteld 
om ‘ongezonde’ zaken extra te belasten. Dat lijkt me geen 
goed voorstel. Ik denk dat we eerder moeten ondersteu-
nen en stimuleren. Dat moet aan bod komen in onze op-
voedingswinkels. Die moeten dat niet zelf organiseren; ze 
moeten ernaar verwijzen. 

De voorzitter: De heer Tack heeft het woord. 

De heer Erik Tack: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
de minister, geachte collega’s, ik denk dat het belangrijk 
is dat we vertellen waarom ongezonde voeding onge-
zond is en waarom gezonde voeding gezond is. Vele 
mensen grijpen naar ongezonde voeding omdat het ge-
makkelijk verkrijgbaar is en goedkoop. Als we uitleggen 
waarom gezond voedsel beter is, dan zal men wellicht 
iets meer geneigd zijn om het eetgedrag te wijzigen. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, geachte 
collega's, natuurlijk ben ik van dit initiatief op de hoogte. 
Dit initiatief van het OCMW van de stad Antwerpen 
kadert in het verhoogde bewustzijn van het belang van 
gezonde voeding, ook bij mensen die in armoede leven. 
Naast algemene beleidsmaatregelen moeten we op dat 
vlak ook een doelgroepenbeleid voeren. 

Het sociaal steunpunt gezondheid Kiel is niet het enige 
dat een project heeft rond dat thema. Ook het algemeen 
welzijnswerk, de samenlevingsopbouw en verschillende 
verenigingen waar armen het woord nemen werken rond 
gezonde en betaalbare voeding, want dat is erg belang-
rijk voor sociaal zwakke groepen. De Koning Boude-
wijnstichting heeft in het najaar van 2006 ondersteuning 
geboden aan een aantal projecten die voor sociaal zwak-
ke groepen het aanbod van lekkere, goedkope en gezon-
de voeding vergroten en gezonde voedingsgewoonten 
promoten. Bij de geselecteerde projecten bevinden zich 
onder meer die van het Protestants Sociaal Centrum, 
CAW ’t Verschil, Samenlevingsopbouw Gent, wijk-
gezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg, Vluchte-
lingen Ondersteuning Sint-Niklaas en het LOGO van de 
regio Waasland. 

Het is zeker wenselijk om de werkmethode van het soci-
aal steunpunt gezondheid Kiel als goed praktijkvoor-
beeld bekend te maken. Dat kan een opdracht zijn voor 
de VVSG of voor de afdeling OCMW's ervan. Mis-
schien is er ook een rol weggelegd voor het Vlaams 
Netwerk van verenigingen waar armen het woord ne-
men, dat onder meer de opdracht heeft ervaringsuitwis-
seling tussen de verenigingen waar armen het woord 
nemen te stimuleren. Het is belangrijk dat de initiatieven 
door de mensen in armoede zelf worden gedragen. 

Het Vlaams Netwerk kan de ervaringen van de armen-
verenigingen doorgeven aan de LOGO’s. Daarom zal ik 

met de Koning Boudewijnstichting contact opnemen 
om na te gaan of zij nog opvolging geeft aan de initia-
tieven die zij eind vorig jaar heeft gesteund. Ik zal ook 
overleggen met de VVSG en met het Vlaams Netwerk 
van verenigingen waar armen het woord nemen hoe 
gezonde voeding bij mensen in armoede via hun kana-
len het best kan worden gepromoot. Ik wil een beleid 
voeren waarbij goede praktijkvoorbeelden worden 
gestimuleerd en veralgemeend. Ik zal dus met de be-
trokken partners nagaan of ze zelf de opvolging zullen 
verzekeren, dan wel of wij dat met onze structuren 
zullen doen. 

De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne Marie Hoebeke: Ik dank de minister 
voor haar antwoord. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Mieke Vogels tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aangekon-
digde maatregelen in de gesloten gemeenschaps-
instelling in Mol 

De voorzitter: Mevrouw Vogels heeft het woord. 

Mevrouw Mieke Vogels: Mijneer de voorzitter, me-
vrouw de minister, collega’s, ik wil het hier hebben 
over de toekomst van onze gemeenschapsinstellingen. 
Ik maak me zorgen, want ik merk dat langs verschil-
lende zijden initiatieven worden genomen. Zo is er een 
nieuwe federale wetgeving, zijn er extra gesloten plaat-
sen, komt er geen instelling in Ekeren maar komen er 
wel extra plaatsen in Mol. 

De aanleiding van mijn vraag is de ontsnapping van 
‘De Kleine Piraat’, een jonge serieverkrachter. Na die 
ontsnapping hebt u, ongeveer een maand geleden, een 
aantal maatregelen genomen om de gemeenschaps-
instelling beter te beveiligen. In het licht van die ont-
snapping is dat begrijpelijk. Maar als men alle beslis-
singen – over de gemeenschapsinstellingen in het al-
gemeen en over die in Mol in het bijzonder – op een 
rijtje zet, dan kan men zich afvragen of we in de goede 
richting evolueren. Willen we daarnaartoe met de ge-
meenschapsinstellingen? Zijn we die gemeenschapsin-
stellingen niet op een sluipende manier aan het om-
vormen tot een soort van jeugdgevangenis in alle bete-
kenissen van het woord? 

We moeten ons goed realiseren dat we vaak op het 
verkeerde been worden gezet door een aantal gebeurte-
nissen die de media halen, zoals die ontsnapping. Ge-
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lukkig is die serieverkrachter niet de ‘normale’ cliënt 
van een gemeenschapsinstelling, integendeel. De jeugd-
beschermingswet is onlangs gewijzigd, en niet in de zin 
die wij voor ogen hadden: wij kiezen veeleer voor het 
jeugdsanctierecht. Een jongere kan in een gemeen-
schapsinstelling terechtkomen omwille van een proble-
matische opvoedingssituatie (POS) of omwille van een 
als misdrijf omschreven feit (MOF). Er is echter een 
groot verschil tussen beide. De wet zegt dat de jongere 
in een POS hulp moet krijgen. Ik hoop dat de minister 
dat ook zegt. 

Soms moet die hulp een dwingend karakter hebben. Ik 
geef een voorbeeld. In Beernem verblijven de meeste 
meisjes wegens een problematische opvoedingssituatie. 
Vaak gaat het om meisjes die niet langer een vertrou-
wensrelatie hebben met hun ouders en die geplaatst zijn. 
Als ze vluchten, dreigen ze in de prostitutie terecht te 
komen. De jeugdrechter beslist geregeld dat die jongere, 
omwille van de POS en met het oog op zijn bescher-
ming, gedurende een bepaalde periode in een gesloten 
instelling moet verblijven. Het is de bedoeling om inten-
sief te werken aan herintegratie, aan een nieuwe weg die 
de jongere kan inslaan. 

Onlangs had ik een gesprek met een werknemer van de 
halfopen instelling in Mol. Hij zegt dat de leefgroepen 
op dit moment voor de helft bemand zijn door jongeren 
met psychische problemen, die in Mol terechtgekomen 
zijn om hen tegen zichzelf te beschermen. Zij krijgen 
echter niet de hulpverlening die ze nodig hebben. 

U kent die problematiek. U hebt recent nog initiatieven 
genomen. Maar het gaat traag. Tot op vandaag verblij-
ven nog steeds jongeren in de gemeenschapsinstelling 
omwille van een psychiatrische problematiek. Een groot 
aantal jongeren is dus nog steeds geplaatst op basis van 
een POS en op basis van een MOF. 

Mevrouw Dillen stelde u na de ontsnapping van de zo-
genaamde “Kleine Piraat” een vraag over het aantal 
jongeren dat uit Mol gevlucht was. Uit de gesloten afde-
ling waren blijkbaar honderd jongeren gevlucht. De 
goegemeente denkt dat het gaat om gevaarlijke jonge-
ren, maar dat is helemaal niet het geval. Vaak vluchten 
ze weg voor een tweetal maanden en keren ze niet terug 
omdat ze intussen achttien zijn geworden. 

Wat zijn we van plan met onze gemeenschapsinstellin-
gen? Zolang jongeren er zowel omwille van een POS als 
omwille van een MOF verblijven, kan het niet dat we 
verder evolueren naar een soort van jeugdgevangenis. 
En zelfs al zijn er alleen jongeren geplaatst omwille van 
een MOF, dan nog is het onze plicht om er alles aan te 
doen opdat zij een tweede kans zouden krijgen in de 
samenleving. Binnenkort kunnen jongeren tot 23 jaar 
geplaatst worden in de gemeenschapsinstellingen. De 
bedoeling is niet dat zij alleen ‘opgesloten’ blijven. Men 

moet actief met hen aan de slag gaan zodat ze kansen 
krijgen voor de rest van hun leven. 

Ik betreur dat men niet verder is gegaan met het uit-
bouwen van de gemeenschapsinstelling in Ekeren. Het 
had de overbelasting van Mol kunnen tegengaan. In 
Mol bouwt men plaatsen bij, maar hoe meer plaatsen er 
zijn op dezelfde site, hoe groter de spanningen en het 
risico op conflicten worden en hoe meer beveiliging er 
nodig is. Het is ook spijtig omdat Ekeren vlakbij de 
grootstad Antwerpen ligt. Iedereen weet dat nogal wat 
jongeren uit Antwerpen in Mol terechtkomen. In Eke-
ren zou men kunnen werken met systemen van halve 
vrijheid: de jongeren overdag naar school sturen en hen 
’s avonds laten terugkomen naar de gemeenschaps-
instelling. Zo kunnen ze de band met hun omgeving 
terug opnemen. Nu gaan jongeren na zes maanden in 
de gemeenschapsinstelling vaak zonder nabegeleiding 
naar huis en komen dan opnieuw in contact met een 
crimineel netwerk. Ze hebben niet veel alternatieven. 

Voor de uitbreiding naar jongeren tot 23 jaar moeten 
we nadenken over wat we verlangen van onze gemeen-
schapsinstellingen. Blijven we bij de oorspronkelijke 
missie, namelijk aan jongeren die op bepaald moment 
een gesloten setting nodig hebben, alle kansen bieden 
om daarna op het goede pad terecht te komen? Of ma-
ken we jeugdgevangenissen? 

Hoeveel jongeren met een psychiatrische of drugsgere-
lateerde problematiek verblijven er momenteel in de 
verschillende gemeenschapsinstellingen? Hoeveel zijn 
er geplaatst op basis van een MOF? Hoeveel op basis 
van een POS? Hoeveel jongeren verblijven in een ge-
meenschapsinstelling op basis van een tweede, een 
derde of een volgende verwijzing, dus hoe groot is de 
recidive? Hoe probeert u uw maatregelen – nog meer 
plaatsen in Mol met een nog grotere beveiliging – in te 
passen in de basismissie van de gemeenschapsinstel-
lingen? Welke maatregelen zult u nemen om de re-
integratie van jongeren in hun school- en leefomgeving 
te verbeteren en hun een tweede kans te bieden? 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Mevrouw  
Vogels doet een goede suggestie. Het is het juiste mo-
ment om na te denken over het aanbod vanuit de 
Vlaamse Gemeenschap naar MOF’ers en POS’ers. We 
horen net via de radio dat u met minister Onkelinx een 
akkoord hebt over de plaats waar de echte jeugdgevan-
genis zal komen. We weten er nog niet veel van, maar 
de aanzet tot de beslissing is blijkbaar gemaakt. 

Dat staat ons toe om de zaken te hernemen en vast te 
stellen hoe de slinger beweegt tussen preventie en 
repressie. Veel hangt af van de manier waarop de 
maatschappij er tegenaan kijkt. Maar ook in de sector 
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is men geëvolueerd. Ik kan me voorstellen dat men zich 
soms ontmoedigd voelt omdat de slingerbeweging con-
sequente visies bemoeilijkt. 

Ik grijp even terug naar 1999. Alle betrokkenen van de 
integrale jeugdzorg zaten hier toen rond de tafel. Ieder-
een was ervan overtuigd dat het antwoord op de proble-
matiek diverser en flexibeler moest zijn, ook voor de 
zwaarste gevallen. We zitten nog steeds in de over-
gangsfase. Het blijft een probleem dat een zeventienjari-
ge overvaller in dezelfde leefgroep terechtkomt als een 
drugsdealer van een andere regio. Beide jongeren vragen 
een andere aanpak. Dat is het eeuwige probleem. Het is 
altijd voor verbetering vatbaar, op het federale en op het 
gemeenschapsniveau. 

Wie besluit waar de jongere naartoe moet? Dat verloopt 
ook niet altijd gesmeerd. Het jeugdsanctierecht brengt 
niet altijd duidelijkheid. We moeten er wel mee verder-
werken. In Vlaanderen hebben we als onderdeel van het 
Globaal Plan beslist om meer wetenschappelijk onder-
zoek te doen en meer structuur te geven aan tijdelijke 
projecten. Die projecten zorgen ook voor de uitstroom 
uit gemeenschapsinstellingen. Vlaanderen moet diverse 
oplossingen bieden. 

Nu wordt een jongeren spijtig genoeg vaak gestuurd 
waar er een plaats vrij is. Hopelijk maken we de tijd nog 
mee dat de jongere gaat waar hij het best past. Op die 
manier kan er herstelgericht gewerkt worden en kunnen 
de jongeren kansen krijgen. We zouden zoveel mogelijk 
op maat moeten werken. 

De verschillende instrumenten zijn er. Het jeugdsanctie-
recht is goedgekeurd. Dat was nodig voor de jongeren 
en voor de hulpverleners. Ik heb het dan ook een beetje 
moeilijk met de aangekondigde maatregelen voor Mol. 
Het zal het er voor de hulpverleners niet gemakkelijker 
op maken. Bij een werkbezoek aan Mol is gebleken dat 
het ontbreken van elke kans op ontsnapping grote druk 
veroorzaakt bij de hulpverleners. Op die manier betalen 
we toch ook een prijs. 

In de gemeenschapsinstellingen moet worden gewerkt 
rond jongeren. Hun vertrek zou er moeten worden voor-
bereid. Ik heb niet echt vragen aan de minister, maar ik 
hoop dat we in het parlement opnieuw een draagvlak 
vinden om hier achter te staan. 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mijnheer de voorzitter, 
ik deel de bekommernis van de collega’s. Er wordt van-
daag een discours gevoerd – ik geef toe ook binnen mijn 
partij – over de vraag of criminele jongeren wel anders 
kunnen worden beschouwd dan volwassenen als ze 
dezelfde feiten plegen. Ik ga daar niet mee akkoord. 
Dergelijke jongeren worden vaak om allerlei redenen in 

bepaalde situaties gewrongen. We moeten vooral fo-
cussen op de perspectieven. 

Ik deel de ongerustheid van mevrouw Vogels. We 
moeten ervoor opletten dat we niet te veel evolueren 
naar strenge gesloten gevangenissen. We moeten 
nieuwe perspectieven voor die mensen creëren, hen 
activeren. Wat doen we met hen? Laten we hen aan 
hun lot over? Hoelang moeten we hun hand vasthou-
den? Volgens mij zijn heel strenge gevangenissen niet 
de oplossing. 

Mevrouw Vogels, u had het over de locatie. Ik heb 
begrip voor uw pleidooi voor semiopvang en dergelij-
ke, maar soms kan dat belastend zijn voor de jongere. 
Soms is het beter dat de jongere helemaal uit zijn of 
haar buurt wordt gehaald. Alles hangt af van het soort 
crimineel feit dat is gepleegd. De locatie is mijns  
inziens minder belangrijk dan het feit dat er opvang op 
maat komt. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mevrouw Vogels, ik wil u 
geruststellen. Ik heb al wat nagedacht over de positie 
van en de visie op de gemeenschapsinstellingen. Ik heb 
dat gelukkig niet alleen gedaan, maar met mensen uit 
de praktijk, met jeugdrechters, magistraten, hulpverle-
ners enzovoort. U weet zeer goed dat de welzijnssector 
niet kan beoordelen wat de jeugdrechter heeft beslist. 
De beslissing van de jeugdrechter moet uitgevoerd 
worden, al kunnen we er op café lang over praten of 
die goed is of niet. 

Een gesloten gemeenschapsinstelling heeft een opna-
meplicht. Mensen met heel diverse problematieken 
worden er geplaatst. U kunt wel naar mijn visie vragen, 
maar er is de realiteit en daarmee moeten we omgaan. 
In zo’n instelling zitten bijvoorbeeld mensen met zwa-
re psychiatrische problemen en serieverkrachters. De 
vraag is hoe we zo gepast mogelijk kunnen omgaan 
met een dergelijke heterogene doelgroep. We moeten 
rekening houden met het individu, met de samenleving, 
met de familie van de betrokkene en met de slachtof-
fers. We hebben al op allerlei fronten geprobeerd om 
inspanningen te leveren. We moeten niet alleen focus-
sen op de gemeenschapinstellingen, maar ook op de 
wetgeving, het verwijzingsbeleid, de andere voorzie-
ningen en preventie. We proberen dat ook. Ik ben het 
volledig met u eens dat de instroom in de gemeen-
schapsinstellingen te heterogeen is en dat deze instel-
lingen niet bedoeld zijn voor jongeren met een ernstige 
psychiatrische problematiek of voor jongeren die zeer 
ernstige misdrijven pleegden en wachten op het verdict 
van een uithandengeving. Dat is een van de redenen 
waarom ik een voorstander ben van een federaal deten-
tiecentrum voor jongeren. Wanneer jongeren geen 
perspectief hebben en weten dat ze uit handen zullen 
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worden gegeven, dan zullen ze al het mogelijke doen om 
te ontsnappen of om de situatie onleefbaar te maken. 
Tegenover de slachtoffers en tegenover de samenleving 
is het zeer moeilijk te verantwoorden dat we geen maat-
regelen nemen om te voorkomen dat jongeren die zware 
misdrijven hebben gepleegd, ontsnappen. Tegelijkertijd 
moeten we aan de samenleving duidelijk maken dat dit 
niet de missie is van een gesloten gemeenschapsinstel-
ling. Daarom pleit ik voor een federaal detentiecentrum. 

Vandaag is er een samenwerkingsakkoord ondertekend 
door minister Onkelinx, minister Fonck, minister Gentges 
en mezelf over een federaal detentiecentrum. We hebben 
deze keer niet geopteerd voor een constructie met een 
Franstalige en een Nederlandstalige vleugel. Uit het eva-
luatierapport van De Grubbe hebben we geleerd dat dit 
niet evident is. Het is de bedoeling dat er een aparte vleu-
gel komt voor de uitvoering van de Everberg-wetgeving 
en een vleugel voor de plaatsing van uit handen gegeven 
jongeren. Het gaat om honderd plaatsen. Deze jongeren 
zullen in een federaal detentiecentrum zitten waar bevei-
liging een belangrijk aspect is. Dat is anders dan bij geslo-
ten gemeenschapsinstellingen. Er zal federaal bewakings-
personeel worden ingezet. Het federaal detentiecentrum 
krijgt ook een andere invulling dan de gesloten gemeen-
schapsinstellingen. 

U leidt uw vragen in met de stelling dat het onduidelijk 
is waar ik naartoe wil met de gemeenschapsinstellingen. 
Laat duidelijk zijn dat we van de gemeenschapsinstel-
lingen geen jeugdgevangenissen willen maken. Als dat 
het geval was, hadden we het akkoord niet ondertekend. 
We maken een duidelijk onderscheid. 

De aangekondigde beveiligingsmaatregelen passen in de 
beleidslijn van het maximaliseren van het gesloten ka-
rakter van de gesloten afdelingen, onder meer door het 
installeren van sluistoegangen en het plaatsen van came-
ra’s aan de toegangen. De oorspronkelijke missie komt 
hierbij op geen enkele manier in het gedrang. Ook al 
verblijven de jongeren op een maximaal gesloten gebied 
van de campus, dan nog zal de pedagogische begelei-
ding de kernopdracht blijven, waarbij er contextgericht 
moet worden gewerkt. We maken duidelijke afspraken 
voor de jongeren met een hoog risicoprofiel. Voor de 
jongeren die zware feiten hebben gepleegd en die reci-
diveren en waarbij de kans op ontsnappen erg groot is, 
hebben we maatregelen genomen. We willen het risico 
op ontsnappen zo laag mogelijk houden. 

In 2006 hebben we in het Globaal Plan middelen vrij-
gemaakt om ervoor te zorgen dat het aanbod van de 
hulpverlening en de bijsturing gedifferentieerder kan 
worden, met duidelijker afgebakende hulpmodules. We 
werken aan intensievere behandelingsunits in de geslo-
ten afdelingen van bijvoorbeeld De Hutten in Mol. We 
hebben voor 2007 een extra bedrag van 350.000 euro 
uitgetrokken om aan de personeelsleden vorming te 

geven over thema’s die te maken hebben met de be-
handeling, onder meer het contextgericht werken. 

U vraagt ook naar cijfers. Op een totale capaciteit van 
222 plaatsen zijn er 18 percent met een expliciete  
vermelding van een psychiatrische problematiek, 28 
percent met een expliciete vermelding van een drugs-
gerelateerde problematiek en 37 percent waarbij de 
eigen psychologische staf een inschatting maakt van de 
psychiatrische problematiek. 

Het feit dat jongeren met een dergelijke problematiek 
geplaatst zijn in een gemeenschapsinstelling, betekent 
niet dat we automatisch zouden mogen concluderen dat 
het gaat om plaatsingen die ten onrechte zijn gebeurd. 
Het gaat immers dikwijls om een gemengde probleem-
stelling, bijvoorbeeld een combinatie van een POS of 
MOF-dossier, met een psychiatrische of drugsgerela-
teerde problematiek. 

Bij gebrek aan gesloten plaatsen voor jongeren met een 
psychiatrische stoornis gebeurt het ook dat de jeugd-
rechter een voorlopige maatregel neemt waarbij de 
opdracht luidt een duidelijke diagnose te stellen. Som-
mige jongeren zijn geplaatst in afwachting van een 
geschikte plaats in een forensische K-dienst. Voor de 
begeleiding van jongeren met een psychiatrische pro-
blematiek binnen de instellingen hebben we een initia-
tief genomen via de zogenaamde outreachingprojecten 
die psychiatrische ondersteuning bieden binnen de 
gemeenschapsvoorziening. 

In de nabije toekomst ziet het aanbod voor minderjari-
ge delictplegers met een randpsychiatrische problema-
tiek er gelukkig anders uit. Met minister Demotte heb 
ik immers een akkoord bereikt over de toewijzing van 
36 extra plaatsen in Vlaanderen, 21 forensische bedden 
en 15 bedden voor crisispsychiatrie. Bovendien worden 
twee bijkomende modules van outreach voor FOR K-
bedden ingeplant. Deze outreach situeert zich in de 
buurt van de vier campussen van de gemeenschaps-
instellingen. 

Ten slotte heb ik met eigen financiering tijdelijk een 
outreach project opgezet vanuit het Psychiatrisch Cen-
trum van Sleidinge naar de gemeenschapsinstellingen 
van Ruiselede en Beernem. Hiermee realiseren we 
ondersteuning ter plekke en indien nodig ook crisis-
opnames. Ook dat is in de afspraken opgenomen. 

U hebt ook een vraag gesteld over de opdeling van de 
plaatsen op basis van de POS- of MOF-kwalificatie. 
We moeten daar met de nodige voorzichtigheid mee 
omgaan. De opdeling in POS of MOF gebeurt op basis 
van de hoofdkwalificatie van het betrokken parket met 
het oog op de vordering van een plaatsingsmaatregel 
door de jeugdrechter. Deze kwalificatie reflecteert niet 
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noodzakelijk de hoofdproblematiek van de betrokken 
minderjarige. 

Bovendien is deze POS- of MOF-kwalificatie een koe-
pelbegrip waaronder diverse problemen en delictplegin-
gen kunnen schuilgaan. Het gebeurt dat het parket in een 
bestaand POS-dossier doorwerkt op deze kwalificatie, 
ook al heeft de minderjarige een als misdrijf omschreven 
feiten gepleegd. Daarnaast komt het ook voor dat het 
parket een bepaald POS-dossier verzwaart tot een MOF-
dossier. Een minderjarige illegale jongere in de prostitu-
tie wordt gekwalificeerd als ‘illegaal en aanzet tot pros-
titutie’ om een beschermende plaatsing in een gesloten 
opvoedingsafdeling te kunnen afdwingen. 

De volgende cijfers moeten dus met de nodige zin voor 
nuance geïnterpreteerd worden. Op de totale capaciteit 
van 222 verblijven er 170 jongeren of 76 percent met 
een MOF-kwalificatie en 52 jongeren of 24 percent met 
een POS-kwalificatie. In de gesloten afdeling De Hutten 
– met een capaciteit van 40 – hebben alle jongeren een 
MOF-profiel. In de gesloten unit van Ruiselede gaat het 
om ongeveer 69 percent. 

Deze gegevens kunnen op basis van de huidige registra-
tie uitsluitend teruggevonden worden in de individuele 
dossiers van de minderjarigen. In het voorbije beperkte 
tijdsbestek werden de volgende cijfergegevens uit de 
individuele dossiers verzameld: 55 percent van de jonge-
ren kennen een eerste verblijf in de gemeenschapsinstel-
lingen, 22 percent een tweede verblijf, 11 percent een 
derde verblijf en 6 percent een vierde verblijf. 

De maatregelen die ik heb vooropgesteld, passen in de 
opdracht van de gesloten opvoedingsafdelingen van de 
gemeenschapsinstellingen om naast opvoeding en  
behandeling ook bij te dragen tot de realisatie van het 
noodzakelijke gerechtelijk onderzoek en, uiteraard, tot 
de beveiliging van de maatschappij. Als dusdanig zijn 
deze maatregelen niet in strijd met de missie van een 
gemeenschapsinstelling. In deze missie is er immers 
sprake van “jongeren voor wie vrijheidsbeperking nood-
zakelijk is”. 

Naar aanleiding van de recente wijziging van de wet 
betreffende de jeugdbescherming in verband met uit-
stappen in de gesloten opvoedingsafdelingen, werd het 
pedagogisch project van deze afdelingen dan ook expli-
cieter omschreven. Hierin blijft de doelstelling overeind 
om, via het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatre-
gelen en het gelijktijdig opnemen van eigen verantwoor-
delijkheid de jongere voor te bereiden op een terugkeer 
naar de maatschappij, zonodig ondersteund door minder 
ingrijpende hulpverlening. 

Bij de organisatie van activiteiten met een steeds kleiner 
vrijheidsbeperkend karakter zal telkens per jongere de 
afweging worden gemaakt tussen de groeikansen van de 

jongere en het risico dat hij of zij zich aan het door de 
jeugdrechter opgelegde toezicht onttrekt. Op dat vlak is 
er gezorgd voor een verduidelijking. Er is een betere en 
uniforme risico-inschatting. 

Zoals al gesteld, is de huidige werking van de gemeen-
schapsinstellingen gericht op een terugkeer naar de 
maatschappij met inbegrip van de school- of werkom-
geving. Waar mogelijk wordt er maximaal gewerkt 
naar een re-integratie van de jongere in het thuismilieu, 
de bredere leefomgeving en uiteraard de schoolcontext. 

Binnen de gemeenschapsinstellingen is het ‘context-
gericht werken’ momenteel een belangrijk opleidings-
thema voor de personeelsleden. Zo’n 380 personeels-
leden volgen een tweedaagse opleiding ‘contextgericht 
werken’. Daaraan werd een budget van 25.000 euro 
besteed. Wel dien ik te verwijzen naar de eerder ge-
noemde differentiatie van het huidige aanbod, de be-
handelingsunits die we hebben opgesteld. 

Ten slotte zijn er de projecten Gestructureerde Kortdu-
rende Residentiële Begeleiding (GKRB), die net als 
doel hebben om met jongeren uit de gemeenschaps-
instellingen een individueel traject op te zetten waarbij 
verankering aan hun directe leefomgeving centraal 
staat. In het Globaal Plan wordt daar expliciet aandacht 
aan geschonken. Het is ook uitgebreid. 

De voorzitter: Mevrouw Vogels heeft het woord. 

Mevrouw Mieke Vogels: Mevrouw de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Ik heb niet gevraagd dat u 
iets zou doen aan de plaatsing door de jeugdrechter. Ik 
weet ook dat u daar niets aan kunt doen. Een jeugd-
rechter plaatst natuurlijk ook in de voorzieningen die 
beschikbaar zijn. Hij heeft op dit moment niet veel 
mogelijkheden om jongeren met een zware randpsy-
chiatrische problematiek ergens anders te plaatsen. 

Mevrouw de minister, het is mogelijk een instelling te 
organiseren op basis van feiten gepleegd door een 
zware serieverkrachter óf op basis van een ander pro-
fiel. Als er wordt gezorgd voor extra veiligheidsdeuren, 
extra camera’s en minder uitgangsmogelijkheden, dan 
vrees ik dat de gemeenschapsinstellingen, onder druk 
van de publieke opinie, worden georganiseerd met de 
zware serieverkrachters als norm.  

Net als u ben ik blij dat er een federale instelling komt 
voor jongeren die uit handen worden gegeven. Ik heb 
daar geen probleem mee. Het biedt ons de mogelijk-
heid om de gemeenschapsinstellingen eens opnieuw te 
bekijken en te zien wat we er zullen mee doen. 

Wat ik niet begrijp, is dat u zegt dat u contextgericht wil 
werken. U verwijst dan naar de opvoeders die daarover 
een cursus hebben gevolgd. Het is niet omdat iemand 
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een cursus heeft gevolgd, dat hij die ook kan toepassen. 
Naar mij wordt verteld, zijn de cursussen wel mooi, maar 
zijn er geen middelen om contextgericht te werken. 

Contextgericht werken wil zeggen dat er rekening wordt 
gehouden met het sociale netwerk van de jongere. De 
meeste opvoeders hebben hun handen meer dan vol  
– zeker gezien de populatie in de verschillende leefgroe-
pen – om tijdens de werking de jongeren bezig en kalm 
te houden. We hebben het dan nog niet over het zorgen 
voor re-integratie, over het werken met de context. Met 
de context bedoel ik de school, de arbeidstoekomst voor 
de jongere, de ouders. Op dit moment bestaan die moge-
lijkheden gewoon niet. Ik vind dan ook dat u er zich een 
beetje gemakkelijk van afmaakt door te zeggen dat u 
voorstander bent van een contextgerichte werking en dat 
u daarom de opvoeders een cursus aanbiedt. Dat is niet 
voldoende. De cijfers over recidive die u hier hebt gege-
ven, zouden een belletje moeten doen rinkelen. Ze ma-
ken duidelijk dat we absoluut niet goed bezig zijn. 

Mevrouw Hermans, u hebt gelijk. Sommige jongeren 
moeten een tijd uit hun omgeving worden gehaald. Als 
jongeren drie tot zes maanden vanuit Antwerpen in, 
bijvoorbeeld, Mol worden geplaatst, en ze daarna van de 
ene dag op de andere terug naar Antwerpen komen, dan 
is men niet goed bezig. Dat is net wat vandaag gebeurt. 
Het zou misschien beter zijn die jongeren gedurende 
drie maanden af te zonderen en daarna te proberen ze 
om op basis van een contract en een halve vrijheid gedu-
rende de resterende tijd aansluiting te laten vinden bij 
hun school, hun opleiding en hun familie. Daarbij moet 
er goed worden op gelet dat ze niet opnieuw in het cri-
minele netwerk terecht komen. 

Dat gebeurt nu wel. Ze gaan naar huis. Iemand die terug-
komt uit Mol, mag zijn school niet meer binnen. Meestal 
is het schooljaar al voor een groot deel voorbij. Die jonge-
ren kunnen nergens meer terecht. Thuis worden ze ook 
met een scheef oog bekeken. Het enige alternatief dat ze 
zien, is terugkeren naar het criminele milieu. 

Onze opdracht bestaat erin dat te vermijden. Dat kan 
alleen door effectief contextgericht te werken en niet door 
alleen maar cursussen te geven aan de opvoeders. De 
cursus moet ook echt in de praktijk worden gebracht. Wat 
mij betreft, gebeurt dat op dit moment onvoldoende. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mevrouw Vogels, u doet 
steeds hetzelfde. 

Mevrouw Mieke Vogels: U moet niet alles beschouwen 
als een persoonlijke kritiek. 

Minister Inge Vervotte: Ik reageer inhoudelijk, me-
vrouw Vogels. Ik heb dit dossier zeer goed opgevolgd 

en ik heb daarin zeer veel initiatieven genomen. U 
reageert altijd met algemeenheden. De realiteit is daar-
toe niet te herleiden. 

Ik heb in mijn antwoord proberen aan te geven dat wij 
in onze voorzieningen te maken hebben met een zeer 
heterogene doelgroep. Wij stellen een beleid voorop 
dat een zo gediversifieerd mogelijk antwoord probeert 
te bieden. Ik heb geprobeerd dat duidelijk te maken, 
mevrouw Vogels. Ik heb u gewezen op de outrea-
chingprojecten, de behandelingsunits – die waren er 
vroeger niet, nu wel –, en de uitgebreide GKRB’s. Ik 
heb u verschillende antwoorden voorgesteld. En ik heb 
u gezegd dat we ook initiatieven nemen voor mensen 
met een hoog risicoprofiel. 

Mijn antwoord is dus het tegenovergestelde van wat u 
brengt: een aantal algemeenheden, platitudes. Onze 
instellingen zijn vandaag zeer complex en zeer hetero-
geen. Wij worden daarmee geconfronteerd omdat er 
inderdaad een opnameplicht is. Wij proberen met ver-
schillende initiatieven een gedifferentieerd antwoord te 
bieden op deze realiteiten. Ik kies niet voor richting A 
of richting B, integendeel. Wij willen inzetten op zo 
complementair mogelijk en zo heterogeen mogelijk 
beleid; wij willen de verschillende begeleidingsvormen 
daarop inzetten, de hele cirkel rond investeren, zodanig 
dat de meest aangepaste hulp kan worden geboden. Wij 
doen dat zelfs, bij wijze van spreken, over onze be-
voegdheden heen, want ook daar hebben wij het niet 
nagelaten om de nodige initiatieven te ontplooien en 
om resultaten te bereiken. 

− Mevrouw Elke Roex treedt als waarnemend voorzit-
ter op. 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Ik ben niet zo 
pessimistisch. We beleven opnieuw een kantelmoment. 
De voorbije twee jaar zijn er heel veel kansen geweest 
en waren er veel bijsturingen. Wij staan in dat debat 
heel ver in vergelijking met Wallonië. Hebben jullie 
dat avondvullende debat op de RTBF gezien, met alle 
betrokkenen rond jeugdzorg, onder meer de magistra-
ten en de verantwoordelijken voor de instellingen waar 
Marius O. verblijft? Wij voerden dat debat al in 1999. 
Wij hebben al heel wat inspanningen geleverd. Het is 
een tijdje, met het jeugdsanctierecht, de verantwoorde-
lijkheid geweest van verschillende regeringen, maar nu 
ligt de bal, toch gedeeltelijk terug in het Vlaams Par-
lement. Wij moeten helpen zorgen voor een draagvlak 
voor de reactie vanuit de samenleving ten aanzien van 
jongeren. 

Als men zegt dat er streng moet worden opgetreden, 
dan zal dat wel zo zijn, maar ook boefjes hebben een 
toekomst. Het beleid moet hen een toekomst bieden. 
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Het parlement heeft de belangrijke verantwoordelijkheid 
te werken aan een draagvlak voor dat beleid. Ik ben niet 
zo pessimistisch. We zullen daar wel aan voortwerken. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over recente studies 
die de schadelijke gevolgen van het gebruik van can-
nabis aantonen 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw de minister, collega’s, deze vraag stel ik niet 
alleen als lid van deze commissie maar ook en vooral als 
bezorgde ouder en in naam van de zovele andere bezorg-
de ouders. Ik doe dit na het lezen van een artikel in de 
Nederlandstalige pers dat cannabis, luidens een Brits 
onderzoek, gevaarlijker zou zijn dan lsd en xtc. Het on-
derzoek legt een duidelijke link tussen cannabis en psy-
chische problemen. Naar schatting 6 percent van alle 
Europese volwassenen gebruikt cannabis of geeft toe 
minstens één keer in zijn leven cannabis te hebben ge-
bruikt. Cannabis is meer nog dan bepaalde harddrugs 
direct verantwoordelijk voor tal van mentale en psycho-
logische problemen, zo concludeert het Britse onderzoek. 
Uit cijfers van de Britse gezondheidsdienst blijkt boven-
dien dat het aantal min-achttienjarigen in behandeling 
voor problemen ten gevolge van het gebruik van cannabis 
in een jaar bijna verdubbelde: van 5.000 jongeren in 2005 
naar 9.600 een jaar later. Ook 13.000 volwassenen heb-
ben een behandeling nodig. Het onderzoek dat in de Brit-
se krant The Independent verscheen, is wellicht het meest 
overtuigende van een lange reeks recente onderzoeken die 
wijzen op de gevaren van deze softdrug. Door de stroom 
aan bewijzen tegen deze drug zien grote voorstanders van 
het gedoogbeleid in binnen- en buitenland zich verplicht 
een beetje gas terug te nemen. 

Hoe staat u, mevrouw de minister, ten opzichte van de 
resultaten van deze studie? Welke beleidsconclusies trekt 
u daaruit? Hoe staat u ten opzichte van een sensibilise-
ringsactie over de schadelijke gevolgen van cannabis? 

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord. 

Mevrouw Sonja Claes: Het moet mij van het hart dat ik 
het eigenaardig vind dat mevrouw Hermans deze vraag 
hier stelt. Vooreerst, mevrouw Hermans, zijn deze gege-
vens al veel langer bekend. Ik heb begrepen dat de minis-
ter daarop in 2006 al uitvoerig geantwoord heeft. Ik vind 
het vooral eigenaardig omdat het federale niveau – VLD, 
sp.a en Groen! – de voorbije jaren een totaal verkeerd 

signaal heeft gegeven. Cannabis gebruiken mag, maar 
het telen of bezitten mag niet. Daardoor is een complete 
verwarring ontstaan. Wij weten allemaal dat die wetge-
ving genuanceerder was dan dat. Maar door het gebruik 
van cannabis toe te laten, ontstond alleszins de indruk 
dat het product helemaal geen kwaad kon. Bij jongeren 
is de indruk ontstaan dat er helemaal geen probleem is 
met cannabis. Wij stellen vandaag echter vast dat canna-
bis sterker is geworden: de cannabis van vandaag is niet 
meer de cannabis van vroeger. (Opmerkingen) 

Neen, ik ben helemaal geen kenner. Er zijn ministers die 
zonder problemen zeggen dat zij cannabis gebruiken. Ik 
ben helemaal geen kenner, wel een bezorgde moeder. En 
ik word als burgemeester elke dag geconfronteerd met 
ouders die me komen vertellen dat er wordt gedeald op 
het gemeenteplein. Wij moeten ons hier, en op het fede-
rale niveau, heel goed bezinnen over hoe we dat moeten 
aanpakken want ik heb de indruk dat preventie vandaag 
dweilen is met de kraan open. 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Ik dank mijn collega’s voor  
de voorzet. Ik wil geen puntjes op de i plaatsen. Ik wil 
ook geen gas terugnemen. Ik wil wel een paar dingen 
preciseren. 

Ten eerste, van de genoemde partijen is er niemand in 
dit forum of in het federale parlement plotseling een 
pleitbezorger geworden van drugsgebruik, om welke 
drug het ook mag gaan. 

Ten tweede, we moeten stoppen met een onderscheid 
te maken tussen de verschillende soorten middelen met 
verslavende effecten, of het nu gaat om alcohol, nicoti-
ne, harddrugs, cannabis of wat dan ook. 

Ten derde, we moeten mensen via preventiecampagnes 
sterk informeren over de gevaren en de risico’s van elk 
middelengebruik. We moeten de burger bewust maken 
van het feit dat middelengebruik een kwestie is van 
bewust omgaan met middelen, van beheersing en be-
perking van het gebruik. 

Ten vierde, we hebben in dit land een relatief schijn-
heilige houding. Ik wil dat maar even zeggen, het is 
geen verwijt aan de minister of aan wie dan ook. Kijk 
maar eens naar het aantal mensen die verslaafd zijn aan 
alcohol en die we terecht – laat mij daar duidelijk in 
zijn –behandelen met geld van het ziekenfonds. Ook 
dat is heel erg droevig. Niemand is daar voorstander 
van, maar we verkopen alcohol in de nachtwinkel, 
terwijl cannabis bij wijze van spreken achter de haag 
en in het illegale circuit wordt verkocht. 

Wij zijn grote pleitbezorgers van sensibilisering en 
preventie, ten aanzien van élk middelengebruik. We 
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zijn grote voorstanders van het bestrijden van het ille-
gaal dealen van middelen. Dat is een grote plaag. 

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat heel weinig men-
sen zelf middelen gebruiken, en als ze dat toch doen, dat 
ze dat heel bewust en verstandig doen. Dat soort van 
bewuste omgang moeten we promoten. 

Ik ben het ermee eens dat we sterk moeten inzetten op 
preventie. Verder moeten we een duidelijke en heldere 
reglementering hebben. We moeten niet het middelen-
gebruik aanmoedigen maar elke burger tot een zeker 
bewustzijn brengen. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Ik was niet van plan om 
te reageren maar er zijn uitspraken gedaan die me daar-
toe nopen. 

Mijn partij is geen voorstander van een gedoogbeleid 
maar van een beleid. Als men vandaag spreekt over 
onduidelijkheid, wat moet men zich dan voorstellen bij 
een situatie waarbij het vervolgingsbeleid verschilt van 
het ene gerechtelijke arrondissement tot het andere? 

De federale regelgeving heeft net een poging gedaan om 
duidelijkheid te creëren en daarover een beleid op te 
zetten. Dat betekent niet dat alle problemen daarmee 
opgelost zijn. Middelengebruik is altijd problematisch. 
De heer Caron heeft er net op gewezen dat er ook pro-
blematisch gebruik bestaat van zaken die we niet direct 
als illegale drugs bestempelen. Net als voor legale mid-
delen moeten we voor illegale middelen inzetten op 
sensibilisering. We moeten daar vroeg genoeg mee star-
ten en de ouders daarbij betrekken. Een aantal weken 
geleden heb ik daarover nog een actuele vraag gesteld. 

Mevrouw Hermans, of het nu over deze studie gaat of 
over een andere, het is bijzonder moeilijk om een dege-
lijk onderzoek te voeren naar illegale substanties. Men 
zou over een heel lange termijn onderzoek moeten doen 
met een groep die voldoende groot is en die men vanaf 
de geboorte kan documenteren zodat drugsgebruik, psy-
chische ziekten enzovoort veel vroeger kunnen worden 
opgespoord. Aangezien het echter om illegale substan-
ties gaat, is het heel moeilijk om een onderzoeksgroep af 
te bakenen. 

We hebben inderdaad nood aan onderzoek, maar dat 
betekent niet dat we op elk onderzoek ad hoc moeten 
reageren. 

De voorzitter: De heer Tack heeft het woord. 

De heer Erik Tack: Het klinkt bijna poëtisch wanneer 
men het telkens opnieuw heeft over sensibiliseren en 
bewustmaken. Ik vind dat zo mooi. Heel wat jongeren 
komen in contact met tabak en met de meeste illegale 

roesmiddelen. Ondanks de sensibilisering en ondanks 
alle mogelijke afschrikwekkende boodschappen en 
foto’s op pakjes sigaretten, slaagt men er echter niet in 
om het tabaksgebruik significant te doen dalen. Ik denk 
dat dat met andere roesmiddelen zoals cannabis net 
hetzelfde is. Het is heel mooi om telkens opnieuw te 
willen sensibiliseren maar ik zou graag eerst bewijzen 
zien dat die aanpak effectief tot een drastische en signi-
ficante daling van het gebruik leidt. 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Er zijn inderdaad al 
heel wat studies uitgevoerd en er moeten er nog heel 
wat gebeuren. Ik kan u verzekeren dat The Independent 
daar langdurig onderzoek over heeft verricht. The In-
dependent was een van de kranten die het gedoogbe-
leid van de federale regering gedurende tien jaar heeft 
gevolgd en die zich nu openlijk excuseert en zegt: “We 
were completely wrong”. Ik vind dan ook dat we daar 
moeten bij stilstaan. Dit onderzoek werpt een volledig 
ander licht op de situatie. We moeten niet alleen hier 
het debat voeren, we moeten de zaak op federaal vlak 
opnieuw bekijken. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Het is duidelijk dat cannabis 
een aanzienlijk gevaar oplevert voor de volksgezond-
heid. De studie die we aan het begin van deze regeer-
periode hebben laten uitvoeren door het Universitair 
Wetenschappelijk Instituut voor Drugproblemen 
(UWID) heeft dat bevestigd. 

Een eerste belangrijk gegeven is dat de gemiddelde 
concentratie van cannabis aan tetrahydrocannabinol 
(THC) wereldwijd enorm is toegenomen. De THC-
concentratie van marihuana en hasj bedroeg zo’n twin-
tig jaar geleden respectievelijk tussen 0,1 en 4 percent 
en tussen 3 en 8 percent. Eind de jaren tachtig bedroeg 
het THC-gehalte van cannabisproducten al tussen 7 en 
11 percent. Eind de jaren negentig bleek het zelfs ver-
driedubbeld ten opzichte van de jaren tachtig. 

In Nederland worden sinds 1999 systematisch stalen 
onderzocht die de stijgende trend bevestigen. In Vlaan-
deren hebben we stalen van 2003 en 2004 onderzocht, 
waardoor het nog niet mogelijk is een trend vast te stel-
len. Er is echter geen enkele reden om te veronderstellen 
dat we aan deze wereldwijde trend zouden ontsnappen. 

Vermits de THC-concentratie zo sterk is toegenomen, 
zijn de resultaten van vroegere onderzoeken over de 
gevolgen van cannabisgebruik eigenlijk niet meer rele-
vant. De cannabis van toen is niet dezelfde als de can-
nabis van nu. Een aantal vragen over de effecten van 
de hoge THC-concentratie blijven voorlopig nog onbe-
antwoord, maar we kunnen er wel van uitgaan dat de 
drug een heel stuk gevaarlijker en ongezonder is ge-
worden dan vroeger. 
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De gevaren zijn reëel. Cannabisgebruik kan acute angst- 
en paniekreacties veroorzaken en zelfs leiden tot een 
acute psychose. Doordat het gebruik het cognitief en 
motorisch functioneren beïnvloedt, verhoogt het risico 
op ongevallen bij het uitvoeren van complexe taken 
zoals autorijden. Bovendien zorgt het combineren van 
cannabis met alcohol voor een spectaculaire verhoging 
van het risico op ongevallen, zelfs bij lage dosissen. 

De gevolgen op lange termijn zijn even ernstig. Canna-
bis roken is minstens even kankerverwekkend als tabak 
roken. Bovendien kan het gebruik van cannabis hartpro-
blemen veroorzaken bij mensen die lijden aan een hoge 
bloeddruk of cardiovasculaire ziekten. Cannabisgebruik 
is ook een onafhankelijke factor bij het versneld ontwik-
kelen van schizofrenie en een negatieve factor bij heel 
wat andere stemmingsstoornissen. 

Uit recent onderzoek blijkt duidelijk dat er een afhanke-
lijkheid bestaat en dat die zowel psychisch als lichamelijk 
kan zijn. Wetenschappelijke experts stellen dat ongeveer 
10 percent van wie ooit cannabis heeft gebruikt, op een 
bepaald moment in zijn leven problemen krijgt. Hoe lager 
de beginleeftijd van gebruik, hoe groter het risico. 

Inzake het beleid hebben we in de eerste plaats nood aan 
initiatieven die het publiek duidelijke en objectieve 
informatie geven over de gezondheidsrisico’s. Nog al te 
vaak zijn mensen niet goed geïnformeerd en weten zij 
niet wat wel en wat niet schadelijk is. Daarnaast moeten 
we ook een normatief kader meegeven. We moeten 
durven zeggen dat we van de mensen verwachten dat  
ze hun verantwoordelijkheid opnemen. Heel concreet 
betekent dat niet gebruiken. Als dat wel het geval is, 
betekent dat stoppen met gebruik. En als dat niet lukt, 
betekent dat hulp zoeken. Dat geldt niet alleen voor 
jongeren, maar voor alle doelgroepen. Als uit onderzoek 
blijkt dat bepaalde jongeren hun eerste joint aangeboden 
krijgen door hun eigen ouders, dan kan ik alleen maar 
concluderen dat er ook bij volwassenen op normatief 
vlak nog werk aan de winkel is. 

Preventie moet in ieder geval onze eerste zorg zijn. Het 
meest effectieve wat we kunnen doen, is verhinderen dat 
jongeren beginnen met gebruiken. Ook het verhogen van 
de beginleeftijd zou nog lang positieve effecten hebben 
op de volksgezondheid. 

Preventie betekent niet alleen het sensibiliseren van 
individuen, maar ook van de omgeving waarin ze zich 
bevinden. Ik heb dit pleidooi hier al vaker gehouden. We 
kunnen natuurlijk werken op individueel vlak, maar als 
we op de omgeving inspelen, kan de impact veel groter 
zijn. We kijken dus ook naar scholen, bedrijven, sport-
clubs en jeugdhuizen, want ook zij moeten hun verant-
woordelijkheid opnemen en een gezondheidsbeleid 
voeren. Daarvoor moeten ze natuurlijk een beroep kun-
nen doen op een gebruiksvriendelijk aanbod van metho-

dieken, op een aanbod aan vorming op maat en op 
coaching door specialisten op het terrein. Al deze din-
gen bestaan al in Vlaanderen en de kwaliteit ervan is 
heel hoog, maar we merken dat ze nog te weinig ver-
spreid worden, dat er nog te weinig coherente toepas-
singen zijn en dat er te weinig gebruik wordt gemaakt 
van het geheel van methodieken. 

Jongeren die toch beginnen met gebruiken, moeten we 
aanzetten om zo snel mogelijk te stoppen. We nemen 
ter zake initiatieven in overleg met minister Demotte. 

Op de gezondheidsconferentie werden een aantal stra-
tegieën besproken. Vroeginterventie bijvoorbeeld, richt 
zich juist op een fase van gebruik waarbij er nog geen 
zware schade is geleden, maar waarbij er regelmatig 
gebruik is en er een risico bestaat op escalatie van 
problemen. Vroeginterventie moet jongeren bewust 
maken van de effecten en de gevolgen van hun gedrag 
en hen motiveren om hun gedrag te veranderen. 

Een andere belangrijke strategie is het werken met de 
ouders. Zij zijn meestal het best geplaatst om pro-
bleemsignalen van hun kinderen op te vangen en om 
hen te ondersteunen en te begeleiden bij het veranderen 
van hun gedrag. Het is ook bewezen dat hulpverlening 
beter werkt als ouders en de rest van de omgeving, 
betrokken worden bij het proces. 

Als het inderdaad zo is dat een op de tien mensen die 
ooit gebruikte in zijn of haar leven last krijgt van pro-
blematisch gebruik, dan kunnen we ons de komende 
jaren verwachten aan een sterke stijging van de proble-
men. We moeten geen crisissfeer creëren, maar we moe-
ten ons wel op een rationele manier voorbereiden op een 
uitbreiding van het aanbod van de hulpverlening. 

Er wordt dus verder uitvoering gegeven aan de be-
staande preventiestrategieën. Het is belangrijk om een 
coherent beleid te ontwikkelen met minder eenvormige 
initiatieven, maar met een veel grotere verspreiding 
van kennis, een grotere uniformiteit en een grotere 
impact door ons te richten op de omgevingen zelf en 
door de andere actoren te stimuleren om hetzelfde te 
doen. De ouders spelen hierbij een heel cruciale rol. 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mevrouw de voorzit-
ter, mevrouw de minister, ik wil u heel erg bedanken 
voor uw antwoord. Ik apprecieer de inhoud van het 
antwoord. U hebt gelijk dat het discours anders moet 
zijn dan tien jaar geleden. Zo eenvoudig is het. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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Vraag om uitleg van mevrouw Greet Van Linter tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de mate waarin 
de zorgsector voorbereid is op de opvang van alloch-
tone bejaarden 

De voorzitter: Mevrouw Van Linter heeft het woord. 

Mevrouw Greet Van Linter: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, ik wil het graag hebben over de 
voorbereiding van de zorgsector op de opvang van al-
lochtone bejaarden. Een tijdje geleden was daarover in 
de pers een en ander te doen. Op dit moment is er nog 
geen sprake van een wijdverspreid fenomeen. De alloch-
tone ouderen worden nog veeleer opgevangen in fami-
lieverband, maar toch opteren ze vaker dan vroeger voor 
een rusthuis. Deze keuze kan worden ingegeven door 
verschillende factoren: het feit dat de kinderen buitens-
huis werken, de keuze voor een meer westerse aanpak 
en het afstand doen van de meer traditionele ideeën of 
de noodzaak omdat er geen alternatief is. De stap naar 
een rusthuis is nog niet evident, maar in de grote steden 
is er reeds een grote toestroom en spreekt men reeds 
over multiculturele bejaardentehuizen. De toestroom in 
bejaardenhuizen van ouderen die de taal niet spreken, is 
onder meer te wijten aan het rusthuistoerisme. Dat werd 
eerder al door mevrouw Vogels aangekaart. 

Mevrouw de minister, om de sector hierop degelijk voor 
te bereiden, liet u het fenomeen in kaart brengen. U 
maant de sector aan om meer allochtonen in dienst te 
nemen, omdat zij meer voeling hebben met de taal en 
met de cultuur van deze bejaarden. Professor Anja  
Declercq, die dit fenomeen bestudeerde, stelde onder 
meer dat bejaarde migranten dikwijls meer vertrouwen 
hebben in het allochtone personeel. Ze kunnen zich er 
beter mee identificeren. 

Door het gebrek aan integratie van de allochtone oude-
ren is er dikwijls een taalprobleem. Bij velen is er een 
terugkeerwens. Bij Italianen lijkt die wens wat te verwa-
teren, maar voor Noord-Afrikanen is de aansluiting op 
onze maatschappij niet altijd vlot verlopen en de mees-
ten blijven pendelen tussen het thuisland en ons land, 
ook op latere leeftijd. Het wijst op een gebrek aan inte-
gratie. Nochtans kunnen we van die bejaarden verwach-
ten dat ze op een actieve wijze hebben bijgedragen  
aan onze welvaart en dat ze bijgevolg de taal machtig 
zijn wanneer een beroep moet worden gedaan op gesub-
sidieerde hulp. 

Er rust ook nog steeds een taboe op verzorging en vooral 
op intieme verzorging, want die kan alleen worden uit-
gevoerd door familieleden, in de praktijk door de zoon 
en de schoondochter. Ik citeer een artikel uit Knack: “Er 
zijn de religieuze gewoonten en gebruiken, de strikte 
invulling van familietaken, de voedselvoorschriften, 
etcetera: allemaal culturele drempels die het contact met 

de zorgverleners bemoeilijken. De aangeboden zorg 
houdt geen rekening met die verschillen waardoor 
allochtone patiënten snel afhaken en de gezondheids-
problemen toenemen.” Ik vind dit wel heel scherp 
gesteld, maar het is een feit dat ziekenhuizen regelma-
tig te maken krijgen met deze problemen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld problemen met de verzorging door man-
nelijke verplegers die instaan voor een toilet of een 
intiem toilet. 

Er komt dus veel bij kijken. Het gaat trouwens niet 
alleen om Noord-Afrikanen, maar ook om Afrikanen 
en mensen uit Oostbloklanden. Het publiek is dus heel 
divers. De meerderheid van de directieleden van de 
rusthuizensector is zich daarvan bewust en bereidt zich 
voor door specifieke doelstellingen op papier te zetten. 
Volgens hen maakt de beperkte kennis van het Neder-
lands de communicatie vaak ontzettend moeilijk. 

Mevrouw de minister, u kent me ondertussen en u 
begrijpt dat ik graag de link leg tussen dit dossier en de 
verzorging van de Vlaamse bejaarden in Brussel. Ik 
heb een aantal jaren in die sector gewerkt en ik heb de 
toestand zien veranderen. Ik heb gemerkt dat er een 
moeilijke communicatie is doordat het personeel vaak 
Nederlandsonkundig is. Misschien boezemt het ook 
een autochtone Vlaamse bejaarde meer vertrouwen in 
als hij of zij verzorgd wordt door iemand met voeling 
voor zijn eigen taal en cultuur. Voor onze Vlaamse 
bejaarden is die band in het overgrote deel van de 
Brusselse instellingen ver te zoeken of zelfs onbe-
staande. Dit probleem is nu al aan de orde, dat van de 
allochtone oudere is pas op komst. 

Ik geef u graag een voorbeeld uit de praktijk. Op een 
bepaald moment vond een multidisciplinaire vergade-
ring plaats in het bejaardentehuis waar ik werkte. De 
eerste allochtone oudere was opgenomen in het rust-
huis. Er werkte een allochtone afwasser in de keuken 
en die ging om het uur of om de twee uur een praatje 
maken met de allochtone bewoner. Zo kon de allochto-
ne oudere nog eens converseren in het Arabisch en 
voelde hij zich wat beter thuis in het rusthuis. Iedereen 
vond dat ontzettend sympathiek, maar het feit dat er in 
bepaalde periodes geen woord Nederlands werd ge-
sproken in bepaalde afdelingen of in het hele rusthuis, 
vond men geen probleem. 

Veel rusthuizen in Brussel werken steeds meer met 
allochtonen, onder meer met Afrikanen. Ik spreek uit 
ervaring. Ouderen zijn vlug gedesoriënteerd in tijd en 
ruimte. Ze weten niet meer waar ze het hebben op een 
maandagmorgen als ze een heel weekend alleen Afri-
kanen gezien hebben en Lingala horen praten hebben. 
Mijn probleem is vooral dat de toestanden met de  
Nederlandstalige bejaarden in Brussel al bestaan en  
er zich ter zake al jaren een oplossing opdringt, maar 
dat er daarvoor blijkbaar geen oplossing kan worden 
gevonden. 
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Mevrouw de minister, denkt u eraan om, zoals de voor-
noemde directieleden, specifieke doelstellingen over de 
opvang en toestroom van allochtone bejaarden op papier 
te zetten? Zo ja, welke? Overweegt u het invoeren van 
quota voor allochtoon personeel? Of kiest u veeleer voor 
het vooropstellen van streefcijfers of het opmaken van 
diversiteitsplannen? Welke initiatieven nam u al om, in 
hetzelfde kader, de rusthuizen in Brussel te stimuleren 
om meer Nederlandskundig personeel in dienst te  
nemen? Gebeurt dit in samenspraak met de minister van 
Brussel of met collegelid Grouwels, die in de debatten in 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) vorige 
week zeer handig om dit probleem heen fietste? 

Waarschijnlijk weet u ook dat in Australië en Nieuw-
Zeeland projecten van Nederlandstalige rusthuizen be-
staan, waar men probeert de Nederlandse immigranten 
in hun eigen taal op te vangen. Er wordt voorzien in 
Nederlandstalig personeel en Nederlandse lessen. Dit 
zeg ik terzijde, maar de moedertaal is blijkbaar erg be-
langrijk. Ik heb het daar al over gehad in deze commis-
sie. De moedertaal blijft de bejaarde het langst bij. Ook 
voor dementerende mensen is de taal waarin ze zich het 
best en het langst kunnen uitdrukken belangrijk. Graag 
had ik uw mening over die projecten in Australië en 
Nieuw-Zeeland. 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Ik ben wat verbaasd, maar ook 
aangenaam verrast door deze vraag, hoewel ik er niet 
helemaal hoogte van krijg. Mevrouw Van Linter, ik ben 
blij dat u uitgaat van een multiculturele samenleving die 
intercultureel is en waar mensen van diverse herkomst bij 
voorkeur in hun eigen taal worden geholpen. Ik vind het 
op zich al een goede zaak dat jullie dat zeggen. Uw paral-
lel met de Brusselse situatie is wel wat merkwaardig. 

Mevrouw Greet Van Linter: Het is wat genuanceerder. 
Ik wist dat dit ging komen, maar het is niet correct. 

De heer Bart Caron: Dan moet u dat straks maar recht-
zetten, maar ik vind het een goede evolutie dat we ook 
in onze zorgsector rekening gaan houden met die multi-
culturele realiteit, hoe lastig dat ook zal zijn. Als daar 
specifieke culturele voorwaarden aan verbonden zijn, 
dan zullen we daar als een volwassen moderne – of 
postmoderne – Vlaamse samenleving moeten op ingaan. 
Dan heb ik het over voedingsgewoonten en zo. We zul-
len onze keuken inderdaad aanpassen aan die evolutie. 
Dat is op zich een goede zaak. 

De taal is belangrijk. Ik ben het met u eens. Ik deel uw 
bekommernis dat iedereen Nederlands zou moeten ken-
nen in onze Vlaamse rusthuizen, ook de bewoners, maar 
de realiteit is nu eenmaal wat ze is. Zeker als het gaat 
over senioren en de vierde leeftijd, moeten we veel be-
grip hebben. Het aanwerven van allochtone medewer-

kers in die sector zal sterk drempelverlagend werken 
voor de instroom, maar ook voor de integratie van 
senioren in die voornamelijk Vlaamse omgeving, die 
ook voor hen niet gemakkelijk zal zijn. Ik hoop dat dit 
een positieve ontwikkeling wordt. De minister heeft ter 
zake al een aantal vormingssessies ondersteund. Ik 
hoop dat ze haar beleid in die zin kan voortzetten. 

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord. 

Mevrouw Sonja Claes: Ook ik wist niet goed waar u 
heen wou met uw vraag. 

Mevrouw Greet van Linter: Het is een vraag om 
uitleg. 

Mevrouw Sonja Claes: U stelt voor dat zou worden 
bekeken hoe in Australië Nederlandstalige rusthuizen 
worden opgericht. Ik weet niet of u er daarmee voor 
pleit om hier Marokkaanse of Turkse rusthuizen op te 
richten. Het is alleszins niet mijn pleidooi. 

Het probleem is nog niet zo erg. Ik ken de Brusselse 
situatie niet. Wel hebben we een onderzoek verricht 
naar de situatie van de allochtonen in Limburg. Ik denk 
wel dat dit ook kan gelden voor de rest van Vlaande-
ren. Op dit ogenblik tellen onze rusthuizen slechts twee 
percent allochtonen. Dat heeft alles te maken met het 
feit dat allochtonen anders omgaan met ouder worden-
de mensen. Vaak zijn onze ouderen jaloers op de wijze 
waarop allochtonen omgaan met hun ouders. We kun-
nen daar iets van leren. De mantelzorg is daar heel 
belangrijk. Als we dus iets moeten doen als samen-
leving, dan is het vooral die thuiszorg ondersteunen, 
zodat de mantelzorg wordt versterkt. Pas in een latere 
fase komen dan de rusthuizen aan de beurt. 

We zullen alleszins een tekort hebben aan zorgende 
handen. Zorgende handen van onze allochtone mede-
burgers zullen dus welkom zijn in de zorgsector. Het 
sociaal akkoord dat is afgesloten met de zorgsector, 
voorziet reeds in het aanwerven van tien percent werk-
nemers van allochtone afkomst. Als we er oog voor 
hebben, zal het probleem beheersbaar zijn. Ik weet dat 
de residentiële zorgsector daar al volop mee bezig is. 
De initiatieven ter zake moeten voort worden onder-
steund, maar we moeten ons vooral richten op de 
thuiszorg en het ondersteunen van de mantelzorg. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mevrouw de voorzitter, ik 
geef enkele gegevens. Eerst hebben we de eerste im-
migratiegolf gehad. Het ging om arbeidskrachten. Deze 
migranten zijn nu tachtig jaar en ouder. De tweede golf 
bestond uit mensen die nu ongeveer zestig jaar oud 
zijn. Dan is er een volledige migratiestop geweest, 
maar het aantal migranten is natuurlijk nog wel toege-
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nomen door de gezinshereniging. Mensen die als zestig-
jarige immigreren, verschillen sterk van de Belgische 
ouderen. De immigratie van ouderen is de jongste tien 
jaar verdubbeld. Een grote groep immigranten werd tot 
Belg genaturaliseerd. Dat zijn de niet-Belgische Belgen. 
Die groep is zeer heterogeen. 603.172 personen zijn 
migranten uit de EU-landen. Dat is 69,3 percent. Van de 
overige 267.690 personen, of 30,7 percent, is een grote 
fractie, namelijk 121.164 personen, afkomstig uit Ma-
rokko of Turkije. De zogenaamde postindustriële migra-
ties, die bestaan uit asielzoekers, hooggeschoolde kaders 
en illegale vreemdelingen, zijn een fenomeen van de 
laatste jaren. Uit de studie van professor Declercq ko-
men dus concrete cijfers naar voren over de diversiteit 
van de maatschappij. Hierbij valt op dat de verschillen 
tussen de diverse groepen allochtonen of Belgen met 
wortels in niet-Europese landen groter zijn dan de ver-
schillen tussen de autochtone en de niet-westerse alloch-
tone bevolking. 

De studie van professor Declercq geeft een aanzet om op 
de juiste manier om te gaan met de diversiteit, zonder de 
problemen te ontkennen of uit te vergroten. Alleen zo 
kan Vlaanderen daar goed mee omgaan. De professor 
stelt vast dat er problemen zijn, zoals er ook verbeter-
punten zijn in de benadering van de diversiteit wat de 
levensloop van bejaarden betreft. Ze stelde in de oude-
renvoorzieningen echter geen schrijnende situaties vast 
inzake de zorg voor allochtonen of niet-Belgische Bel-
gen. Een aantal voorzieningen worden nu reeds gecon-
fronteerd met diversiteit en verwerken dit gegeven in 
hun kwaliteitshandboek. Zoals u weet, bestaat er immers 
een kwaliteitsbeleid. 

De huidige wettelijke instrumenten vragen reeds dat het 
respect voor de diverse culturele minderheden wordt 
gegarandeerd. Een strikt categoriale benadering van de 
allochtone ouderen in voorzieningen kan mijns inziens 
alleen negatieve effecten genereren. In een moderne 
visie op ouderenzorg wordt elke oudere individueel 
benaderd en wordt het mogelijke gedaan om zijn zorg-
vraag te kaderen. Voorzieningen werken dus steeds 
meer bewonersgericht en hebben zich een animatieve 
grondhouding eigen gemaakt. Het concept dat we voor-
staan en dat we ook concreet willen maken – met de 
gedifferentieerde woonvormen en de verdere ondersteu-
ning van de thuiszorg – zal dit alleen maar versterken. 

Er is dus een andere benadering, vanuit de vraag hoe we 
die individuele noden zo goed mogelijk kunnen beant-
woorden. Door die veranderingen zal het beleid van die 
voorzieningen helemaal worden aangepast. Dat geldt 
zelfs voor het organiseren van de woon-zorgconcepten 
waarover we het binnenkort nog zullen hebben. 

Het is mogelijk om diversiteit op de werkvloer verplicht 
te stellen, door het opleggen van quota, door het voorop-
stellen van streefcijfers of door het doen opstellen van 

diversiteitsplannen. Ik herinner u echter aan de bevin-
dingen van de werkgroep Erkenningsnormen, die in de 
vorige regeerperiode heeft meegeholpen aan het uit-
werken van een nieuw ouderenbeleid. De werkgroep 
probeerde eveneens om in de normering voor ouderen-
voorzieningen categoriale accenten voor allochtonen te 
leggen. Dit voorstel werd echter niet weerhouden. De 
VVSG waarschuwde voor stigmatisering bij een te 
sterke categoriale benadering en stond huiverachtig 
tegenover de aanbeveling dat de samenstelling van het 
cliënteel van een voorziening zich in de personeels-
formatie moet weerspiegelen. Ze acht het onmogelijk 
daarvoor het nodige personeel te rekruteren. 

Professor Declercq ontleedde de realiteit van de werk-
vloer en stelde vast dat in de voorzieningen al een 
behoorlijk aantal allochtonen werken. Allochtonen zijn 
echter vooral in de onderhoudsploegen tewerkgesteld, 
ze zijn zelden aanwezig in de verzorgende of verple-
gende beroepen. De afwezigheid van allochtonen in de 
zorgberoepen heeft voornamelijk te maken met het 
imago van de gestructureerde zorgverlening, en dan 
vooral van de ouderenzorg in het land van herkomst. 
Dat verklaart misschien ook waarom het gemakkelijker 
is om mensen te rekruteren voor de thuiszorg dan voor 
de ouderenzorg. Met die analyse moeten we echter 
omzichtig omspringen. Het is niet duidelijk of dat al-
lemaal voldoende is onderzocht. 

In elk geval wordt beweerd dat de meeste allochtone 
groepen nog een cultuur van zorgzaamheid voor oude-
ren koesteren waarbij mantelzorg vanzelfsprekend is. 
Het komt vreemd over om voor dat soort werk betaald 
te worden. Het is voor hen ook uitermate vreemd om 
dat werk te doen voor mensen die geen familie zijn. 
Een opleiding tot verpleegkundige of verzorgende 
wordt niet hoog gewaardeerd en scoort dus laag in de 
studiekeuze. Wij willen het beroep opwaarderen. Ik wil 
verwijzen naar het afgesloten VIA-akkoord en naar de 
acties die we ondernemen om ook deze mensen voor 
de zorgberoepen te winnen. Dat is belangrijk. 

Ik zal het hier niet meer hebben over de initiatieven die 
ik heb genomen inzake thuiszorg. Ik hecht bijzonder 
veel belang aan de ondersteuning van de mantelzorger 
door de erkende zorgaanbieders. De erkende zorgaan-
bieders moeten de mantelzorger betrekken in het uit te 
stippelen zorgtraject van de zorgbehoevende oudere en 
moeten oog hebben voor de noden van de mantelzorger 
zelf. Verder moeten ze onderzoeken of een verwijzing 
naar meer gespecialiseerde zorg- of ondersteunings-
vormen noodzakelijk is. 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vallen de 
meeste rusthuizen onder de bevoegdheid van het Vere-
nigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie. Als Vlaams minister kan ik in die 
rusthuizen geen initiatieven nemen om het gebruik van 
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de Nederlandse taal te stimuleren. Wel wil ik uw aan-
dacht vestigen op het project om ouderenzorg voor 
Vlamingen in Brussel toegankelijker te maken. Vlaams 
minister Anciaux, bevoegd voor de coördinatie van het 
beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad, richtte een 
stuurgroep op om alle mogelijke probleemoplossende 
initiatieven te onderzoeken. Vanaf het begin maakt mijn 
kabinet deel uit van de stuurgroep. 

Op basis van een grondig onderzoek van het Senioren-
centrum opteerde de stuurgroep voor een project waarbij 
Brussel opgedeeld wordt in acht woonzorgzones. De 
studie van het Seniorencentrum detecteerde drie zones 
waarin opvallend veel Nederlandstalige senioren wonen 
en/of er een schrijnend tekort is aan senioreninfrastruc-
tuur: Zuidwest Brussel (Anderlecht), Noordoost Brussel 
(Schaarbeek, Evere, Sint-Joost en Haren) en Noordwest 
Brussel (Ganshoren, Jette, Laken en Neder-Over-
Heembeek). Voor de realisatie van de plannen zal het 
Vlaams Brusselfonds 8 miljoen euro investeren. Daar-
bovenop zal de Vlaamse Gemeenschap 12 miljoen euro 
inbrengen. Verwacht wordt dat de privésector 40 mil-
joen euro zal investeren. 

Er is dus al veel werk verricht. We maken verder werk 
van de realisatie van de keuzen die in het verleden zijn 
gemaakt. In de onderhandelingen met de sociale partners 
hebben we inzake de personeelsformatie van de zorg-
sector een duidelijk streefdoel naar voren geschoven. 

De voorzitter: Mevrouw Van Linter heeft het woord. 

Mevrouw Greet Van Linter: Ik dank de minister voor 
haar antwoord. Mevrouw Claes en de heer Caron wil ik 
toch zeggen dat hun reactie merkwaardig is. Als iemand 
van mijn fractie een vraag over allochtonen stelt, dan 
vinden jullie dat vreemd. Alsof wij geen oog zouden 
kunnen hebben voor de problemen. Er is een complex 
probleem waarover ik meer informatie wil. 

De positie van de Vlaamse bejaarden in Brussel kan 
men niet vergelijken met die van de allochtone bejaar-
den. Brusselse Vlamingen zijn hier geboren en getogen, 
en leven in het tweetalige kader van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. Minister Vervotte, u verwijst 
daarbij naar de woonzorgzones en naar de samenwer-
king met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie (GGC). Mijns inziens zijn de woonzorgzones een 
alternatieve oplossing in de marge. Die oplossing is zeer 
goed, maar in de bicommunautaire sector blijft het pro-
bleem bestaan. Ik heb bij de GGC een vraag ingediend, 
en het antwoord zal aantonen dat daar niet alles koek en 
ei is. Integendeel, men werkt er eerder tegen dan mee. 

Aan mevrouw Claes wil ik nog zeggen dat ik niet heb 
gesuggereerd dat er aparte rusthuizen moeten worden 
opgericht voor allochtone bejaarden. Ik heb dat gewoon 

opgenomen in de vorm van een vraag tot de minister. 
Ik heb daarop geen antwoord gekregen. 

Minister Inge Vervotte: Ik heb daarop al geantwoord: 
geen categoriale aanpak. 

Mevrouw Greet Van Linter: U zegt dat het beleid 
moet worden aangepast in functie van de veranderin-
gen in de samenleving. Dat zal niet gemakkelijk zijn. 
Het probleem is complex. Er zijn verschillende natio-
naliteiten bij betrokken. Ik heb bedenkingen bij wat u 
zegt over allochtone verzorgenden en verplegenden. 
De toestand in Brussel is anders dan die in Vlaanderen. 
In Brussel zijn allochtonen niet alleen als onderhouds-
personeel maar ook als verzorgers en verplegers actief. 
Ik blijf een beetje op mijn honger zitten. U staat voor 
een zeer moeilijke taak. In elk geval zal ik de evolutie 
met argusogen volgen. 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Ik pleit voor een integrale, ge-
mengde benadering waarbij rekening wordt gehouden 
met alle bevolkingsgroepen, naar moedertaal, etnisch-
culturele afkomst of sociale klasse. We moeten de 
diversiteit in onze samenleving respecteren. In die zin 
zet ik me net zoals u af tegen categoriale of gesegre-
geerde voorzieningen, net zoals ik me afzet tegen  
superluxueuze voorzieningen voor mensen die dat 
kunnen betalen. We moeten keuzes maken. In onze 
samenleving moeten we kiezen voor een zo integraal 
mogelijke benadering met respect voor de eigenheid 
van iedereen. 

Moet een Vlaamse Brusselaar dan een andere positie 
innemen op de maatschappelijke ladder dan een Ara-
bisch sprekende Brusselaar, zoals u opmerkt? Ik streef 
ernaar dat het Nederlands in Vlaanderen – en deels in 
Brussel – de lingua franca zou zijn. Dat stimuleren we 
via Nederlands Tweede Taal (NT2) en andere inspan-
ningen. Dat gaan we blijven doen. Maar de maatschap-
pelijke werkelijkheid is wat ze is. Zeker als het gaat 
over ouderen wil ik die accepteren. 

Minister Inge Vervotte: Ik wil mijn korte repliek 
nuanceren. Ik heb in mijn antwoord benadrukt dat we 
naar een meer geïndividualiseerde aanpak gaan doordat 
we meer werken vanuit de persoon en zijn behoeften. 
Zo ontstaan andere concepten. Wanneer elementen 
zoals de taal bijdragen tot de kwaliteit van de zorg, 
kunnen die mee worden opgenomen. 

Het is geen zwart-witbenadering. Laten we geen mis-
verstanden creëren. In het geïndividualiseerd genorma-
liseerd kleinschalig wonen, zoals dat vandaag wordt 
gepromoot bij demente personen, krijg je andere inter-
acties. Het uitgangspunt is geen categoriaal beleid, 
maar als in de specifieke omkadering voor de kwaliteit 
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van de zorg blijkt dat taal een belangrijk aspect is, wordt 
dat mee opgenomen in de zorg. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over het rapport 
lang wachtenden van het Vlaams Gebruikersoverleg 
voor Personen met een Handicap 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Op 28 maart hebben we 
dit thema behandeld in de plenaire vergadering naar 
aanleiding van een actuele vraag van mevrouw Vogels. 
Ik heb toen gereageerd dat voor ons de beleidsvoorstel-
len van het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen 
met een Handicap (VGPH) essentieel waren. We zouden 
daarover graag uw standpunt kennen. 

Het rapport kwam er naar aanleiding van krantenartikels 
over iemand die al vijf jaar opvang zocht voor zijn zoon. 
In reactie daarop startte het VGPH een onderzoek in alle 
provincies om de situatie van de langwachtenden na te 
gaan. Als afbakening van deze groep kozen ze voor men-
sen die al vier jaar geregistreerd stonden met urgentiecode 
l of 2. Er werden heel wat problemen gedetecteerd. Ik 
veronderstel dat die ook werden uitgezuiverd. Daarbij 
merk ik op dat het de taak is van een administratie en niet 
van een gebruikersoverleg om die op te sporen. 

Er wordt vastgesteld dat minstens 103 mensen met ur-
gentiecode 1 of 2 al meer dan vier jaar op een oplossing 
wachten. De vraag is wat dat na een bijkomend jaar 
geworden is. Een pijnlijke vaststelling is dat personen 
die reeds een dak boven hun hoofd hebben – in een 
gevangenis, een psychiatrische instelling of een rust- of 
verzorgingstehuis (RVT) – weinig of geen kans maken 
om spoedig ondersteund te worden in een gepast aan-
bod. Zij vormen een groot gedeelte van het aantal wach-
tenden, namelijk 42 percent. Ook de overheid zelf sluit 
deze mensen uit van het uitbreidingsbeleid, bijvoorbeeld 
via concrete richtlijnen in rondzendbrieven. Dat staat in 
het genoemde rapport. 

Er wordt ook vastgesteld dat de provincies initiatieven 
nemen. De aandacht voor het probleem neemt toe. Het 
uitbreidingsbeleid biedt echter weinig of geen soelaas 
aan personen die vier jaar of langer op de wachtlijst 
staan. Een overzicht van het aantal oplossingen via het 
uitbreidingsbeleid 2006 per provincie geeft het volgende 
resultaat: Antwerpen twee, Limburg geen, Oost-
Vlaanderen vier, Vlaams Brabant geen of één – dat is 
niet zeker, wat op zich ook al problematisch is – en 

West-Vlaanderen één. Elke provincie heeft haar eigen 
manier om met langwachtenden om te gaan. Daar is 
ongetwijfeld nog het nodige werk te verrichten. 

Ik ga over tot de conclusies van het onderzoek. Wat 
meteen in het oog springt, is dat overal in Vlaanderen 
mensen met een dringende ondersteuningsnood al meer 
dan vier jaar wachten op een bevredigende oplossing. 
Hoewel uit het rapport grote regionale verschillen blij-
ken qua aantallen, is het duidelijk dat elke provincie 
kampt met het probleem. Een belangrijke vaststelling 
is dus dat er absoluut geen sprake is van zorgzekerheid 
voor mensen die al lang op de wachtlijst staan met een 
dringende zorgvraag. Bepaalde groepen vallen syste-
matisch uit de boot. Het gaat over mensen met psychi-
sche problemen, autismespectrumstoornissen of ernsti-
ge gedragsstoornissen. Zij bevinden zich momenteel in 
psychiatrische ziekenhuizen, gevangenissen en RVT’s. 
Ze zitten in de zorg, maar krijgen duidelijk niet de 
gepaste zorg. 

Liever dan ons uit te putten in cijfers rond de wachtlijs-
ten, wil ik ingaan op de beleidsvoorstellen. Het VGPH 
stelt dat het, om een echte vraaggestuurde zorg te reali-
seren, van cruciaal belang is de echte vraag te kennen. 
Het gaat hier om de hulp en de ondersteuning die een 
persoon met een handicap zelf nodig heeft, zonder dat 
dit al meteen in termen van het bestaande aanbod ge-
formuleerd wordt. Om de vraag echt te kennen, moet 
de betrokkene dan ook veel beter worden begeleid. 
Daarvoor is er nood aan een onafhankelijke vraagver-
duidelijking die voorafgaat aan de inschrijvingsproce-
dure van het VAPH. We noemen dat het voortraject. 
Een onafhankelijke vraagverduidelijking geeft de per-
soon met een handicap en zijn directe omgeving de 
kans om zelf uit te zoeken wat zijn toekomstwensen 
zijn, hoe hij zijn leven wil uitbouwen en welke onder-
steuning hij daarbij nodig heeft in de verschillende 
domeinen van zijn leven.  

Wie nu op de wachtlijst geregistreerd staat, wacht op 
een all-inpakket. Dit systeem zorgt ervoor dat een 
groep van personen met een handicap alles krijgt  
– soms meer dan ze nodig hebben – en een andere 
groep niets omdat er te weinig pakketten zijn of omdat 
ze niet goed passen in een bepaald pakket. Door de 
schaarste van de all-inpakketten zijn mensen ook ge-
neigd om zich te laten registreren op een wachtlijst. Ze 
wachten op het gepaste moment voor ondersteuning.  

Ondertussen wacht de hele sector op het uitbreidings-
beleid 2007. Dit is de jaarlijkse extra investering van 
22,5 miljoen euro voor het wegwerken van de wacht-
lijsten in de gehandicaptenzorg. Personen die vier jaar 
of langer op de wachtlijst staan, zijn mensen met on-
dersteuningsvragen die niet in het huidige aanbod pas-
sen en daardoor ook binnen het kader van het uitbrei-
dingsbeleid in de kou blijven staan. Het VGPH roept 
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daarom de minister op om de extra middelen dit jaar te 
spenderen aan de zorgvernieuwing. Concreet betekent 
dit dat ze verwachten dat personen die al vier jaar of 
langer op de wachtlijst staan, zo snel mogelijk een op-
lossing krijgen. Omdat ze vaak niet passen in het huidi-
ge aanbod of omdat er niet goed geweten is welke on-
dersteuning ze nodig hebben, kan in een eerste fase 
worden gestart met een vraagverduidelijking.  

Mevrouw de minister, wat is uw visie op het rapport 
over langwachtenden. In eerdere debatten over de 
wachtlijsten counterde u voortdurend de opmerkingen 
over de toegenomen wachtlijsten met het argument dat 
er nu veel sneller een antwoord geboden wordt op de 
zorgvraag. Dat de wachtlijsten niet altijd adequaat regi-
streren en dat we voorzichtig moeten omspringen met 
cijferfetisjisme, blijkt uit dit rapport. Vindt u het echter 
normaal dat in Vlaanderen 103 mensen na een jaar op-
volging al meer dan vijf jaar wachten op een oplossing? 
Leidt dit tot enige nuancering van uw visie rond het 
versneld antwoord bieden op de zorgvraag?  

Mensen die reeds een dak boven hun hoofd hebben, 
maken veel minder of geen kans om spoedig onder-
steund te worden in een gepast aanbod. De overheid 
sluit deze mensen uit van het uitbreidingsbeleid, bij-
voorbeeld via concrete richtlijnen in rondzendbrieven. 
Bent u van plan om daar iets aan te doen? Het uitbrei-
dingsbeleid vormt geen garantie voor mensen met  
urgentiecode 1 of 2 die al meer dan vier jaar op een 
oplossing voor hun ondersteuningsvraag wachten. Zult u 
hier in de toekomst iets aan veranderen? De verschillen-
de actoren in de regionale overlegorganen, inclusief 
gebruikers en provinciale ambtenaren, blijken nog te 
veel op eilandjes te werken en te weinig concreet samen 
te werken. Wat onderneemt u op dit vlak? Welke acties 
onderneemt u met betrekking tot groepen die in het 
huidige systeem systematisch uit de boot vallen? Ik denk 
dan aan mensen met psychiatrische problemen, met 
autismespectrumstoornissen en ernstige gedragsstoor-
nissen. Lost u dit op met de zorggradatie? Gaat u in op 
de beleidsvoorstellen die in het rapport zijn geformu-
leerd voor een vraagverduidelijking via voortraject, voor 
het meer adequate aanbod van packages en voor een 
betere besteding van middelen?  

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord.  

Minister Inge Vervotte: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer Van Malderen, u vraagt me of die 103 langwach-
tenden tot enige nuancering van mijn visie leiden. Ik wil 
daar graag op ingaan omdat het belangrijk is dat mensen 
de juiste informatie krijgen.  

In het getal van 103 door VGPH opgelijste langwach-
tenden stellen we een aantal zaken vast: het gaat om 6 
zorgvragers waarmee geen contact meer kon worden 
gelegd, 18 zorgvragers waarvoor we geen enkele actua-

lisatie of bevestiging konden krijgen van de vraag, 3 
PAB-vragers en zeker 13 zorgvragers die tot voor kort 
of zelfs nu nog niet instapbereid waren. Op basis van 
deze minimale correctie kunnen we stellen dat het 
cijfer van 103 kan worden herleid tot 63.  

Dat getal is nog hoog en daarom hebben we nagegaan 
wat het profiel is van de betrokkene. We hebben ver-
schillende knelpunten die enerzijds te maken hebben 
met probleemgebieden en anderzijds met regionale 
aspecten. Het gaat onder meer over de geïnterneerden 
in Oost-Vlaanderen die in de gevangenis verblijven. U 
weet welke initiatieven we daartoe hebben genomen. 
Het gaat ook over zorgvragers naar begeleid wonen in 
Vlaams-Brabant en Brussel en over enkele gegroe-
peerde vragen naar bezigheidstehuizen in Antwerpen. 
Dat is net de kern van het op 17 maart 2006 op mijn 
voorstel goedgekeurde besluit van de Vlaamse Rege-
ring over de zorgregie. Dat besluit impliceert dat in 
regionaal overleg met alle betrokken partijen – gebrui-
kers, verwijzers en voorzieningen – een gefundeerde 
planning zou worden opgesteld van het noodzakelijke 
toekomstige aanbod.  

In 2006 en 2007 wordt deze zorgregie geoperationali-
seerd. De overlegcultuur en de concrete samenwer-
kingsvormen moeten nog groeien, op Vlaams, provin-
ciaal en subprovinciaal niveau. Ook de vereiste infor-
maticatechnische ondersteuning wordt verder ontwik-
keld. Het bestaande aanbod – tijdens mijn beleid jaar-
lijks versterkt door een uitbreidingsbeleid – maakt de 
middelen vrij om op steeds meer zorgvragen een ant-
woord te bieden.  

De echte langwachtenden zijn een deel van alle zorg-
vragers. Voor individuele zorgvragen van langwach-
tenden is er de zorgbemiddeling als permanent proces. 
Individuele knelpuntdossiers worden besproken op de 
zorgbemiddelingsvergaderingen. Daarbij zijn de con-
tactpersonen aanwezig van de zorgvragers en van de 
voorzieningen die misschien een mogelijk passend 
aanbod hebben. 

Wanneer verschillende knelpuntdossiers gelijkaardige 
kenmerken vertonen, is er sprake van een probleemge-
bied. Voor deze probleemgebieden moeten de verschil-
lende actoren in het regionaal overleg aan oplossingen 
werken via zorgplanning en zorgafstemming. Bij de 
vraagverheldering moet men eerst kijken waarover het 
gaat. Dan wordt er gezorgd voor een bemiddeling. Als 
daarbij blijkt dat een matching onmogelijk is, dan is er 
een probleemgebied, dat via de zorgplanning wordt 
opgenomen. 

De doelstelling van het besluit inzake de zorgregie is 
een transparanter en rechtvaardiger opname- en bemid-
delingsbeleid. U weet dat er, wat dat betreft, problemen 
waren en dat we een aantal initiatieven hebben geno-
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men om tot meer transparantie en tot een rechtvaardiger 
opname- en bemiddelingsbeleid te komen. Een goede en 
uniforme registratie is maar een eerste voorwaarde. We 
zijn daar volop mee bezig. Een tweede element is dat 
ook rekening wordt gehouden met de in- en uitstroom 
van de voorzieningen. Ook dat was een probleem. 

We moeten ook beleidsprioriteiten leggen. U hebt daar 
trouwens naar verwezen. Personen met een handicap die 
verblijven in de psychiatrische ziekenhuizen en psychia-
trische verzorgingstehuizen (PVT), genieten een opvang, 
al is het misschien niet de meest geschikte opvang. Dat 
werd trouwens vroeger al afgesproken. We hebben ech-
ter bepaalde prioriteiten gelegd. 

Het beleid sluit de personen met een handicap die al 
binnen de psychiatrie verblijven, niet per definitie uit. 
Wel wordt de prioriteit gelegd bij diegenen die niet in 
een PVT zitten. Zowel in 2006 als 2007 zijn de richtlij-
nen duidelijk: “Zij kunnen maar in aanmerking komen 
voor een opname in een VAPH-voorziening in zoverre 
het personen betreft met een handicap die inschrijfbaar 
is volgens de regels van het VAPH. Voor degenen die 
reeds geruime tijd in een psychiatrische voorziening 
verblijven, dient uitdrukkelijk aangetoond te worden dat 
er geen andere dringendere zorgvragen zijn met urgen-
tiecode 1 en 2 die nog een oplossing vereisen.” 

Ik heb daarover bijkomende vragen gesteld en me geïn-
formeerd. Het gaat om een expliciete keuze. Het heeft te 
maken met afspraken die vroeger werden gemaakt met 
de sector, in overleg met de federale regering. Ik sta 
open voor elke discussie. Het is echter niet zo eenvou-
dig. Wij moeten een keuze maken. Zolang er een grote 
schaarste is, zet ik mij in om met middelen, methodieken 
en prioriteiten te zorgen voor een goede matching. 

Hoewel de preambule van de vraag om uitleg het anders 
schetst, blijkt uit de grondige lectuur van het rapport 
Langwachtenden dat de enige vraag die gesteld en be-
antwoord wordt, is hoeveel mensen met UC1 of 2 meer 
dan vier jaar op de centrale wachtlijst staan en dit in de 
periode van 30 juni 2005 tot 30 juni 2006. Deze vraag 
en de inspanningen om de langwachtenden een plaats 
aan te bieden, zijn de rode draad door het relaas. Andere 
onderzoeksvragen worden niet gesteld, niet aangeraakt 
en niet uitgewerkt. 

Het effect van het uitbreidingsbeleid voor de langwach-
tenden is een vraag die in de loop van het onderzoek 
wordt opgenomen. De uitwerking ervan getuigt echter 
van een zeer eenzijdige blik. Hierdoor worden een aantal 
andere, minstens even belangrijke hefbomen om perso-
nen met een handicap zorg aan te bieden, genegeerd. 
Naast het uitbreidingsbeleid, dat de afgelopen jaren 
concreet gestalte gaf aan de zorgplanning, heb ik in het 
besluit over de zorgregie – met de zorgafstemming of de 
reconversie van het bestaande aanbod – een tweede 

methodiek aangereikt om een geschikt ondersteunings-
aanbod te realiseren. 

Bovendien is de instroom in het bestaande, reguliere 
aanbod nog veel belangrijker als middel om mensen 
met een urgente zorgvraag te helpen. De ruim 31.000 
plaatsen van het bestaande aanbod zijn immers nog 
veel meer verspreid over alle regio’s, zorgvormen en 
doelgroepen dan de 1.099 plaatsen van het uitbrei-
dingsbeleid 2006. 

Het is spijtig dat het onderzoeksrapport nergens een 
overzicht biedt van alle opnames binnen het onder-
zoekskader. Hieruit blijkt dat naast de 7 cliënten die 
via het uitbreidingsbeleid een plaats hebben gevonden, 
ook 33 andere langwachtenden via de reguliere, jaar-
lijkse instroom op de gepaste wijze geholpen worden. 
In totaal konden 40 personen dus wel instromen. In het 
rapport vinden we daar niets van terug. We betreuren 
dat ten zeerste. 

De verhouding tussen de 63 langwachtenden en de 40 
personen die wel zijn ingestroomd is wel helemaal an-
ders dan die in het rapport tussen de groep van 103 
langwachtenden en van 7 personen die zijn ingestroomd. 

Vanuit het besluit inzake zorgregie voorzie ik in de 
financiële en organisatorische middelen voor de sa-
menwerking en de administratieve ondersteuning. 
Hierin moeten alle deelnemende partijen nog een 
groeiproces doorlopen. We zijn nog maar pas bezig 
met de implementatie van de zorgregie en de zorgplan-
ning. We hebben daar middelen voor uitgetrokken. 

Zelf stimuleer ik mijn diensten tot een actieve deelna-
me aan het overleg op Vlaams, provinciaal en subre-
gionaal niveau. Het rapport dat werd voorgesteld op 28 
maart 2007 en dat aan alle actoren bezorgd werd, is de 
eerste feedback van dit onderzoek, dat liep in 2006. 
Indien dit rapport, in de geest van het besluit over de 
zorgregie, opgesteld was in een echte dialoog met alle 
actoren binnen de zorgregie – gebruikers, verwijzers, 
voorzieningen, provinciale en Vlaamse administratie – 
zou dat de relevantie en de precisie van het onderzoek 
zeker sterk verhoogd hebben. We betreuren dat dit niet 
het geval was. Bovendien bewijst het rapport dat de 
beste resultaten precies worden geboekt op de momen-
ten dat er echte interactie en samenwerking is. 

Veel van de in het onderzoeksbestek opgenomen zorg-
vragen werden al lang niet meer geactualiseerd. De 
hernieuwde aandacht van een onafhankelijke derde – de 
provinciale VGPH-coördinator – zette de contactperso-
nen en de verantwoordelijken van de centrale registratie 
van zorgvragen (CRZ) ertoe aan om de zorgvragen te 
actualiseren. In dit opzicht lees ik het rapport als een 
warm pleidooi voor een actief opgevolgde urgentiecode-
ring en een accurate vraagverduidelijking. 
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Een eerste, cruciale vereiste voor het formuleren van een 
bevredigend antwoord op de gestelde ondersteuningsno-
den, is natuurlijk een goede registratie van de zorgvragen. 
Na een grondige lectuur van het rapport stel ik vast dat de 
auteurs er helemaal niet in slagen om de zorgvragen van 
de langwachtenden terdege in kaart te brengen. De op 
pagina 51 geformuleerde conclusie dat er bijvoorbeeld 
nood is aan meer plaatsen in begeleid wonen, zelfstandig 
wonen, nursingtehuizen, bezigheidstehuizen, tehuis wer-
kenden en tehuis niet-werkenden is volledig vertekend. 
Uit de analyse van het rapport door mijn diensten blijkt 
dat ruim een derde van de 103 langwachtenden een zorg-
vraag voor een bezigheidstehuis heeft. Een vierde van de 
langwachtenden stelt een vraag naar begeleid wonen. Na 
een goede registratie zijn dit de acties die moeten worden 
ondernomen: de matching van vraag en aanbod op korte 
termijn in individuele dossiers via zorgbemiddeling, en op 
iets langere termijn via zorgplanning en -afstemming. Dat 
is ook wat ik implementeer. 

Ik meen dat de zorgregie, door de afstemming van het 
aanbod op de gevraagde zorg en ondersteuning, al heel 
wat antwoorden kan bieden. Zorggradatie, het project 
waarbij de subsidiëring en aansturing van de voorzie-
ningen worden hertekend, kan dat natuurlijk verder 
verfijnen en zal ook meer combinaties mogelijk en toe-
gankelijk maken, maar heeft natuurlijk ook nog andere 
doelstellingen. 

Ik ben mij ervan bewust dat voor een aantal personen 
het huidige aanbod nog niet optimaal is gestructureerd. 
We kunnen dit echter niet herleiden tot de cijfers die 
vandaag in het rapport staan. Op de vragen die vandaag 
nog knelpunten zijn – die geen antwoord vinden of zul-
len vinden via de zorgbemiddeling, de zorgregie of de 
zorgplanning – wil ik een antwoord bieden door meer 
flexibiliteit in de combinatie van ondersteuningen, door 
vernieuwing van het bestaande zorgaanbod en door 
zorggradatie, waarbij de woonvorm en de dagbesteding 
gescheiden worden. 

Ik ga in op een aantal beleidsvoorstellen van het Plat-
form. In het kader van de operationalisering van de zorg-
regie maak ik al werk van een accurate en opgevolgde 
urgentiecodering. Dat is wat wij ook beleidsmatig voor-
staan. Het voortraject wordt verder uitgewerkt, met een 
vraagverduidelijking op drie sporen: verbetering van de 
diagnose- en indicatiestelling, trajectbegeleiding vanuit 
thuisbegeleiding en begeleid wonen en persoonlijke 
toekomstplanning. Ook de aanpak van de knelpuntdos-
siers via zorgbemiddeling en van probleemgebieden via 
zorgplanning en zorgafstemming, steeds in regionaal 
overleg met alle actoren, is een beleidsvoorstel dat wij 
implementeren. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Ik wist dat ik niet moest 
proberen om u te kloppen in het aantal woorden. 

Ik ben in elk geval blij dat u zich aansluit bij een aantal 
voorstellen die wij delen met het VGPH. U hebt uw 
visie over vraagverduidelijking toegelicht. Uiteraard 
zijn transparantie, registratie en een duidelijk zicht op 
de in- en uitstroom daarbij essentiële voorwaarden. 

Ik vraag mij wel af of er overeenstemming kan worden 
gevonden over de cijfers. Want daar zit duidelijk een 
probleem. Kunnen we er met de maatregelen die u hebt 
toegelicht voor zorgen dat de 63 langwachtenden bin-
nen afzienbare tijd een gepaste zorg krijgen? The proof 
of the pudding in the eating. Het aantal gevallen is 
beperkt en gekend. Sommige mensen die urgentiecode 
1 hebben gekregen – de meest dringende gevallen – 
wachten al vier jaar. Dan blijkt dat dertien van die 
mensen niet instapbereid zijn. Voor een deel staat dat 
al in het rapport. Ik zal mij verder niet over het rapport 
uitspreken. Door de schaarste van de all-inpakketten 
zijn mensen geneigd zich te laten registreren op de 
wachtlijst en zelfs zich te laten opnemen op een mo-
ment dat de ondersteuning door het eigen netwerk nog 
mogelijk is. 

Minister Inge Vervotte: Maar die hebben wel de ur-
gentiecode 1. 

De heer Bart Van Malderen: Ja. 

U zegt dat diegenen die vandaag al zorg krijgen, 42 
percent van het originele cijfer, niet uitgesloten wor-
den. Ze krijgen echter de laagste prioriteit. Door de 
bestaande schaarste worden zij dus wel degelijk uitge-
sloten. Ik vind nog altijd dat mensen met een handicap 
niet thuishoren in een RVT of in de psychiatrie. Als 
daarover in het verleden afspraken zijn gemaakt, wil ik 
graag ingaan op uw aanbod om die afspraak opnieuw 
te bekijken. 

Mijn laatste reactie op uw antwoord is dat er toch wel 
moet worden gewerkt aan de communicatie tussen uw 
departement en het Vlaams Platform. Als er misver-
standen blijven bestaan over dergelijke cijfers, denk ik 
dat er inzake communicatie nog werk aan de winkel is. 
Misschien is dat wel de belangrijkste conclusie die ik 
uit deze vraag wil trekken. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Ik ben altijd bereid tot com-
municatie. Maar soms is er niet eens de bereidheid om 
te luisteren naar argumenten. Ik wil dat zeker niet zeg-
gen over het VGPH, waarmee we binnenkort overleg 
zullen plegen over dit rapport. 

Er worden in dit dossier toch te snel conclusies getrok-
ken. Als men het aantal geregistreerden – van wie het 
profiel niet wordt onderzocht – gaat afwegen tegen het 
uitbreidingsbeleid, dan vraag ik me af waarmee we 
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bezig zijn. We maken totale abstractie van de in- en 
uitstroom binnen voorzieningen, die natuurlijk ook 
zwaar gestimuleerd worden. Uit het uitbreidingsbeleid 
blijkt duidelijk dat we streven naar win-winsituaties. Dat 
is juist wat we doen, we zoeken naar doorstroming in 
alle richtingen. Die in- en uitstroom kwam vroeger niet 
aan de orde. Daardoor kon het recht van de sterkste 
zegevieren. Wij hebben die in- en uitstroom meer en 
meer opgenomen in de registratie. Dan ziet men dat er 
wel degelijk grote verschillen zijn. Een verschil tussen 7 
of 33 mensen waarvoor een oplossing werd gevonden, 
dat is een groot verschil. Wie geen rekening houdt met 
bepaalde parameters, kan eenvoudige conclusies trekken 
die echter niet altijd juist zijn. We willen handelen in 
overleg met die mensen. Het gaat hier niet over een 
andere interpretatie van de cijfers, maar over de parame-
ters die in rekening worden gebracht. Ik stel vast dat 
men niet altijd bereid is om in de denkoefening rekening 
te houden met alle parameters die een hefboom vormen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Trees Merckx-Van 
Goey tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 
gevolgen van de beslissing van de federale overheid 
om drugspreventie in scholen door politie te schrap-
pen 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Onlangs ver-
scheen er een rondzendbrief van federaal minister van 
Binnenlandse Zaken Dewael, houdende richtlijnen tot 
het verlichten en vereenvoudigen van sommige admini-
stratieve taken van de lokale politie. Tegelijkertijd is ook 
een ministerieel besluit genomen betreffende de invoe-
ring van de strategische veiligheids- en preventieplannen 
2007-2010.  

De rondzendbrief en het ministerieel besluit raken el-
kaar, niet inzake de juridische bevoegheidsverdeling, 
maar inzake de praktijk in Vlaanderen. 

Minister Dewael benadrukt in zijn rondzendbrief dat het 
niet langer mogelijk is politieagenten in te zetten voor 
drugspreventielessen aan scholieren. Deze methode 
wordt en werd in heel wat steden en gemeenten ge-
bruikt. De politie komt de leerlingen in de klas informe-
ren over drugs, het gebruik, de verkoop en de gevolgen 
daarvan. Volgens de rondzendbrief van minister Dewael 
is dat een zaak van de minister van Onderwijs en zal de 
politie niet langer gesubsidieerd worden om de lessen in 
de scholen te geven. Uit de praktijk blijkt echter dat heel 
wat lokale veiligheidsplannen op dat politiebudget heb-

ben gerekend. Krachtens de rondzendbrief kan dat 
echter niet meer. 

Ik heb de minister van Onderwijs hierover onder-
vraagd. Volgens hem sluit de rondzendbrief niet uit dat 
bepaalde taken worden overgeheveld naar burgerper-
soneel, naar personeel van het logistiek en administra-
tief kader (CALog). De korpschef beschikt echter over 
een ruime autonomie waardoor het in de toekomst niet 
langer mogelijk zal zijn om bepaalde zaken te laten 
uitvoeren door de politie. Bovendien zal die rondzend-
brief worden gebruikt om de medewerking aan derge-
lijke drugspreventieprojecten te weigeren. 

Mevrouw de minister, dat leidt tot problemen in de 
praktijk. Hoe staat u tegenover het inzetten van het 
plaatselijke politiekorps voor drugspreventie in de 
scholen? Nogal wat mensen uit de hulpverlening, bij-
voorbeeld straathoekwerkers, zijn al langer vragende 
partij om de politie uit de scholen terug te trekken. Ik 
ben geneigd om me daarbij aan te sluiten. De vraag is 
echter hoe we dit zullen compenseren. Heeft minister 
Dewael op voorhand overleg gepleegd met u? Bent u 
op de hoogte van die koerswijziging? In welke mate is 
de samenwerking met de politie belangrijk in het kader 
van de drugspreventie op school? Hoe staat u tegen-
over preventieprojecten waarbij jongeren worden geïn-
formeerd door agenten?  

Het ministerieel besluit betreffende de invoering van 
de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-
2010 verandert een en ander en zorgt dus ook voor een 
koerswijziging ten opzichte van het ministerieel besluit 
van 1994 van toenmalig minister van Binnenlandse 
Zaken Tobback. In artikel 8 van dat ministerieel besluit 
staat een opsomming van de fenomenen en de onvei-
ligheidsgevoelens die door de plannen moeten worden 
voorkomen. 

Vroeger was er heel wat mogelijk inzake preventie en 
gezondheid. Heel wat gemeentelijke drugsplannen zijn 
daarop gebaseerd. In het nieuwe besluit is er alleen 
sprake van druggerelateerde maatschappelijke overlast. 
Effecten op gezondheid en welzijn tellen niet meer 
mee. De lokale overheid mag beslissen dat de veilig-
heid beter gediend is door extra veiligheidscamera’s op 
plaatsen waar drugsgebruikers samenkomen dan door 
bijkomende investeringen in preventie en hulpverle-
ning. In een aantal gemeenten worden de drugsplan-
projecten in vraag gesteld, onder druk van de politie 
die veelal het veiligheidscontract beheert. Wanneer 
men zich moet beperken tot overlastbestrijding, zullen 
heel wat middelen die tot nu toe werden ingezet voor 
ambulante drugshulpverlening, niet meer gebruikt 
kunnen worden. 

Vandaar een gelijkaardige vraag. Bent u op de hoogte 
van de koerswijziging? Heeft de Vlaamse Gemeen-
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schap overleg gepleegd zodat de projecten in het teken 
van gezondheid en welzijnswerk kunnen worden ver-
lengd? Of vindt de Vlaamse Gemeenschap die projecten 
overbodig en nutteloos, en kunnen ze bijgevolg worden 
afgevoerd? Voorziet de Vlaamse Gemeenschap in mid-
delen om ze over te nemen? Werd daarover nagedacht? 
Wat gebeurt ermee? Wat zijn de gevolgen van de beslis-
sing op federaal niveau? 

We kunnen ons hierover toch wel ongerust maken. Het 
betreft immers niet alleen een verenging en een ver-
schraling van de middelen voor preventie. Vlaanderen is 
bevoegd voor de preventie, maar het is duidelijk dat de 
andere spelers, die de preventie mee financieren, even 
belangrijk zijn. Onderlinge afstemming is dus belang-
rijk. Is er sprake van een afstemming op de veiligheids- 
en preventiecontracten en op het verslavingsfonds? 
Werd over de toewijzing van de middelen van het ver-
slavingsfonds, een federaal fonds, overleg gepleegd? 
Zijn er afspraken gemaakt met Binnenlandse Zaken over 
de positionering? Wordt er afgestemd op Volksgezond-
heid? Binnenlandse Zaken heeft ooit zelf preventieve en 
medisch-therapeutische projecten opgezet, zonder enige 
afstemming op Volkgezondheid of de gemeenschappen. 
Die projecten werden dan geschrapt, maar ondertussen 
heeft Volksgezondheid via het verslavingsfonds weer 
nieuwe projecten opgestart, zowel voor de hulpverlening 
als voor de preventie. Ook die projecten werden opge-
start zonder afstemming op Binnenlandse Zaken of op 
de gemeenschappen. Wij ontwikkelen dus een preven-
tiebeleid, maar we worden door het federale niveau 
langs alle kanten bedreigd met het schrappen van pre-
ventieprojecten en we moeten dus opnieuw op zoek naar 
bijkomende financiering. 

Hoe zit het met dit alles? Zullen de elementen die weg-
vallen worden gecompenseerd? Wat is ons richtsnoer? 
Wat is onze visie? Wanneer doen we iets? Hoe ver staat 
het? Ik heb u in de loop van de maand maart vragen 
gesteld over de opvolging van de gezondheidsconferen-
tie. Om tegen het federale geweld in te gaan, hebben we 
een visie en een beleidskader nodig. We moeten duide-
lijk weten wat we zelf willen. 

Hoe zit het met de positie van de preventiewerkers van 
de CGG’s? Hebben ze al afspraken gemaakt met de 
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen 
(VAD)? 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mevrouw Merckx, de rond-
zendbrief waar u naar verwijst, beschrijft voor welke 
taken politiebevoegdheid echt nodig is en voor welke, 
veelal administratieve taken, dat niet het geval is. Indien 
politiebevoegdheid niet echt nodig is, moet men probe-
ren die taken te laten uitvoeren door burgerpersoneel of 
door externe diensten, zodat de politiemensen zich met 

het echte politiewerk kunnen bezighouden. In deze 
rondzendbrief is nergens sprake van drugspreventie in 
scholen, laat staan dat er zou worden gesteld dat die 
niet meer toegelaten is voor politiemensen. Het uit-
gangspunt blijft de basispolitiezorg: politiewerk dat in 
nauw contact staat met de lokale gemeenschap en haar 
noden. 

De rondzendbrief laat volgens mij nog steeds de nodi-
ge ruimte voor de politie om te investeren in drugspre-
ventie. Ik kom daar straks op terug. Een vraag die niet 
door deze rondzendbrief wordt beantwoord, is hoe en 
vanuit welke visie de drugspreventie moet gebeuren. 

De rondzendbrief spoort politiekorpsen aan om de 
administratieve taken te vereenvoudigen, maar niet om 
alle investeringen in drugspreventie te laten vallen. Ik 
zie dan ook weinig reden om met mijn federale collega 
overleg te plegen over deze rondzendbrief. Ik heb wel 
nood aan een structureel overleg tussen alle ministers 
en alle regeringen die in België bevoegdheden hebben 
op het gebied van drugs, om aldus te komen tot een 
afgestemd beleid. 

In de drugsnota van de federale regering werd in een 
dergelijke structuur voorzien, met een specifieke in-
terministeriële conferentie over drugs, een Algemene 
Cel Drugs die deze conferentie moest ondersteunen en 
verschillende andere structuren voor belangrijke deel-
thema’s. Van heel deze structuur is alleen de Cel Ge-
zondheidsbeleid Drugs ooit echt operationeel gewor-
den en de werking van deze cel is niet wat ze moet 
zijn. We hebben daar in eerdere operationele commis-
sies al over gesproken. Het is de afgelopen vier jaar 
steeds onduidelijk gebleven of deze federale regering 
de drugsnota van de vorige federale regering zou uit-
voeren. We hebben er in de Cel Gezondheidsbeleid 
Drugs nochtans elk jaar opnieuw naar gevraagd. Ik kan 
alleen maar vaststellen dat er weinig werk van is ge-
maakt. Ik hoop dat de volgende federale regering de 
draad opneemt waar de vorige federale regering hem 
had laten liggen, en dat ze initiatieven neemt om, met 
respect voor ieders bevoegdheden, een samenhangend 
drugsbeleid uit te werken. 

Politiemensen spelen een belangrijke rol in een lokaal 
alcohol- en drugsbeleid, maar voor mij is het duidelijk 
dat ze niet geschikt zijn om als trekker van de preven-
tie in de scholen te fungeren. We moeten rolverwarring 
voorkomen. We moeten altijd goed in gedachten hou-
den dat er een verschil is tussen een gezondheidsbeleid 
en een veiligheidsbeleid. Het doel van het Vlaamse 
drugspreventiebeleid is het voorkomen of verminderen 
van gezondheidschade bij de bevolking, door het  
gebruik van drugs te doen dalen. Het doel van een 
politioneel beleid is om de wet te doen naleven en de 
veiligheid te garanderen. Dat is toch wel een heel ander 
uitgangspunt. 
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Natuurlijk zijn er veel raakvlakken en kan het een niet 
zonder het ander. Gezondheidswerkers hebben politie-
mensen nodig en vice versa, maar we moeten duidelijk 
het onderscheid kennen en weten wat we wel of niet 
kunnen verwachten van beide partijen. Een zeer duide-
lijk voorbeeld is het verschil in de manier waarop beide 
partijen omgaan met informatie en met vrijwilligheid. 
Gezondheidswerkers hebben een beroepsgeheim, poli-
tiemensen kunnen verplicht zijn om andere partijen op 
de hoogte te brengen van de informatie die ze verkregen 
hebben. De politie kan mensen van hun vrijheid be-
roven, gezondheidswerkers kunnen dat duidelijk niet. 

Verder moeten we er altijd naar streven dat de drugspre-
ventie zo effectief mogelijk zou zijn. Een van de conclu-
sies van de gezondheidsconferentie is dat drugspreventie 
in scholen effectief kan zijn, maar dan alleen als ze vol-
doet aan een aantal voorwaarden. Een alcohol- en 
drugsbeleid dat uit meerdere componenten bestaat en dat 
voor een langere termijn is uitgewerkt, is in ieder geval 
effectiever dan alleenstaande, tijdelijke initiatieven. 

Om effectief te kunnen zijn in scholen, moet een beleid 
een aantal duidelijke componenten bevatten. Er moet 
een plan worden uitgeschreven met een duidelijke regel-
geving en met heldere procedures. Met betrekking tot 
educatie moet men objectieve informatie verstrekken, 
persoonlijke en sociale vaardigheden aanleren en gerich-
te activiteiten organiseren voor risicogroepen. Dan zijn 
er de structurele, omgevingsgerichte maatregelen. Zo 
moet er worden gezorgd voor een gezond en respectvol 
schoolklimaat en moet er zinvolle tijdsbesteding worden 
georganiseerd. Er moeten ook activiteiten zijn voor 
ouders en aansluiting bij het lokale beleid van de ge-
meenschap. Een andere noodzakelijke voorwaarde is 
begeleiding en hulp. Dan denk ik aan het organiseren 
van vroege interventie bij problematisch gebruik en aan 
doorverwijzing naar de gepaste hulpverlening. 

Als we dus willen dat er een effectief preventiebeleid 
wordt gevoerd, moet aan die voorwaarden voldaan zijn. 
De vraag is of politiemensen in staat zijn die voorwaar-
den te creëren. Onze conclusie is dat de gezondheids-
werkers ter zake een belangrijke rol hebben. 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met een 
aantal andere aandachtspunten. De interventies moeten 
afgestemd zijn op het profiel van de school. Het school-
team moet een degelijke opleiding krijgen en een beroep 
kunnen doen op coaching. Daarom is er nood aan wel-
zijnswerkers. De interactiviteit en het betrekken van 
leeftijdsgenoten moet een belangrijke plaats krijgen. 
Alle groepen binnen de school – ouders, leerkrachten en 
leerlingen – moeten kunnen participeren. Het is dus 
duidelijk waarom we zeggen dat onze welzijnswerkers 
dat moeten doen. 

De drugspreventieprogramma’s die door de politie wor-
den aangeboden, voldoen dus niet aan deze criteria. 

Scholen die de moeite doen om dit thema op te nemen 
in hun werking, kunnen dan ook beter een methodolo-
gie gebruiken die wetenschappelijk onderbouwd is. Ik 
denk hierbij aan ‘Drugbeleid op school’ van de VAD 
of de vaardigheidstrainingen van De Sleutel. Dat vind 
ik heel belangrijk. We hebben telkens willen bena-
drukken dat het beter is te stoppen met sommige initia-
tieven indien die niet effectief en efficiënt blijken. Er 
bestaat immers al voldoende onderzoek dat aantoont 
dat sommige initiatieven een tegenovergesteld effect 
kunnen hebben. 

Ik zeg niet dat de interventies van de politiemensen op 
het terrein schadelijke effecten hebben. Ik benadruk 
wel de nood aan een gecoördineerd beleid met duide-
lijke afspraken. Onze gezondheidswerkers zeggen dat 
de politie een cruciale rol heeft, maar dat de overlegor-
ganen moeten kunnen functioneren. Ook voor de scho-
len is het belangrijk dat er een coherent beleid is. An-
ders worden ze overstelpt door allerhande initiatieven, 
wat weinig oplevert. 

De politie heeft een belangrijke rol te spelen bij drugs-
preventie, maar dan vooral als partner in het uitwerken 
van een lokaal alcohol- en drugsbeleid. Daartoe moe-
ten het algemeen welzijnsbeleid, een gediversifieerd 
hulpverleningsaanbod, een goed georganiseerd repres-
sief beleid en een preventiebeleid in de diverse maat-
schappelijke sectoren met elkaar samenwerken. Het 
overleg en de samenwerking met de andere sectoren is 
nodig om de taken van de verschillende partners beter 
op elkaar af te stemmen. Op die manier kan de bijdrage 
van de politie aan preventie voor mij niet groot genoeg 
zijn. Het effect van die bijdrage zal ook heel wat groter 
zijn dan dat van bijvoorbeeld voordrachten in de scho-
len. Vlaanderen is bevoegd voor drugspreventie in 
scholen, maar ik denk niet dat het zin heeft om een 
eventueel wegvallen van dit specifieke aanbod te com-
penseren. Met haar gratis voordrachten over drugs in 
lagere scholen komt de politie zeker tegemoet aan een 
vraag. Het is een eenvoudige en goedkope oplossing 
voor scholen die iets willen doen aan drugspreventie. 
Alleen weten we uit onderzoek dat het niet voldoende 
is. We willen dus inzetten op de net geschetste aanpak. 

Vlaanderen heeft al jaren een eigen aanbod voor scho-
len. De bespreking van deze strategie tijdens de ge-
zondheidsconferentie leert ons echter dat er nog obsta-
kels zijn om een effectieve drugspreventie uit te voeren 
in alle Vlaamse scholen. We mogen er niet zomaar van 
uitgaan dat scholen gemotiveerd zijn om een kwali-
teitsvol drugsbeleid te voeren, alleen omdat de metho-
dologie bestaat en het materiaal beschikbaar is. Dat 
werd als een barrière beschouwd. Voor veel scholen is 
de tijdsinvestering een groot probleem. Daarnaast is de 
capaciteit van de regionale drugspreventiewerkers te 
klein om coaching te bieden aan alle scholen. We moe-
ten deze obstakels uit de weg ruimen. Hoe dat gebeurt 
moet worden bepaald bij het opmaken van het actie-
plan, aansluitend op de gezondheidsconferentie. De 
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stuurgroep zal initiatieven nemen om dat actieplan op te 
stellen. Ik zal ter zake overleggen met de minister van 
Onderwijs, zodat we hieraan uitvoering kunnen geven. 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Mevrouw de 
minister, ik dank u. Al was de aanleiding een rondzend-
brief van een federale minister, ik denk dat we nu een 
goed zicht hebben op de plaats die de politie kan inne-
men in het drugsbeleid, zowel op lokaal vlak als in het 
onderwijs. Als we uw antwoord naast dat van minister 
Vandenbroucke leggen, dan blijkt dat we daarover wat 
meer duidelijkheid hebben. 

Wel blijft er wat vaagheid over het probleem van het 
ministerieel besluit. Ik geef toe dat ik dit niet heb opge-
nomen in mijn schriftelijke vraag. Dat besluit zal voor 
problemen zorgen. Ik hoor wel dat de federale overheid 
voor dit jaar zal proberen dit eenmalig te compenseren, 
omdat er nog wat geld is in het verslavingsfonds. Het 
loont op zich de moeite om de besteding en de toewijzing 
van het geld van dat fonds, en de effecten daarvan in 
Vlaanderen, eens specifiek te bekijken. Er moet worden 
bekeken of dit wel voldoende past bij onze visie. Op dat 
vlak blijft u wat vaag. Ik neem echter aan dat ik daarop 
nog eens kan terugkomen bij een volgende gelegenheid. 

Ik neem er zeker akte van dat de concrete problemen die 
ik aankaartte in het kader van mijn vraag, hun plaats 
moeten vinden binnen de geïntegreerde visie en binnen 
het beleidskader. U wilt dat nog voorbereiden. Het zal 
noodzakelijk zijn om hierover, aansluitend op de ge-
zondheidsconferentie, te discussiëren met het parlement. 
Aldus geven we de zaken een kader en bezondigen we 
ons niet aan datgene wat we de anderen verwijten. Het is 
ook de enige mogelijkheid om een coherente afstem-
ming van de federale houding op onze beleidsvisie te 
realiseren. Zo niet zal het federale niveau zijn visie aan 
ons blijven opdringen. Ik droom er nog altijd van dat we 
dat vanuit Vlaanderen kunnen afdwingen. Binnenkort 
komt er een nieuw federaal parlement en een nieuwe 
federale regering. Dit zal een van de eerste zaken zijn 
die we van nabij gaan volgen. We moeten ons daar goed 
op voorbereiden. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuysen 
tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het taalge-
bruik bij de hulpdiensten in taalgrensgemeenten 

De voorzitter: De heer Van Nieuwenhuysen heeft het 
woord. 

De heer Luk Van Nieuwenhuysen: Mevrouw de mi-
nister, het is wellicht de laatste keer dat ik u over deze 
aangelegenheid kan overvragen, en dat is niet omdat 
het dossier van de baan is. 

In het verleden hebben we het hier al geregeld gehad 
over het taalgebruik bij de hulpdiensten in de Vlaamse 
Rand, waarbij het dan vooral ging over het specifieke 
dossier van de MUG in Halle. U herinnert zich wellicht 
dat ik toen ook telkens aandacht vroeg voor de bredere 
problematiek van het taalgebruik bij de hulpdiensten in 
het algemeen, in heel Vlaanderen maar meestal langs 
de taalgrens. Ik heb herhaaldelijk de gemeente Voeren 
aangehaald als voorbeeld. U bevestigde altijd dat u op 
termijn een oplossing wou zoeken voor het taalpro-
bleem bij de hulpdiensten in de Vlaamse gemeenten 
die bediend worden door hulpdiensten uit Wallonië of 
Brussel, die spijtig genoeg vaak Nederlandsonkundig 
blijken te zijn. 

Tot welke toestanden dat leidt, is vorige maand nog 
maar eens gebleken in Voeren. Tijdens het paasweek-
end kwam in ’s-Gravenvoeren een Nederlandse deel-
neemster aan de jaarlijkse paaswandeling ten val. Zij 
brak daarbij haar arm. De 100-centrale in Hasselt werd 
opgeroepen en die stuurde een ambulance uit het 
Waalse Blegny, waarvan de ambulanciers blijkbaar 
alleen Frans spraken. Dat werd trouwens in een kran-
tenartikel bevestigd door de burgemeester van Voeren, 
de heer Broers. De ambulanciers weigerden ook in te 
gaan op de vraag van de dame in kwestie, die zelf geen 
Frans sprak, om niet te worden weggevoerd naar het 
ziekenhuis van het Waalse Hermalle, maar naar een 
Nederlandstalig ziekenhuis in Tongeren of Maastricht. 
Als klap op de vuurpijl hebben de ambulanciers de 
dame in kwestie aan haar lot overgelaten. Uiteindelijk 
is ze met privévervoer naar het ziekenhuis van Maas-
tricht gebracht. 

Wettelijk gezien zijn ambulanciers natuurlijk verplicht 
om hun patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te 
voeren. Een gebroken arm lijkt mij echter niet meteen 
een kwestie van leven of dood te zijn. Strikt genomen 
was het dichtstbijzijnde ziekenhuis trouwens dat van 
Maastricht; het ziekenhuis van Hermalle was het 
dichtstbijzijnde op Belgisch grondgebied. In een Euro-
pa zonder grenzen – een principe waarop men zich in 
de betrokken regio vaak beroept – lijkt het mij onwe-
zenlijk dat patiënten van een Nederlandstalige gemeen-
te door de hulpdiensten niet naar het dichtstbijzijnde 
Nederlandstalige ziekenhuis gevoerd kunnen worden, 
ook al bevindt zich dat in Nederland. 

Volgens burgemeester Broers is het overigens al het 
derde incident met die Waalse ambulancedienst in twee 
maanden tijd. In het verleden zijn er ook al dramati-
sche toestanden geweest met de brandweer in Herve-
Batisse. 
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Mevrouw de minister, wat is de huidige toestand van de 
hulpdiensten in Voeren? Komen die nog altijd systema-
tisch uit Wallonië? Welke demarches hebt u sinds de 
invoering van een paramedisch interventieteam (PIT) in 
Halle nog gedaan met betrekking tot de bredere proble-
matiek van de taaltoestanden bij de hulpdiensten die in 
Vlaanderen opereren? 

Ik meen te hebben begrepen dat er geen afzonderlijk 
meldpunt zou komen voor klachten rond taalgebruik. 
Vorig jaar had u het in een antwoord op een schriftelijke 
vraag over een samenwerkingsakkoord tussen de federa-
le overheid en de gewesten, waarbij alle klachten van 
patiënten over hulpverstrekkers en instellingen op een 
centraal meldpunt samengebracht zouden worden. Dat 
zou, afhankelijk van de behoeften en de middelen, uit-
gebreid worden om voor alle problemen – dus niet al-
leen voor de taalproblemen – een doeltreffende oplos-
sing te vinden. U had het over een werkgroep die in een 
eerste fase opgericht zou worden om een inventaris te 
maken van alle problemen en van de oplossingen die de 
respectievelijke gewesten en gemeenschappen uitge-
werkt hebben en die in het kader van dat samenwer-
kingsakkoord nog gevonden moeten worden. Dat over-
leg zou eind juni 2007 afgerond moeten zijn. Wordt die 
termijn gehandhaafd? 

Ik heb de indruk dat wij nog heel ver staan van een 
structurele oplossing voor de problemen die zich voor-
doen in de Vlaamse Rand rond Brussel, in Voeren en op 
vele andere plaatsen langs de taalgrens. Ik hoop dat u 
mij van het tegendeel kunt overtuigen aan het einde van 
uw verblijf in deze Vlaamse Regering. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Geachte collega’s, wij hebben 
vanuit de administratie recentelijk geen melding gekregen 
van problemen. De werking van de Dienst 100 is een 
federale bevoegdheid. Wij kunnen geen rol spelen bij 
eventuele afspraken over afwijkingen van het principe 
van de overbrenging van patiënten naar het dichtstbijzijn-
de ziekenhuis. Dat zijn zaken die alleen kunnen worden 
geregeld door de bevoegde federale gezondheidsinspec-
teur, in overleg met de FOD Binnenlandse Zaken. 

We hebben wel initiatieven genomen. Zoals ik u al in 
oktober 2006 gemeld heb, zou mede op vraag van de 
Vereniging der Ziekenhuizen, het dossier van de taal-
problematiek geïntegreerd worden in de taken van de 
interkabinettenwerkgroep die werkt rond de thematiek 
‘rechten van de patiënt’ van de ombudsdiensten. Het 
dossier werd besproken op de interministeriële conferen-
tie Volksgezondheid van 11 december 2006. Er werd 
een akkoord bereikt om een operationeel protocolak-
koord tussen de federale overheid en de gewesten af te 
sluiten, op grond waarvan alle klachten uitgaande van 
patiënten tegen de verstrekkers en de instellingen, op 

een centraal meldpunt samengebracht zullen worden. 
De vooropgestelde timing van het akkoord voorziet in 
een afronding tegen juni 2008. 

De heer Luk Van Nieuwenhuysen: Intussen is de 
federale regering bezig met de lopende zaken. Het zal 
allicht nog een tijdje duren vooraleer de nieuwe rege-
ring zal aantreden. Wordt die termijn gehandhaafd? 

Minister Inge Vervotte: Ik veronderstel dat daarmee 
rekening werd gehouden bij de opmaak van het ak-
koord. Dat is mijn uitgangspunt. Daarom is er ook 
sprake van juni 2008. 

De heer Luk Van Nieuwenhuysen: Dat bevestigt mijn 
scepticisme, mevrouw de minister. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Trees Merckx-Van 
Goey tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 
resultaten van een onderzoek naar de werking van 
de bijzondere jeugdzorg in het arrondissement 
Leuven 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Mevrouw de 
minister, geachte collega’s, ik heb hier wat cijfers over 
het arrondissement Leuven. In dat arrondissement moet 
een gezin dat de stap naar de hulpverlening heeft gezet, 
gemiddeld een jaar op die hulp wachten. De wachttijd 
geldt zowel voor wie een beroep doet op thuisbegelei-
ding als voor wie gebruik wil maken van residentiële 
hulpverlening. 

Men heeft als ijkdatum van het onderzoek 1 oktober 
2006 genomen. Men stelt vast dat er 281 aanmeldingen 
zijn voor 290 residentiële plaatsen. Voor de thuisbege-
leiding zijn er 114 aanmeldingen voor 52 plaatsen. Dat 
blijkt uit het onderzoek dat het regionale Platform 
Bijzondere Jeugdbijstand van het arrondissement Leu-
ven zelf heeft uitgevoerd. Er zijn nog regionale plat-
forms die dit doen. Ik denk dat de regio Waasland dit 
in 2006 heeft gedaan. Ik heb er toen ook vragen over 
gesteld want ik denk dat het toch belangrijk is dat die 
regionale platforms bijzondere jeugdzorg – en bij voor-
keur zou het nog moeten uitgebreid worden naar de 
integrale jeugdzorg – zich erbij betrokken voelen. Ze 
proberen samenwerkingsverbanden op te starten en 
proberen de zorg voor de doelgroep op elkaar af te 
stemmen en te verbeteren. 

In dit kader is dat onderzoek opgezet. Het pretendeert 
zeker niet wetenschappelijk te zijn, maar het probeert 
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wel om de resultaten zo exact mogelijk weer te geven 
door onder meer dubbeltellingen uit te sluiten. Het toont 
aan dat de hulpvrager erg veel geduld moet hebben 
vooraleer hij of zij geholpen wordt. De hulpverleners 
merken ook op dat de problematische situatie van de 
jongeren die niet worden geholpen, tijdens die wachttijd 
soms escaleert, waardoor er nog meer gespecialiseerde 
hulp nodig is. Dit fenomeen is ons bekend. De verwij-
zing op maat is al te dikwijls een verwijzing naar waar 
er een plaats open is. 

Ondanks de bijzondere inspanningen en de grondige 
denkoefening die het Globaal Plan voor de Bijzondere 
Jeugdzorg de komende jaren teweegbrengt, kan de sec-
tor niet anders dan constateren dat de wachtlijst blijft 
bestaan. Hoe kan dat worden opgelost? Is dat nu een 
typisch fenomeen in het arrondissement Leuven of kam-
pen ook andere arrondissementen met dergelijke lange 
wachtlijsten? Welke cijfers zijn er beschikbaar? 

Uit het onderzoek blijkt dat sommige groepen meer met 
de wachtlijstproblematiek te maken hebben dan andere. 
Vooral de jongeren van meer dan vijftien jaar – en in het 
bijzonder de meisjes – die residentiële opvang zoeken, 
vormen een probleemgroep. Er zijn 176 aanmeldingen 
voor 144 plaatsen. Een andere groep zijn de jonge ge-
zinnen die vragen naar thuisbegeleiding: daar zijn er 114 
aanmeldingen voor 52 plaatsen. De gezinnen met zeer 
jonge kinderen komen zelfs niet in de cijfers voor, maar 
de verwijzers geven aan dat ze met deze kinderen in 
onze regio nergens terecht kunnen. Voor kinderen van 
minder dan twaalf jaar is er blijkbaar in heel Vlaams-
Brabant een probleem. 

Waarom zien precies die groepen zich geconfronteerd 
met een langere wachttijd? Doet dat fenomeen zich ook 
voor in andere regio’s? Welke oplossingen kunnen er 
hiervoor worden geboden? Er is sprake van een cascade, 
net als in de scholen. Doordat mensen niet snel genoeg 
de hulp krijgen waarop ze recht hebben, escaleert de 
situatie soms en is de gevraagde hulp niet meer geschikt 
wanneer ze beschikbaar wordt. Zo zijn er jongeren die, 
door een gebrek aan hulp, van een POS-situatie in een 
MOF-situatie terechtkomen. Hoe kunnen we daar wat 
beter op inspelen? 

De langetermijnrichting die in de vorige zittingsperiode 
werd ingeslagen en die we nu verder willen volgen, is 
die van de integrale jeugdzorg. De bijzondere jeugdzorg 
is daarbij uiteraard maar een van de sectoren. Ook de 
andere betrokken sectoren zullen inspanningen kunnen 
leveren. De betere afstemming en coördinatie en het 
stelselmatig opzetten van diverse netwerken, geven hoop 
op verbetering. Ik twijfel niet aan de richting die we 
uitgaan, maar het blijft een feit dat mensen die eenmaal 
de stap hebben gezet naar de hulpverlening, nog gemid-
deld een jaar moeten wachten op hulp. Vóór mensen er 
zich bewust van worden dat ze hulp moeten vragen, zijn 

ze daar al een tijdje mee bezig. Veel laagdrempelige 
vormen van hulpverlening, bijvoorbeeld de buurtwer-
king of het lokaal sociaal beleid, hebben dan al inspan-
ningen gedaan om die mensen daarvoor te sensibilise-
ren. Ik wil u zeker niet vastpinnen op het aantal maan-
den, maar we kunnen niet ontkennen dat er een pro-
bleem is. Daarom wil ik er uw aandacht op vestigen. 

De voorzitter: Mevrouw Vogels heeft het woord. 

Mevrouw Mieke Vogels: Ik wil me aansluiten bij deze 
vraag en al een deel van het antwoord geven. Dit pro-
bleem beperkt zich niet tot het arrondissement Leuven. 
De voorbije maanden horen we geregeld noodkreten 
vanwege regionale platforms. Er werd verwezen naar 
het Waasland. Een jaar geleden was dat ook het geval 
in Antwerpen. Daar lijkt de zaak niet opgelost te zijn. 
Mevrouw de minister, deze ochtend hoorden we het 
nieuwsbericht dat u en minister Onkelinx worden ge-
dagvaard. Ik beschouw dat als een soort noodkreet. Het 
toont aan dat er inderdaad nog steeds een groot pro-
bleem is. Men zegt me dat de gemiddelde wachttijd in 
Antwerpen voor bepaalde opvangvormen ondertussen 
twee jaar bedraagt, en erger nog, dat er nu ook al steeds 
langere wachttijden zijn voor de onthaal-, oriëntatie- en 
observatiecentra. Daar slibben de zaken dicht. Kinde-
ren gaan erheen voor een oriëntatie, normaal voor drie 
tot zes maanden, maar vermits er geen doorstroming is, 
blijven ze er negen maanden tot een jaar zitten. Zolang 
men niet weet wie waar op welke zorg wacht, kunt u 
eigenlijk moeilijk ingrijpen en krijgen we een dove-
mansgesprek. Aan de ene kant komen de regionale 
platforms met cijfers, aan de andere kant komt u met 
de cijfers van het Globaal Plan. 

Maar een en ander klopt niet. Blijkbaar ziet men de 
gevolgen van het Globaal Plan nog altijd niet op het 
terrein. Dat heeft volgens mij te maken met het feit dat 
men nog altijd geen cijfers heeft over wie waar wacht 
op welk soort hulpverlening. Ik denk dat dat de sleutel 
is om systematisch die wachtlijsten aan te pakken. 

Mevrouw de minister, indertijd was er hoop dat het 
elektronisch dossier ook dat zou weergeven, maar de 
laatste keer dat ik u heb ondervraagd, bleek dat niet 
meer het geval te zijn. Ik vind dat heel erg, want zo kan 
men geen structureel beleid voeren. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Een van de redenen waarom 
men op het terrein het uitbreidingsbeleid nog niet vol-
ledig kan voelen, is dat het nog in volle uitvoering is. 
Laten we proberen eerlijk te blijven ten opzichte van 
elkaar. 

We hebben inderdaad eerst geïnvesteerd in de ambu-
lante ondersteuningsvormen, omdat we daar een snelle 
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realisatie wilden. We hadden ook gehoord vanuit het 
overleg dat dat noodzakelijk was, aangezien mensen 
door het tekort soms in verkeerde vormen terechtkwa-
men. Daarom hebben we geprobeerd om daar een zo 
efficiënt mogelijk beleid te voeren. 

Mevrouw Vogels, u weet dat ik versneld maatregelen 
heb doorgevoerd, zodat de uitbreidingen die gepland 
waren voor 2008, er zullen zijn vanaf 1 juli 2007. We 
zijn vandaag 3 mei, dus de uitbreidingen die gepland 
zijn voor 1 juli 2007, voelt men nog niet. Het gaat over 
aanzienlijke investeringen, over een aanzienlijk aantal 
bijkomende plaatsen, ook residentieel. Dus hoop ik dat 
men dat niet zal minimaliseren. 

Het is correct dat het niet alleen gaat over het arrondis-
sement Leuven. Het is een algemeen bekend probleem 
dat er momenteel geen uniforme veralgemeende regi-
stratie bestaat in de verschillende regio’s. In een aantal 
regio’s zijn registratiepraktijken ontstaan, maar niet op 
een uniforme manier. Daardoor is het moeilijk om te 
vergelijken. 

Het werken met wachtlijsten toont mijns inziens aan dat 
consulenten en voorzieningen behoefte hebben aan een 
beter zicht op de beschikbare plaatsen en op het matchen 
van vraag en aanbod. Daarom gaf ik ook de opdracht om 
een uniform beheersproces en een uniform systeem uit 
te werken betreffende de beschikbaarheid van plaatsen. 
Momenteel ligt het resultaat van die analyse ter bespre-
king voor en worden de mogelijkheden inzake ontwik-
keling, implementatie en ingebruikname bepaald. 

Het moet duidelijk blijven dat, zelfs met dit geüniformi-
seerde systeem, er nog altijd een menselijke tussenkomst 
nodig zal zijn bij het matchen van de individuele vraag 
en het concrete aanbod. De opname van de cliënt moet 
immers passen in het gehanteerde opnamebeleid. Een 
dergelijk beheersysteem verkleint de zoektijd van de 
consulenten naar een geschikte plaats. Minder tijd en 
energie-investering in het beheer van de plaatsen is te-
vens de meerwaarde voor de voorzieningen. 

De bestaande registratiesystemen laten nog niet toe om 
uitspraken te doen over kenmerken van groepen die 
proportioneel meer op wachtlijsten voorkomen. De ver-
dere implementatie van het elektronische dossier in de 
bijzondere jeugdbijstand, DOMINO, zal het mogelijk 
maken om hierover gerichte uitspraken te doen. Ook een 
vergelijking met andere regio’s is moeilijk omdat de 
wachtlijsten niet vergelijkbaar zijn. 

Bij de uitbreiding van het aanbod is er in de arrondisse-
menten gekeken naar de verhouding van het aantal am-
bulante plaatsen en het aantal residentiële plaatsen te-
genover de programmatorische capaciteit. Zo werd bij-
komende ambulante capaciteit alleen ingezet in die ar-
rondissementen, waar de verhouding tussen de erkende 

ambulante capaciteit en de programmatorische capaci-
teit kleiner is dan 25 percent. Op die manier wordt 
geïnvesteerd in arrondissementen die over een eerder 
beperkt ambulant hulpaanbod beschikken. 

Binnen deze arrondissementen werd bij de uitbreiding 
van het ambulante aanbod maximaal de kloof tot 25 
percent weggewerkt. Zo hebben we voorrang gegeven 
aan het uitbreidingsbeleid. Door de geplande uitbrei-
ding in Leuven krijgen we een verschuiving van 22,17 
percent naar 23,91 percent. Het gemiddelde in Vlaan-
deren wordt door de uitbreiding opgetrokken van 21,65 
percent naar 23,46 percent. Leuven blijft dus boven het 
gemiddelde van Vlaanderen zitten. 

De situatie voor vijftienjarige meisjes zou voorzichtig 
kunnen worden verklaard door de aanwezigheid van de 
voorziening De Wissel, die uiteraard een aanzuigend 
effect heeft. Bovendien neemt De Wissel niet alleen 
meisjes op vanuit het gerechtelijke arrondissement 
Leuven, maar ook vanuit Turnhout, Antwerpen, Brus-
sel en Halle-Vilvoorde. 

Ten slotte vermeld ik nog dat het Agentschap Jonge-
renwelzijn in samenwerking met de Ondersteunings-
structuur Bijzondere Jeugdzorg een project heeft opge-
start dat tot doel heeft om te komen tot een uniform 
registratiesysteem voor de private voorzieningen, zoals 
trouwens geformuleerd in het Globaal Plan voor de 
Bijzondere Jeugdzorg. Dit projectplan voorziet in eer-
ste instantie in de uitwerking van het project in een 
pilootwerkvorm. Het hele projectplan wordt binnenkort 
ter goedkeuring voorgelegd aan een stuurgroep, waarna 
we van start kunnen gaan met de werkgroep registratie 
thuisbegeleidingsdiensten. 

U vroeg ook naar het opzetten van crisisnetwerken. 
Binnen de integrale jeugdhulp zijn ze een cruciaal 
instrument om tot betere afspraken te komen. Deze 
regionale netwerken moeten toelaten om cliënten op 
zeer korte tijd een crisisaanbod te doen. Het is de op-
dracht van het netwerk om een programma crisishulp 
te realiseren, waaronder de verbinding van vier op-
drachten: crisispermanentie en -interventie en indien 
nodig crisisbegeleiding en -opvang. Het is een zoek-
tocht om het engagement van zoveel mogelijk voorzie-
ningen in dit programma crisishulp in te passen. Met 
de diensten Crisishulp aan huis en de Onthaal-, Oriën-
tatie- en Observatiecentra (OOOC) werden duidelijke 
afspraken gemaakt over hun inzet in het netwerk. De 
OOOC’s zijn enorm uitgebreid, dat zit in het uitbrei-
dingsbeleid. Er zijn 63 plaatsen gerealiseerd in de 
OOOC’s. Deze centra moeten zorgen voor een goede 
diagnostiek en een verdere oriëntatie. Verharding en 
escalatie van de POS-problematiek kan immers ook 
voorkomen worden door een correcte tijdige inschat-
ting van de problematiek. 

We proberen dus het probleem aan te pakken met een 
systematisch uitbreidingsbeleid. Daarnaast blijven we 
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ook inzetten op de beheersinstrumenten, met geünifor-
miseerde systemen zoals een registratiesysteem. Nu is er 
vaak nog heel wat tijdverlies waardoor er ook geen goe-
de matching is tussen vraag en aanbod. Daarnaast zijn 
ook de ontwikkelingen in de integrale jeugdhulp cruciaal 
om tot meer regie te komen. 

Ik vind dat er soms oneerlijke informatie verspreid wordt. 
Sommige mensen vragen inderdaad naar een bepaalde 
ondersteuningsvorm maar intussen worden ze wel verder 
geholpen, vaak met meerdere zware hulpvormen. Ze 
worden dus niet in de kou gezet. Ik denk dat we moeten 
proberen om correct met deze informatie om te gaan. 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Ik zal zeker het 
antwoord van de minister nog eens minutieus bekijken. 
Het klopt dat in deze cijfers nog geen rekening is ge-
houden met het uitbreidingsbeleid dat op de sporen is 
gezet. De minister zegt dat Leuven nog boven het ge-
middelde ligt voor het ambulante aanbod. Ik zou echter 
liever in cijfers willen redeneren dan in percenten. Mis-
schien zijn er op andere plaatsen relatief grotere noden. 
Als men op basis van die programmatiecijfers blijft 
doorgaan, dan vrees ik echter dat de regio Leuven nog 
steeds karig bedeeld zal blijven. 

We zullen het opzetten van de crisisnetwerken van nabij 
volgen. Ik verwacht daar veel van en hoop ook snel een 
effect te zien. Ik denk dat het goed zou zijn om het ge-
loof in de aanpak van de bijzondere jeugdzorg en van de 
integrale jeugdzorg te herbevestigen en engagementen te 
blijven nemen. We kunnen er misschien niet aan doen 
dat de problemen in de samenleving alsmaar zwaarder 
worden omdat de druk op de gezinnen en op de jongeren 
groot is. Hoe meer crisishulp aan huis we kunnen bie-
den, wat het meest laagdrempelige is, en hoe beter de 
doorstroming is in de OOOC’s, des te meer kunnen we 
besparen in de residentiële opvang. Ik ga niet zover om 
te zeggen dat we dan ook kunnen besparen in de opvang 
voor MOF’ers, ik ben niet van het Vlaams Belang. Maar 
het is toch goed om de vinger aan de pols te houden en 
dit van nabij te volgen. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Ik kan u de cijfers geven. Voor 
Vlaams-Brabant komen er twaalf plaatsen thuisbegelei-
ding bij en is er voorzien in de omzetting van een ge-
zinstehuis naar een categorie 1-voorziening met tien 
plaatsen. Bovendien komt er in Halle-Vilvoorde een 
belangrijke residentiële uitbreiding met twintig residen-
tiële plaatsen en negen OOOC-plaatsen. Zo zal de druk 
op de Leuvense voorzieningen met jongeren vanuit dat 
aangrenzende arrondissement afnemen. Uit de cijfers 
van de wachtlijst voor de regio Leuven blijkt immers dat 
vooral jongeren uit die regio er worden geplaatst. 

De beslissingen over het herstelgericht werken zijn 
eind maart genomen. De 14 diensten krijgen daarvoor 
bijkomend 78 voltijdse medewerkers. Voor Leuven 
komt dat neer op een stijging met zes VTE. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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