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Voorzitter: de heer Luc Martens 

Vraag om uitleg van mevrouw Gerda Van Steenberge 
tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over genitale 
verminking 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het 
woord. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, in januari 2007 
stelde ik al een vraag om uitleg over vrouwenbesnijdenis 
aan de toenmalige minister van Welzijn, mevrouw  
Vervotte. De minister antwoordde toen dat tijdens de 
interministeriële conferentie van 21 november 2006 over 
het thema partnergeweld – vrouwenbesnijdenis valt nog 
steeds daaronder – was beslist om over het thema genita-
le verminking een werkgroep samen te stellen en, op 
basis van de besprekingen die zouden worden afgerond 
tegen maart 2007, een nationaal actieplan op te maken 
voor de strijd tegen genitale verminkingen. 

Op de vraag of beroepsgroepen zouden geïnformeerd en 
gesensibiliseerd worden, was het antwoord dat dit een 
opdracht van de gemeenschappen kan zijn. Verder zag 
minister Vervotte voor het welzijnsbeleid een taak weg-
gelegd op het vlak van de opvang van slachtoffers, de 
hulpverlening en de doorverwijzing. Op de vraag over 
een meldpunt werd niet geantwoord, hoewel specialisten 
een meldpunt vrij belangrijk vinden. Over cijfergege-
vens beschikte de minister niet, maar zij wachtte op een 
studie die toen liep aan de universiteit van Gent en die 
wellicht bruikbare cijfers zou opleveren. 

Ondertussen is in de Artsenkrant een artikel verschenen 
over genitale verminking in Vlaanderen. Het artikel is 
gebaseerd op een doctoraalscriptie van Els Leye, die 
werkt aan de universiteit van Gent. Waarschijnlijk slaat 
die scriptie op de studie waarover de minister het vorig 
jaar had. Uit het artikel blijkt dat 60 percent van de 
Vlaamse gynaecologen het voorbije jaar vrouwen met een 
genitale verminking op raadpleging hebben gekregen. Het 
ging vooral over infibulatie of het gedeeltelijk dichtnaaien 
van de schaamlippen bij huwbare meisjes. De meeste 
vrouwen kwamen op consultatie wegens seksuele klach-
ten, maar een aantal van hen wensten dat na een bevalling 
de infibulatie opnieuw werd uitgevoerd. Frappante vast-
stelling: een aantal gynaecologen heeft dat ook effectief 
gedaan, hoewel infibulatie strafbaar is. 

Hoewel in de Artsenkrant weinig cijfers staan, valt de 
volgende zin op: “In 2006 zochten 415 besneden vrou-
wen hulp om te voorkomen dat hun dochters hetzelfde 

zouden ondergaan, dubbel zoveel als het jaar ervoor.” 
Dit is slechts het topje van de ijsberg, want die cijfers 
slaan enkel op vrouwen die de vraag durven stellen. 
Bovendien wordt geen rekening gehouden met asiel-
zoekers en illegalen.  

Op basis van cijfers uit 2003 stelde de minister vorig 
jaar dat 12.415 buitenlandse vrouwen uit Afrikaanse 
landen in België het theoretische risico lopen om het 
slachtoffer te zijn van genitale verminking. Daarvan 
zouden er 2745 ook effectief het slachtoffer kunnen 
zijn. Men schat dat van deze groep 534 jonge meisjes 
genitaal verminkt werden. Waarschijnlijk gebeurde dat 
in ons land. De verminking gebeurt immers voor het 
overgrote gedeelte door zogenaamde ‘doula’s’ of tradi-
tioneel werkende Afrikaanse vrouwen, en niet door 
gynaecologen. 

Als in 2006 het aantal vrouwen dat hulp zocht verdub-
belde, dan mag men veronderstellen dat het aantal 
genitale verminkingen in ons land enorm gestegen is. 
Toch blijft deze barbaarse traditie verzwegen in ons 
land. Ik noem het een barbaarse traditie. Vier jaar gele-
den zagen we in de Senaatscommissie voor Gelijke 
kansen een filmpje over genitale verminking. De mees-
te collega’s konden het filmpje niet uitzien, zo gruwe-
lijk waren de beelden. De meeste artsen zijn er niet van 
op de hoogte en weten ook niet wat de wet zegt. Hoe-
wel genitale verminking bij wet verboden is en dokters 
die deze praktijk toepassen gestraft zouden moeten 
worden, bestrijdt men een traditie niet in de eerste 
plaats met repressie. Er is veel meer preventie, training 
en sensibilisering nodig. 

Ik heb daarover volgende vragen aan de minister. Is de 
minister op de hoogte van de resultaten van de docto-
raalscriptie? Welke conclusies gaat de minister hieruit 
trekken? Is in de doctoraalscriptie rekening gehouden 
met asielzoekers en illegalen? De cijfers van het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek hielden er alvast geen 
rekening mee. Is ondertussen al een nationaal actieplan 
voor de strijd tegen genitale verminking opgemaakt? 
Volgens het vorige antwoord zou dat in maart 2007 zijn 
gebeurd. Zo ja, wat staat er in dat actieplan? Zo neen, 
wanneer komt dit actieplan er? Wil de minister zelf het 
voortouw nemen om dat zo vlug mogelijk op te stellen? 

Is de minister van plan een meldpunt op te richten waar 
vrouwen die slachtoffer zijn geworden van genitale 
verminking of die kans maken om er slachtoffer van te 
worden, terecht kunnen? De slachtoffers zijn ofwel 
zeer jong en dus niet mondig, ofwel vrouwen die ge-
klemd zitten in traditionele gewoonten, en dan is de 
mogelijkheid om anoniem te melden erg belangrijk. 
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Kind en Gezin heeft al vorming en sensibilisatie over dit 
onderwerp georganiseerd. Wat zijn de bevindingen? 
Vanuit het preventieve beleid over seksuele gezond-
heidszorg is een convenant afgesloten met de organisatie 
Sensoa. Wat houdt dat convenant juist in? Zijn er onder-
tussen al voortgezette opleidingen georganiseerd voor 
professionals uit de gezondheidssector? En dan heb ik 
nog een bijkomende vraag. Kunnen Kind en Gezin en 
Sensoa, die genitaal verminkte kinderen in hun praktijk 
ontmoeten en vaststellen dat de infibulatie in ons land is 
gebeurd, een klacht indienen tegen de arts die de ver-
minking heeft uitgevoerd? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: U stelt me heel wat vragen, 
en ik zal trachten ze allemaal te beantwoorden. Mijn 
Agentschap Zorg en Gezondheid heeft dit doctoraats-
onderzoek kunnen inkijken. Ik ga nog samen met mijn 
administratie na welke conclusies ik hieruit moet trekken. 
We zijn niet op de hoogte van een eventueel verschil 
tussen asielzoekers en illegalen. Ik weet het dus niet. 

Op uw vraag of er een nationaal actieplan komt tegen 
genitale verminking, kan ik u zeggen dat er nog geen 
actieplan is. Wel heeft een werkgroep in de schoot van 
de interministeriële conferentie Maatschappelijke Inte-
gratie op 24 april 2007 een voorstel uitgewerkt voor een 
‘Nationaal actieplan in de strijd tegen genitale vermin-
kingen’. Het bevat een achttal actiepunten: het strafbaar 
stellen van de verdediging van genitale verminking, het 
ondersteunen van verenigingen die ijveren voor de af-
schaffing van de seksuele verminking van vrouwen en 
het verstrekken van informatie over genitale verminking 
aan professionals uit de gezondheidssector en de sociale 
sector en ook aan de betrokken gezinnen door middel 
van aangepaste brochures en andere middelen.  

Voorts zorgen voor de nodige bijscholing van al wie in 
de opvang- en de integratiesector werkzaam is, het on-
derzoek van de uitwendige geslachtsorganen standaard 
opnemen in het preventieve kinder- en leerlingenonder-
zoek, een onderzoek voeren naar de mogelijkheden om 
herstelingrepen te betalen vanuit de gezondheidszorg, de 
verzekering en artsen hierover specifiek informeren, een 
follow-up doen van de ratificatie van het protocol van 
Maputo, de landen waarmee België aan ontwikkelings-
samenwerking doet ondersteunen alsook de civiele ini-
tiatieven voor de afschaffing van genitale verminking. 

Dat zijn de actiepunten van het voorstel. Het voorstel van 
de werkgroep moet nog officieel goedgekeurd worden 
door de interministeriële conferentie (IMC) Maatschappe-
lijke Integratie en moet vervolgens vervolledigd en ge-
concretiseerd worden in nog duidelijkere actieplannen. 

De goedkeuring en opvolging zouden in april 2008 
plaatsvinden, na de vorming van de nieuwe federale 

regering. Ik dring er bij mijn federale collega nog eens 
op aan dat deze IMC samenkomt, zodat het plan een 
fiat kan krijgen. Ik voel me er als minister van Welzijn 
bij betrokken, en heb geen reden te denken dat er nu 
niet snel werk wordt van gemaakt. De IMC Gezond-
heid is deze voormiddag voor het eerst sinds lange tijd 
weer samengekomen. Mocht blijken dat het niet op-
schiet, zal ik het een en ander zeker ook op de IMC 
Gezondheid aankaarten, mevrouw Van Steenberge. 

Slachtoffers van genitale verminking kunnen terecht 
bij een veelheid van personen en instanties. Ik denk in 
eerste instantie, voor wat de medische zorg betreft, aan 
huisartsen en gynaecologen.  

Voor wat de traumaverwerking betreft, is een rol weg-
gelegd voor de centra voor geestelijke gezondheids-
zorg (cgg) en de centra voor algemeen welzijnswerk 
(caw). Deze laatste kunnen ook specifiek interveniëren 
in het kader van hun opdracht slachtofferhulp of resi-
dentiële crisisopvang. Ten aanzien van jonge meisjes 
die slachtoffer werden of het risico lopen slachtoffer te 
worden, wijs ik op de rol van de vertrouwenscentra 
kindermishandeling en het preventieve kinder- en leer-
lingenonderzoek. 

Er zijn vandaag voldoende mogelijkheden en instanties 
die hulp kunnen bieden. In deze omstandigheden zie ik 
niet direct de nood aan een specifiek meldpunt. Ik ben 
wel bereid dit op te nemen in het overleg met mijn 
administratie over de conclusies van het Gentse onder-
zoek. Ik sluit deze deur niet, maar ben geen voorstan-
der van een te groot aantal categoriale meldpunten, die 
dikwijls niet veel anders kunnen doen dan doorverwij-
zen naar adequate hulpverlening. 

Kind en Gezin heeft al vorming en sensibilisatie geor-
ganiseerd over dit onderwerp. Kind en Gezin organi-
seerde in 2003 een vorming over vrouwenmutilatie. 
Deze opleiding werd uitgewerkt in overleg met het 
International Centre for Reproductive Health (ICRH).  

De doelstelling hierbij was om de kennis over dit the-
ma te ontwikkelen bij de regioteamleden. De opleiding 
werd gegeven voor regioteamleden van de prenatale 
steunpunten en asielcentra, evenals voor regioteam-
leden die bezoeken aan bed brengen in de kraam-
kliniek. Bovendien waren er per regioteam telkens 
twee regioteamleden aanwezig zodat deze informatie 
ook overgedragen kon worden naar alle medewerkers. 
Kind en Gezin werkt momenteel aan een concepttekst 
over vrouwenbesnijdenis. 

Vanuit het preventieve beleid voor seksuele gezond-
heidszorg werd een convenant afgesloten met de orga-
nisatie Sensoa. Wat houdt dit convenant juist is? De 
preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen 
(soa) en van acquired immune deficiency syndrome 
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(aids) werd vanaf 2002 verruimd naar het thema seksue-
le gezondheid. Daardoor wordt ook uitgebreid aandacht 
besteed aan seksualiteit, relaties en geboorteregeling en 
werd een convenant afgesloten met de vzw Sensoa. Om 
zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften 
van specifieke doelgroepen, ontwikkelde Sensoa pro-
gramma’s die zich richten tot die doelgroepen die spe-
ciale noden hebben inzake seksuele gezondheid of bij-
zondere aandacht verdienen. Ik geef een voorbeeld: 
jongeren, holebi's, allochtonen, mensen met het humaan 
immunodeficiëntie virus (hiv) en volwassenen. 

Het doel van deze programma's bestaat uit het ontwerpen 
van concrete producten of diensten, maar ook uit het 
aanbieden van concepten of methodieken om een bepaald 
beleid in een bepaalde organisatiestructuur of doelgroep 
in te bedden. Het convenant loopt over een termijn van 
vijf jaar, met ingang van 1 januari 2006 en eindigt op 31 
december 2010. Dat biedt de vzw Sensoa de mogelijkheid 
om aan een langetermijnvisie te werken. 

U vraagt me of er ondertussen al voortgezette opleidin-
gen georganiseerd werden voor professionals uit de 
gezondheidssector. Dat is niet het geval: behoudens de 
vormingssessies gegeven door Kind en Gezin werd geen 
extra aanbod georganiseerd. De nood aan bijscholing 
kan aan bod komen in het overleg met mijn administra-
tie en bij de verdere werkzaamheden van de terug op te 
starten IMC. 

Een en ander moet worden geconcretiseerd. U hebt ge-
hoord dat de vorming van professionals een van de acht 
actiepunten is. U wijst terecht op de nood aan voortge-
zette vorming. De collega’s zullen dat zeker ook ter 
harte nemen, en ik zal het punt mee bewaken. 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het 
woord. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Mijnheer de minis-
ter, ik dank u voor uw antwoord. Ik blijf het een vreem-
de zaak vinden dat vrouwenbesnijdenis onder partner-
geweld valt, eigenlijk onder Gelijke Kansen en Maat-
schappelijke Integratie en specifiek onder partnerge-
weld. De federale overheid moet daarover waken, de 
federale minister van Volksgezondheid heeft daar wei-
nig in te zeggen. Er zou een uitgebreidere samenwerking 
moeten worden gerealiseerd, ook met de minister van 
Justitie. De enige mogelijkheid om op te treden tegen 
artsen die dit toepassen, is een klacht indienen. We heb-
ben daar op het Vlaamse niveau geen bevoegdheid over, 
maar een optreden van de minister van Justitie en een 
ruimer actieplan zijn hier op hun plaats. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der 
Borght tot de heer Steven Vanackere, Vlaams mi-
nister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over 
de studie van het viWTA over de blootstelling aan 
niet-ioniserende stralen in en omheen woonhuizen 

Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot 
de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanwe-
zigheid van niet-ioniserende stralen in en omheen 
woonhuizen 

Vraag om uitleg van de heer Leo Pieters tot de heer 
Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, over de folder 'GSM 
gevaar' die in lagere scholen werd verspreid 

De voorzitter: Dames en heren, de commissiesecreta-
ris heeft zich vergist: de heer Van Malderen heeft eerst 
het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, mijn vraag dateert inderdaad al 
van juli 2007. Er was afgesproken ze niet te agenderen 
alvorens de hoorzitting had plaatsgevonden, wat intus-
sen is gebeurd. 

De aanwezigheid van niet-ioniserende elektromagneti-
sche golven in onze omgeving is het voorbije decenni-
um enorm gestegen. Men verwijst gemakkelijk naar 
gsm’s (Global System voor Mobile communications), 
maar het gaat ook over draadloze computernetwerken, 
laspunten en zo meer. Er wordt vaak een amalgaam 
van gemaakt. Men vermengt het met het debat over 
ioniserende straling waarvan de schadelijkheid onte-
gensprekelijk vaststaat. Hier is er discussie over even-
tuele schade. Ik heb mijn vraag dan ook voorzichtig 
opgesteld. Blootstelling aan hoge doseringen of con-
centraties zijn potentieel wel gevaarlijk voor de mens. 
Er zijn zeker gevallen bekend van mensen die overge-
voelig zijn voor niet-ioniserende stralen. 

Uit de hoorzitting die enkele weken geleden heeft 
plaatsgevonden, is gebleken dat onze bezorgdheid 
terecht is. Ik heb verschillende professoren, wier des-
kundigheid ik niet in twijfel wens te trekken, horen 
verklaren dat op cellulair niveau de beschadiging als 
gevolg van blootstelling aan niet-ioniserende stralen 
als bewezen mag worden beschouwd. Ze pleiten dan 
ook voor preventieve maatregelen. 

Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Tech-
nologisch Aspectenonderzoek (viWTA) was hen voor 
met zijn publicatie ‘Blootstelling aan niet-ioniserende 
stralen in en omheen het woonhuis’. Het doet aanbeve-
lingen aan het Vlaams Parlement, in het bijzonder aan 
de domeinen Volksgezondheid en Welzijn. Concreet 
stelt het meer meetcampagnes voor om de reële bloot-
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stelling aan alle mogelijke niet-ioniserende stralen in 
kaart te brengen. Voorts roept het viWTA op om te 
sensibiliseren, op maat te informeren en proactief ge-
richt te zijn op specifieke doelgroepen. Er wordt vooral 
gevraagd dat de overheid zich zou richten op de meest 
gevoelige groepen, die in het advies worden opgesomd. 
Het betreft mensen met electromagnetic hypersensitivity 
(EHS), kinderen en dragers van elektronische implanta-
ten en pacemakers. 

Mijnheer de minister, erkent u de mogelijke gevaren van 
niet-ioniserende stralen? Kunt u mij een overzicht geven 
van wat vandaag al gedaan wordt voor het sensibilise-
ren, informeren en vookomen van stralingen in de 
woonomgeving in het algemeen? Bent u bereid om in te 
gaan op de aanbevelingen van het viWTA en desgeval-
lend bijkomende budgetten vrij te maken? Onderschrijft 
u de bijzondere aandacht die nodig is voor de meest 
gevoelige groepen? 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Mijnheer de minister, 
mijn vraag is al een tijdje geleden ingediend. We hebben 
de hoorzitting in de commissie bijgewoond. Ik heb be-
grepen dat er nog een vervolg op komt. 

De voorbije jaren zijn in deze commissie al verschillen-
de keren vragen gesteld over de mogelijke gezondheids-
risico’s die verbonden zijn aan de elektromagnetische 
straling in onze leefomgeving. Het ging dan vooral over 
straling afkomstig van gsm's en gsm-masten en de  
risico's ervan voor de gebruikers en de omwonenden. 

Mijnheer de minister, uit de antwoorden van uw voor-
gangster, mevrouw Vervotte, bleek telkens dat in de 
nationale en internationale wetenschappelijke kringen 
tot nu toe nog altijd geen duidelijkheid bestond over 
eventuele nadelige gevolgen van deze niet-ioniserende 
straling voor de gezondheid. Uit de meeste onderzoeken 
blijkt zelfs dat er geen reden tot bezorgdheid moet zijn 
voor het gebruik van de gsm. Effecten op lange termijn 
kunnen natuurlijk nog niet onderzocht worden, aange-
zien gsm’s en tal van andere toestellen die elektromag-
netische stralen uitzenden, eigenlijk nog niet zo lang op 
grote schaal in ons dagelijkse leven zijn ingeburgerd. 

De Belgische normen voor straling van zendmasten zijn 
vier keer strenger dan de internationale, wat een goede 
zaak is. Maar toch blijft er onduidelijkheid bestaan, en 
gelet op de uitbouw van Universal Mobile Telecommu-
nications System (UMTS), waarbij je via gsm niet alleen 
kan telefoneren, maar ook surfen op het internet en zelfs 
tv-kijken, zal de elektromagnetische straling alleen maar 
toenemen. Vele duizenden nieuwe zendmasten zullen 
worden ingeplant, wat ook op het vlak van de ruimtelij-
ke ordening uitdagingen zal meebrengen. Deze punten 
zijn aan bod gekomen tijdens de hoorzitting. 

Toenmalig minister Vervotte stelde de voorbije jaren 
dat de Vlaamse overheid waakzaam zal blijven en 
nieuwe onderzoeksresultaten in binnen- en buitenland 
nauwlettend zal opvolgen met het oog op beleidsmaat-
regelen op het vlak van de volksgezondheid. Ongeruste 
burgers met vragen kunnen nu voor informatie terecht 
bij het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) en het 
internet. De federale overheid heeft een website over 
het gebruik van gsm’s opengesteld. 

In de beleidsbrief 2006-2007 van de toenmalige minis-
ter van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en 
Natuur lezen we dat een meetstrategie en een modelle-
ring van blootstellingniveaus van niet-ioniserende 
elektromagnetische straling op punt werden gesteld. 
Daardoor kunnen de aard en de omvang van de bloot-
stelling in Vlaanderen in beeld worden gebracht. 

Nu is er dan het rapport van het viWTA. Het is een 
instelling die verbonden is aan het Vlaams Parlement 
met als taak advies te verlenen om een transparant 
debat mogelijk te maken over complexe onderwerpen 
in verband met samenleving en technologie. Het  
rapport is getiteld ‘Blootstelling aan niet-ioniserende 
straling in huis’. De studie werd door de Universiteit 
Gent (UGent) uitgevoerd om al het bestaande onder-
zoek te analyseren en te synthetiseren. Op basis van 
deze studie kan het viWTA onafhankelijke en con-
structieve aanbevelingen maken. 

Los van het feit dat er nog altijd geen bewijzen zijn van 
schadelijke effecten van de elektromagnetische straling 
voor de volksgezondheid, lijkt het nu al duidelijk dat 
het voorzorgsbeginsel niet kan worden toegepast, zo 
stelt het viWTA. Immers, door de al goed ingeburgerde 
en voortdurende toename van technologieën en toestel-
len die gebruik maken van deze niet-ioniserende  
straling, is een terugschroeven ervan niet realistisch.  
Er bleken nog geen duidelijke uitspraken te kunnen 
worden gedaan. Er is wel veel tegenspraak tussen de 
verschillende sprekers. 

De Vlaamse overheid kan wel sommige maatregelen 
treffen, zodat de nodige waakzaamheid en voorzichtig-
heid gegarandeerd worden. Specifiek voor Welzijn en 
Volksgezondheid wordt aanbevolen om meer meet-
campagnes uit te voeren zodat men kan nagaan aan 
welke niet-ioniserende straling de burger in zijn woon-
omgeving wordt blootgesteld, voorts om proactief te 
sensibiliseren, specifieke doelgroepen te informeren en 
bijzondere aandacht te besteden aan sensibilisatie en 
onderzoek naar de meest gevoelige groepen zoals per-
sonen met overgevoeligheid, kinderen en dragers van 
elektronische implantaten en pacemakers. 

Mijnheer de minister, hebt u al kennis genomen van dit 
rapport en kunt u zich vinden in de aanbevelingen van 
het viWTA? Is er overleg met de minister van Leefmilieu 
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en Energie over het organiseren van metingen om de 
blootstelling aan niet-ioniserende straling in heel Vlaan-
deren te onderzoeken aan de hand van de meetstrategie en 
de modellering die op punt zijn gesteld? Zijn er al resulta-
ten gekend van deze metingen, en welke zijn deze? 

Voor wat het informeren van de burger betreft, verwees 
minister Vervotte de voorbije jaren telkens naar de milieu-
deskundigen van de LOGO'S en de website 
www.infogsm.be een federaal initiatief. Dit is toch wel 
een veeleer passieve houding. Het viWTA doet de aan-
beveling om nu proactief te informeren en te sensibilise-
ren, op maat van specifieke doelgroepen. Bent u bereid 
deze proactieve informatie- en sensibiliseringscampagne 
op te starten? 

De voorzitter: De heer Pieters heeft het woord. 

De heer Leo Pieters: Mijnheer de voorzitter, ik heb 
mijn vraag om uitleg ook al een tijdje geleden inge-
diend. Ik wilde ze eigenlijk aan de minister van Onder-
wijs stellen, maar ze is naar de commissie voor Welzijn 
doorverwezen. 

Het gaat me vooral om de verhouding tussen de ligging 
van scholen en zendmasten en om het mogelijke effect 
van deze zendmasten op de leerlingen. Scholen krijgen 
al dan niet terecht de aanbeveling computerklassen in te 
richten. Er blijken evenwel geen specifieke richtlijnen te 
bestaan in functie van de verhouding tussen draadloze 
toepassingen en de gezondheid van leerlingen. Zoals 
daarnet al is gesteld, wordt in het middelbaar technisch 
onderwijs reeds veelvuldig gebruik gemaakt van elek-
tronische apparatuur. In het technisch onderwijs en het 
beroepsonderwijs worden veel vakken gedoceerd waar-
bij gebruik wordt gemaakt van elektronische apparatuur. 
In die onderwijstypes zitten evenwel net de leerlingen 
die met concentratieproblemen kampen. Het is mogelijk 
dat het effect van de straling op hun lichaam inwerkt. 

Wat de concentratieproblemen betreft, gaat het me niet 
alleen om het gsm-gebruik. In september is immers in 
alle lagere scholen een folder over het gsm-gebruik 
verspreid. Het gaat me hier om meer dan dit. 

Mijnheer de minister, oorspronkelijk vroeg ik me af wie 
de initiatiefnemer achter deze folder was. Ondertussen is 
duidelijk dat u dit bent. Wat is de bedoeling van deze 
folder? Over de gevaren van al dan niet veelvuldig gsm-
gebruik bestaat nog twijfel. Waarop baseert u zich om 
deze boodschap te verspreiden? Hoe vat u de samen-
werking met de andere departementen samen? 

Ik wilde deze vraag om uitleg aan de minister van On-
derwijs stellen, en de hoorzittingen zijn eigenlijk in de 
commissie voor Leefmilieu gehouden. Hoe is het met het 
overleg tussen de verschillende departementen gesteld? 
Vormen de aanbevelingen in de folder een element van 

een campagne, of mogen we ons in de toekomst aan een 
campagne over dit onderwerp verwachten? 

Heeft het departement Welzijn richtlijnen voor de 
scholen uitgevaardigd met betrekking tot de infrastruc-
tuur en de bescherming van de gezondheid bij het ge-
bruik van draadloze verbindingen? Zo ja, hoe luiden 
die richtlijnen? Bestaan dergelijke richtlijnen met be-
trekking tot serverruimtes? Technische scholen die 
over een gemiddelde apparatuur beschikken, zien zich 
haast verplicht serverruimtes in te richten. Dit zorgt 
voor heel wat elektromagnetische straling. 

De voorzitter: De heer Daems heeft het woord. 

De heer Rudi Daems: Mijnheer de voorzitter, ik heb 
eveneens aan de interessante hoorzitting over dit on-
derwerp deelgenomen. Het viWTA heeft toen de spits 
afgebeten. Vervolgens volgden drie professoren, wier 
deskundigheid ik al evenmin in vraag wil stellen. Zij 
hebben een interessant, maar ook verontrustend verhaal 
verteld. Ik vraag me trouwens af of iedereen zich wel 
op dezelfde hoorzitting bevond. Ik vond vooral de 
uiteenzettingen van professor Moshalkov en van pro-
fessor Van Gool van de universitaire ziekenhuizen van 
Leuven heel verontrustend. Dit is overigens de concre-
te reden waarom ik me nu wil aansluiten. 

We hebben besloten dat in de loop van april 2008 een 
vervolghoorzitting zal plaatsvinden. Daarbij zullen 
opnieuw mensen met een medisch-biologische achter-
grond aan het woord komen. Het gaat me hier niet in 
eerste instantie om de milieutechnische aspecten. Wat 
de net vermelde professoren vorige keer hebben  
verteld, is bijzonder ernstig. 

Professor Moshalkov is een natuurkundige die de stra-
ling heeft bestudeerd. Hij is tot de conclusie gekomen 
dat de Belgische norm, 20,6 volt per meter, veel te 
soepel is. Die norm is strenger dan de aanbeveling van 
het International Committee on Non-Ionizing Radia-
tion Protection (ICNIRP), maar is niettemin veel te 
soepel. Hij stelt voor de norm eerst tot 0,6 volt per 
meter en vervolgens tot 0,06 volt per meter te reduce-
ren. Hij heeft aangetoond dat een aantal buitenlandse 
regio’s dit hebben gedaan zonder het klassieke gsm-
verkeer te hypothekeren. Ze hebben dit gecombineerd 
met een uitbreiding van het optischekabelnetwerk. Dit 
is uiteraard allemaal bijzonder technisch. Zijn verhaal 
klinkt in elk geval overtuigend. 

Het is evenwel de uiteenzetting van professor Van 
Gool, kinderarts te Leuven, die een bijzondere indruk 
heeft gemaakt. Hij heeft een indrukwekkende waslijst 
van ernstige epidemiologische studies opgesomd. Hij 
heeft zich, met andere woorden, niet op eigen onder-
zoek gebaseerd. Uit de analyse van die studies blijkt 
dat de schadelijke effecten van niet-ioniserende stralen 
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gewoonweg zijn aangetoond. Vooral een aantal doel-
groepen, zoals de hypergevoelige mensen en kinderen, 
zijn hiervoor bijzonder gevoelig. 

Aangezien de minister een folder in de scholen heeft 
laten verspreiden, wil ik vooral dit punt met betrekking 
tot kinderen onder de aandacht brengen. Ongeveer een 
jaar geleden heb ik hierover een debat gevoerd met 
toenmalig minister Vervotte. Zij had toen net aangekon-
digd dat ze die folder wilde laten schrijven. Blijkbaar is 
die folder uiteindelijk onder de bevoegdheid van de 
huidige minister verspreid. Het is een laagdrempelige 
folder voor ouders. Er staat zwart op wit het volgende te 
lezen: “op basis van wat we nu weten, is bellen met een 
gsm niet schadelijk voor uw gezondheid, noch voor die 
van uw kinderen”. In het licht van wat een aantal des-
kundigen een aantal weken geleden hebben verklaard, is 
dit een vrij verregaande uitspraak. 

Wij stellen voor om de folder in afwachting van de con-
clusies van de tweede hoorzitting en van de conclusies 
die de verschillende partijen eventueel zelf trekken, 
voorlopig in te trekken. Professor Van Gool heeft onge-
vraagd zelf naar de LOGO-brochure verwezen. In die 
brochure staat het volgende te lezen: “Op dit moment 
zijn er echter nog geen wetenschappelijke bewijzen van 
deze en andere effecten”. Hij heeft hierover ook nog het 
volgende gezegd: “Alle studies die ik vernoemd heb, 
worden dus niet beschouwd als een wetenschappelijk 
bewijs”. Ik wil de minister graag de lijst van die interna-
tionale studies bezorgen. Op mij heeft die lijst alvast 
behoorlijk wat indruk gemaakt. 

Mijnheer de minister, bent u, omwille van het voorzich-
tigheidsprincipe, bereid om behoedzamer te zijn bij het 
innemen van dergelijke standpunten? 

De voorzitter: Mevrouw Van Linter heeft het woord. 

Mevrouw Greet Van Linter: Mijnheer de voorzitter, ik 
zou me graag bij de vorige sprekers aansluiten. Ik sluit 
me in eerste instantie aan bij hun vragen over het rapport 
van het viWTA. Mijn fractie kan zich vinden in veel 
punten van dit rapport. 

Ik wil de stelling van de vorige spreker even nuanceren. 
Met betrekking tot deze kwestie zijn er al veel tegenstrij-
dige studies verschenen. De aan- of afwezigheid van de 
effecten is nog niet bewezen. Dit betekent dat we een 
gulden middenweg moeten zoeken. Ik verwijs in dit ver-
band naar het antwoord dat minister Vervotte, toen be-
voegd voor het beleidsdomein Welzijn, in juli 2007 op 
mijn actuele vraag heeft gegeven. We moeten niet panike-
ren. We moeten zeker niet in overdrive gaan. We moeten 
wel alert blijven en wat allemaal gebeurt met argusogen 
opvolgen. Hoe meer toepassingen, hoe meer toestellen. 
Hoe meer applicaties, hoe meer straling. We moeten vol-
doende informatie verspreiden en vooral de gevoelige 

groepen voldoende sensibiliseren. Mevrouw Vervotte, 
de vorige minister van Welzijn, heeft in een vorig debat 
verklaard dat aan dit onderwerp veel vervolgstudies 
moeten worden gewijd. De toepassing en het gebruik 
van allerhande toestellen evolueert immers snel. 

Mijnheer de minister, wordt deze kwestie op regelma-
tige basis opgevolgd? Bestaat hiervoor een zekere 
planning? Worden de Vlaamse studies met Zwitserse, 
Zweedse en andere door uw voorgangster aangehaalde 
studies vergeleken? 

Mijn laatste vraag betreft de situatie te Brussel. Het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft de maximum-
norm voor gsm-straling op eigen houtje tot 3 volt per 
meter verlaagd. De gewestregering is van mening dat 
ze die beslissing kan nemen, in functie van de gezond-
heid van de eigen bevolking. De verlaging is doorge-
voerd naar analogie met de Luxemburgse norm. (Op-
merkingen) 

Ik denk dat het gaat om een beslissing van het Brussel-
se Hoofdstedelijke Gewest. 

In elk geval blijkt slechts 0,194 volt per meter nodig 
om een gsm-netwerk te laten functioneren. In dat geval 
is er nood aan meer antennes. Wat is uw standpunt 
hierover? Vindt u het nodig de norm in dergelijke mate 
te verlagen? Overweegt u een dergelijke maatregel? 

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het woord. 

Mevrouw Else De Wachter: Mijnheer de voorzitter, 
we voeren hier een interessante discussie. In feite delen 
we allen dezelfde bekommernis. De vorige sprekers 
hebben verschillende opeenvolgende ministers in het 
verleden al meermaals vragen over dit onderwerp ge-
steld. Jammer genoeg kon ik niet aanwezig zijn tijdens 
de hoorzitting. Ik heb nadien heel wat informatie ge-
kregen. Als het over medisch-technische aangelegen-
heden gaat, lijkt het steeds alsof er jaren overheen 
moeten gaan alvorens de experts een definitief stand-
punt kunnen, moeten of durven innemen. 

Zoals daarnet al is gesteld, lijkt het er steeds meer op 
dat er op medisch vlak mogelijk schadelijke effecten 
zijn. De Vlaamse overheid beschikt over de mogelijk-
heid beperkingen op te leggen. Die beperkingen zou-
den de mogelijke schadelijke gevolgen kunnen inper-
ken zonder de ontvangst te beïnvloeden. We zijn allicht 
allen voldoende realistisch om te beseffen dat gsm’s en 
draadloze apparatuur niet meer weg te denken vallen. 
Dat is overigens onze bedoeling ook niet. We hebben 
in het verleden al vaak aangekaart dat de verschillende 
operatoren perfect in staat zijn gezamenlijk masten te 
gebruiken. Er is evenwel heel wat onwil om dit  
te doen. De operatoren zijn veeleer geneigd zelf masten 
te plaatsen. De lokale besturen krijgen enorm veel 
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aanvragen om op bepaalde locaties masten te plaatsen. 
Lokale besturen hebben niet altijd de mogelijkheid om 
in te grijpen. Dergelijke plaatsingen brengen steeds 
enige commotie teweeg. Ik vraag me af of de minister al 
meer zicht heeft op de samenwerking tussen de operato-
ren. Dit is een belangrijk element van de discussie. 

Tot slot wil ik het nog even hebben over de specifieke 
doelgroep van de zeer jonge kinderen. We moeten hier 
zeer voorzichtig mee omgaan en de nodige informatie 
verspreiden. We moeten preventief optreden. Het gsm-
gebruik neemt alleen maar toe. Dit geldt ook voor heel 
jonge kinderen. Vaak beschikken ze zelf al over een 
gsm. Allerlei literatuur maakt er ons attent op dat kinde-
ren jonger dan twee jaar best zo weinig mogelijk met 
een gsm zouden bellen. Ik vind dit zeer belangrijk. En-
kele jaren geleden was hier nog geen sprake van. Ik zou 
graag het standpunt van de minister kennen over preven-
tie ten aanzien van die belangrijke doelgroep. 

De voorzitter: De heer Dehaene heeft het woord. 

De heer Tom Dehaene: Mijnheer de voorzitter, ik zou 
me bij de vraagstellers willen aansluiten. Ik verwijs in 
dit verband naar een resolutie die tijdens de vorige re-
geerperiode is goedgekeurd. 

In die resolutie vragen de indieners, waaronder me-
vrouw Van Cleuvenbergen, de Vlaamse Regering een 
aantal maatregelen te nemen. Ik stel vast dat deze reso-
lutie ondertussen wordt uitgevoerd. Daarin wordt onder 
meer gevraagd naar onderzoek in Vlaanderen over de 
gezondheidseffecten van gsm-masten. Er zijn nog ande-
re, niet-onbelangrijke bepalingen die we in overweging 
kunnen nemen, bijvoorbeeld het zoeken naar plaatsings-
alternatieven voor zendmasten en het afdoend informe-
ren van de omwonenden. Dat lijkt me vooral belangrijk 
voor de lokale besturen. Ik ben ervan overtuigd dat de 
stress die wordt teweeggebracht door de commotie over 
het plaatsen van zendmasten, evenmin gezond kan wor-
den genoemd. Daarmee wil ik de mogelijke gezond-
heidseffecten van zendmasten zeker niet minimaliseren. 
Zolang er geen duidelijkheid is, pleit ik voor de nodige 
voorzichtigheid, zeker bij jonge kinderen. 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Ik zal trachten een cohe-
rent antwoord te geven op alle gestelde vragen. Het zou 
natuurlijk veel eenvoudiger zijn indien we over zekerhe-
den zouden beschikken. 

Er bestaan erg veel verschillende types niet-ioniserende 
straling, zoals ultravioletstraling, infraroodstraling, ra-
diofrequente straling en extreem laagfrequente straling 
(ELF-straling). Diverse types kunnen inderdaad niet 
alleen biologische effecten veroorzaken, soms hebben ze 
ook duidelijke gevolgen voor de gezondheid. 

Het Binnenmilieubesluit van de Vlaamse Regering van 
11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van 
de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het 
binnenmilieu geeft een richtwaarde van 0,2 microtesla 
en een interventiewaarde van 10 microtesla voor het 
magnetische veld gegenereerd door ELF-straling. ELF-
straling is de niet-ioniserende straling die onder meer 
wordt opgewekt door elektriciteitstransport via hoog-
spanningskabels. 

De medisch milieukundigen bij de LOGO’s en de afde-
ling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agent-
schap Zorg en Gezondheid informeren en sensibilise-
ren breed over woninggerelateerde gezondheid. In deze 
projecten wordt steeds ook niet-ioniserende straling 
opgenomen. Niet alleen wonen nabij hoogspannings-
lijnen, maar ook de straling gegenereerd door elektri-
sche leidingen en huishoudapparaten komt aan bod. Ik 
verwijs hier ook naar de brochure Wonen en Gezond-
heid van de Vlaamse overheid. Er wordt ook geïnfor-
meerd en gesensibiliseerd over radiofrequente straling, 
meestal rond zendmasten en gsm’s, en zo nodig ook 
over andere bronnen zoals radarinstallaties. 

De medisch milieukundigen bij de LOGO’s werken 
lokaal aan deze thema’s en dit niet alleen op eigen 
initiatief maar ook op vraag van lokale overheden en 
‘intermediairen’. De afdeling Toezicht Volksgezond-
heid werkt bovenlokaal. Zo werd in september 2007 
via Klasse een folder bezorgd aan de ouders met  
informatie over gsm-gebruik door jongeren. 

Ik heb kennis genomen van de studie in opdracht van 
het viWTA over ‘Blootstelling aan niet-ioniserende 
straling in huis’ en kan mij in grote lijnen vinden in de 
aanbevelingen. Daarom heb ik ook niet gewacht op de 
aanbevelingen van het viWTA om een actieve en 
transparante communicatie op te starten over straling in 
en rond de woning. Zowel de afdeling Toezicht Volks-
gezondheid als de medisch milieukundigen bij de  
LOGO’s werken al enige jaren aan deze problematiek. 

Mijn voorganger, mevrouw Vervotte, heeft destijds een 
actieve en transparante communicatie opgestart over 
straling in en rond de woning. Zo is er in het voorjaar 
2007 door de medisch milieukundigen bij de LOGO’s 
in iedere provincie een informatiedag georganiseerd 
over zendmasten en gsm’s. 

Het spreekt voor zich dat kinderen, zwangere vrouwen, 
zieken en bejaarden de meest gevoelige groep zijn. Dit 
is niet alleen evident voor niet-ioniserende straling, 
maar ook voor tal van andere schadelijke agentia. 

Pacemakers en andere elektronische implantaten, zeker 
als het gaat over oudere apparatuur, kunnen gevoelig 
zijn voor storingen door niet-ioniserende straling. Patiën-
ten die deze apparaten dragen, krijgen van de behande-
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lende arts en gezondheidswerkers steeds voorlichting en 
advies. Dat hoort tot de basistaken van de arts. Bijkomen-
de publieksvoorlichting lijkt me vandaag overbodig. 

Ook elektromagnetisch hypersensitieve of hypergevoe-
lige mensen krijgen best voorlichting en advies via de 
behandelende arts en gezondheidswerkers. De sympto-
matologie en vermoede oorzaken zijn immers gevalsaf-
hankelijk. Ze worden bij voorkeur individueel benaderd, 
zeker omdat, zoals het viWTA-rapport stelt, er vooral 
psychologische oorzaken aan de basis lijken te liggen 
van deze problematiek. 

Wat het overleg met de collega-ministers betreft, de 
onderzoeken in dat verband gebeuren in opdracht van de 
minister van Leefmilieu. Ze worden opgevolgd door de 
afdeling Toezicht Volksgezondheid. Deze afdeling brieft 
mij van zodra er uit deze onderzoeken mogelijke geva-
ren voor de volksgezondheid zouden blijken. Tot op 
vandaag was er geen signaal van gezondheidsbedreigen-
de onderzoeken. Voor vragen over de organisatie en de 
resultaten van deze onderzoeken verwijs ik u naar de 
opdrachtgever, minister Crevits. 

Wat de samenwerking met andere departementen betreft, 
moet de Vlaamse Regering een vinger aan de pols houden 
voor de wetenschappelijke, technologische en maat-
schappelijke ontwikkelingen op het vlak van de niet-
ioniserende straling. In het kader van transparant en inte-
graal werken spreekt het voor zich dat er best overleg is 
tussen alle betrokken beleidsdomeinen. Alle betrokken 
administraties hebben regelmatig overleg hierover. Als 
daaruit geen grote conclusies worden getrokken, heeft dat 
veeleer te maken met het feit dat een aantal conclusies 
niet absoluut zijn dan met een zogenaamd gebrek aan 
communicatie tussen de verschillende administraties. 

Van bij hun opstart in 2004 werken de medisch milieu-
kundigen bij de LOGO’s niet alleen reactief aan deze 
problematiek, maar ook proactief en op maat van de 
betrokken intermediairen. Dat gebeurt in samenwerking 
met de afdeling Toezicht Volksgezondheid. 

De werking van de medisch milieukundigen bij de  
LOGO’s wordt volledig gesubsidieerd vanuit de wer-
kingsbudgetten van mijn departement. De afdeling Toe-
zicht Volksgezondheid en de medisch milieukundigen 
houden een vinger aan de pols en organiseren zo nodig 
nieuwe of aangepaste proactieve informatie- en sensibi-
liseringscampagnes. 

De initiatiefnemer van de folder over het gsm-gevaar 
was mijn voorgangster, mevrouw Vervotte. Deze folder 
wilde objectieve informatie geven over een onderwerp 
waarover bij de burger veel ongerustheid heerst, gelet op 
het scala aan elkaar tegensprekende berichten en het 
gebrek aan voldoende kennis om deze berichten op een 
objectieve en neutrale wijze te plaatsen. 

Voor het opstellen van de folder werden adviezen van de 
Hoge Gezondheidsraad, aanbevelingen uit het viWTA-
rapport, verzuchtingen van een dertigtal geconsulteerde 
kinderartsen en van de Vlaamse overkoepelende werk-
groep Beperk De Straling bekeken en vergeleken met 
internationale aanbevelingen. Concreet werden onder 
meer rapporten en standpunten onder de loep genomen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Nederlandse 
Gezondheidsraad en de Food and Drug Administration 
(FDA) van de Verenigde Staten. Ook de aanbevelingen 
van de Independent Expert Group on Mobile Phones 
(IEGMP) en van het Franse Directoraat-Generaal voor 
Gezondheid werden geraadpleegd. 

Het is dus niet zo dat de folder gebaseerd zou zijn op 
een gebrekkig inzicht in de beschikbaarheid van we-
tenschappelijke studies. Ik durf zelfs het tegendeel 
beweren. 

Ik blijf deze problematiek van nabij volgen. Ik zal zo 
nodig nieuwe gepaste maatregelen nemen. Voorlopig 
acht ik nieuwe initiatieven niet nodig ten opzichte van 
de huidige regelgeving. 

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
heeft geen richtlijnen gegeven over deze thema’s, noch 
voor de infrastructuur noch voor de serverruimtes. Op 
basis van de resultaten van de onderzoeken waarover 
mijn administratie beschikt, bestaat daartoe geen aan-
leiding. Dat kan in de toekomst natuurlijk nog verande-
ren. Ik zie voorlopig echter geen reden voor een ver-
strakking van de regelgeving. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de minister, er 
kan geen wetenschappelijke zekerheid worden geboden 
over de schadelijke effecten van niet-ioniserende stra-
len. Dat is een containerbegrip. Het hanteren van zo’n 
begrip impliceert dat het heel moeilijk is om daar heel 
algemene en sluitende uitspraken over te doen. Ik ver-
wijs echter naar een uitspraak van professor Van Gool 
tijdens de hoorzitting: “Ik kan met 100 percent zeker-
heid stellen dat er over de beschadigingen op molecu-
lair en cellulair niveau geen discussie meer bestaat.” 
Het feit dat de discussie hier wordt voortgezet, bewijst 
natuurlijk een beetje het tegendeel. 

Vijftig jaar geleden promootte men asbest als een zeer 
goedkoop en absoluut onschadelijk bouwmateriaal. 
Vijftien tot twintig jaar geleden stond niemand stil bij de 
gevaren van uv-straling. Vandaag is men in beide geval-
len absoluut overtuigd van het tegendeel. Het is een 
illusie dat men die straling zou kunnen laten verdwijnen. 
Iedereen werkt immers met laptops en gsm’s. We moe-
ten echter het voorzichtigheidsprincipe blijven hanteren. 
Wanneer over tien jaar het tegendeel bewezen is, hoeven 
we ons dan niet deemoedig op de borst te slaan. 
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In het viWTA-onderzoek worden een aantal zaken naar 
voren geschoven waarbij men met zeer beperkte midde-
len effect kan genereren. 

We moeten zorgen voor de opbouw van een attitude 
waarbij we leren omgaan met het gegeven straling. Dat 
is ruimer dan het uitgeven van een folder. We moeten 
werk maken van awareness en verantwoord omgaan met 
de technologische middelen die vandaag bestaan. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Ik sluit me grotendeels 
aan bij de opmerkingen van de heer Van Malderen. In dit 
verhaal hebben we een draagvlak nodig, en als het gaat 
om het belang van het kind, bestaat dat draagvlak ook. 
Niemand wil een zendmast in zijn tuin. Een zendmast in 
andermans tuin stoort dan weer veel minder.  

Wat ik uit die hoorzitting onthouden heb, is dat een 
microgolfoven om de vijf jaar zou moeten worden ver-
nieuwd. Wie van ons weet dat eigenlijk? Ik verwijs ook 
naar het document van het viWTA waarin staat opge-
somd wat we zelf kunnen doen. Misschien is het nuttig 
om die aanbevelingen op een website te plaatsen of via 
een televisiespotje bekend te maken? 

De voorzitter: De heer Pieters heeft het woord. 

De heer Leo Pieters: Mijnheer de minister, u zegt dat er 
geen enkele aanleiding is om iets te doen voor scholen 
en jonge kinderen, maar u geeft tegelijkertijd wel een 
folder uit. U zegt daarin dat het nog niet bewezen is of 
het schadelijk is of niet, maar u geeft wel aan dat er een 
probleem is. 

Uit voorzichtigheid zou ik toch aanraden om voor jonge-
re kinderen – als overheid zijn we verantwoordelijk voor 
kinderen in een school – een aantal richtlijnen uit te 
vaardigen waarbij mogelijke problemen kunnen worden 
aangekaart, zodat schoolbesturen een houvast hebben als 
ze maatregelen zouden willen nemen. 

De voorzitter: De heer Daems heeft het woord. 

De heer Rudi Daems: Mijnheer de minister, bedankt 
voor uw antwoord. Ik wil vooraf duidelijk zeggen dat ik 
de medisch milieukundigen niet in vraag stel. Ze doen 
goed werk op curatief en zeker op preventief vlak. Maar 
de vraag is soms met welke informatie ze werken. Ik 
baseer me voor mijn vraag op informatie van mensen die 
op medisch vlak degelijk geschoold zijn. Zij hebben 
bedenkingen bij de folder. Ik veronderstel dat die is 
opgesteld door de medisch milieukundigen. In de folder 
staat dat, volgens de informatie waarover men nu be-
schikt, bellen met een gsm niet schadelijk is. U hebt 
daarnet zelf beklemtoond dat u het belangrijk vindt om 
objectieve informatie te geven. Er zijn inderdaad studies 

die zeggen dat gsm’en geen problemen geeft. Maar ik 
denk dat het toch wel duidelijk wordt dat de gezond-
heidseffecten op moleculair, cellulair en dierproef-
niveau, voor honderd percent bewezen zijn. 

Daarom vraag ik u om toch bijkomende initiatieven te 
nemen om tot iets meer voorzichtigheid aan te manen, 
zeker bij een aantal doelgroepen die hier al een paar 
keer zijn vermeld. Ik zou ook willen vragen om de 
rapporten waarnaar professor Van Gool in zijn synthe-
se verwijst, te laten analyseren om na te gaan hoe breed 
die maatschappelijke consensus is. Hij sloeg ons om de 
oren met rapporten van universiteiten in Zweden en in 
Engeland, dus denk ik dat hij zich op meer dan twee 
rapporten heeft gebaseerd om te zeggen dat er zeker 
voor jonge kinderen, toch wel een ernstig probleem is. 

Ik denk dat het goed zou zijn om een bijkomend initia-
tief te nemen, in de eerste plaats voor die doelgroep. Er 
is behoefte aan meer informatie om voorzichtiger om te 
springen met stralingstoestellen. Wie weet bijvoorbeeld 
dat het toestel voor Digital Enhanced Cordless Tele-
communication (DECT), het toestel voor draadloos 
telefoneren, qua straling schadelijker is dan een gsm? 

Minister Steven Vanackere: De folder is een jaar 
geleden opgesteld. De toon ervan is niet dat er niets 
aan de hand is, maar wel dat men voorzichtig moet zijn 
omdat men nog niet goed weet of het nu schadelijk is 
of niet. Dat is de echte toon van de folder. Door de 
citaten die u aanhaalt, geeft u een andere indruk. 

Deze bespreking zet me er wel toe aan om alles nog 
eens goed te bekijken, zeker de informatie die we had-
den op het moment dat we de folder maakten. De  
limieten van het voorzorgsprincipe zijn hier dat het 
gebruik van een aantal toestellen zodanig ingeburgerd 
is, dat niet meer van voorzorg moet worden gesproken 
maar dat bepaalde ingeburgerde gewoonten moeten 
worden bijgestuurd. Het is uiteraard ook een toepas-
sing van het voorzorgsprincipe. Maar als we de inven-
taris maken van een aantal vragen over de impact van 
microgolfovens, wekkerradio’s en digitale telefoons, 
dan stellen we vast dat er een zorg is. Als er weten-
schappelijke evidentie is, veronderstelt dit niet alleen 
dat men zaken niet doet, maar dat men zijn gewoonten 
ingrijpend zou moeten veranderen. Dat maakt het werk 
een tikje lastiger dan in een ander model. 

De heer Rudi Daems: De digitale klok kan inderdaad 
niet zomaar worden teruggedraaid en zeker niet van 
vandaag op morgen, maar we staan wel aan het begin 
van een nieuwe digitale generatie met UMTS en Wire-
less-Fidelity (Wi-Fi) en allerlei nieuwe technieken 
voor het doorsturen van beelden. Het gaat een onge-
looflijke verhoging van de intensiteit van de straling 
veroorzaken. Het is dus geen standstill. We moeten 
ook durven vooruitkijken en uit voorzorg minder grote 
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stappen zetten en minder ambitieus zijn, dan sommigen 
zouden willen. 

De heer Leo Pieters: Het gaat inderdaad om een attitu-
deprobleem. De aankomende generatie uit de lagere 
school moet er mee leren omgaan. Zij zien hoe volwas-
senen er mee omgaan. Als men die aankomende genera-
tie kan sensibiliseren, dan is er al veel gewonnen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Marijke Dillen tot de 
heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verslag van 
het Rekenhof over de personeelsaangelegenheden 
van Kind en Gezin 

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord. 

Mevrouw Marijke Dillen: Mijnheer de minister, mijn-
heer de voorzitter, geachte collega’s, vorige week had-
den we in deze commissie een interessante gedachtewis-
seling met het Rekenhof over de personeelsaangelegen-
heden van Kind en Gezin. 

Mijnheer de voorzitter, ik dank u dat u mijn vraag on-
middellijk hebt geagendeerd. Want gelet op de knelpun-
ten, is het belangrijk om kort op de bal te spelen. 

Het Rekenhof heeft de personeelscyclus van Kind en 
Gezin onderzocht en concludeert dat Kind en Gezin zijn 
personeelsaangelegenheden in grote mate beheerst. Het 
heeft zich zodanig georganiseerd dat de personeels-
cyclus behoorlijk functioneert en dat de regelgeving 
grotendeels wordt nageleefd. 

Toch blijven er volgens het Rekenhof een aantal belang-
rijke knelpunten. Kind en Gezin heeft voor zijn perso-
neelsbeleid en -beheer nog geen strategische en opera-
tionele doelstellingen vastgelegd. Het kan dan ook niet 
systematisch de risico’s beoordelen die het doelbereik 
bedreigen. Daardoor zijn interne beheersingsactiviteiten 
veeleer ad hoc geïnstalleerd. Ook ontbreekt er een orga-
nisatiebreed personeelsbehoefteplan dat steunt op een 
procesanalyse. De territoriale decentralisatie van de 
hrm-functie naar de provinciale afdelingen zorgt voor 
efficiëntieverlies, wat deels het hoge aantal hrm-
medewerkers verklaart. 

Wat ik erger vind, is dat in bepaalde gevallen de regel-
geving wordt genegeerd. Zo legt Kind en Gezin bepaal-
de aanwervingsregels, de voorwaarden voor contractuele 
indienstneming en de toekenningsregels voor bepaalde 
toelagen naast zich neer. Kind en Gezin interpreteert het 
begrip ‘bijkomende en specifieke opdrachten’ steeds 

ruimer zodat contractuele tewerkstelling kan worden 
voortgezet. Contractuelen worden via een nominatieve 
opvraging te gemakkelijk benoemd bij Kind en Gezin, 
met uitsluiting van externe kandidaten. Dit is zo mani-
fest onwettig dat het aanleiding kan geven tot procedu-
res door derden die zich gepasseerd voelen. Het Re-
kenhof stelt terecht dat deze werkwijze in strijd is met 
het gelijkheidsbeginsel. Ook respecteert Kind en Gezin 
niet altijd de rangschikking van geslaagde internen bij 
het oproepen tot de stage. 

Andere tekortkomingen wijzen op een gebrek aan juri-
dische knowhow of onvolkomen procedures, zoals de 
gebrekkige documentatie van het selectieproces en de 
inbreuken tegen de bevoegdheidsdelegatie inzake per-
soneelszaken. Door de afwezigheid van een strategisch 
beleidsplan hrm worden niet alle doelstellingen gekwa-
lificeerd. 

Het is belangrijk dat het personeelsbeleid strikter wordt 
opgevolgd. Kind en Gezin is geen nieuwe instelling, 
maar kan bogen op een jarenlange ervaring. We mogen 
dan ook verwachten dat Kind en Gezin volledig in orde 
is met haar personeelsbeleid. Het is de plicht van Kind 
en Gezin om te zorgen voor voldoende juridische ken-
nis om de wetgeving na te leven. 

Het Rekenhof formuleert in zijn verslag een aantal 
duidelijke en concrete aanbevelingen die op zeer korte 
termijn kunnen worden uitgevoerd. Uit uw antwoord 
blijkt duidelijk dat u de conclusies en de aanbevelingen 
van het Rekenhof niet betwist. 

Mijnheer de minister, u hebt aangekondigd dat Kind en 
Gezin een beleidsplan zou bespreken waarin voor het 
hrm-beleid en -beheer strategische en operationele 
doelstellingen zijn bepaald. Dat beleidsplan zou ook 
een gestructureerde risicobeoordeling met bijhorende 
interne beheersingsactiviteiten mogelijk maken en zou 
tegemoetkomen aan de aanbevelingen van het Reken-
hof. Wat is de stand van zaken? Welke strategische en 
operationele doelstellingen zijn er bepaald die toelaten 
tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Re-
kenhof? Hebt u initiatieven genomen op basis van de 
aanbevelingen van het Rekenhof om ervoor te zorgen 
dat de aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd? 

Ik heb het dan heel specifiek over de naleving van de 
regelgeving. Wat de strategische en operationele doel-
stellingen betreft, verwijs ik naar het plan dat er moet 
komen of er misschien al is. De niet-naleving van  
regels op het vlak van personeelsbeleid zijn niet het 
gevolg van de afwezigheid van een beleidsplan: de 
knowhow en juridische kennis zijn er. Hebt u Kind en 
Gezin er al op gewezen dat het negeren van die regels 
absoluut onaanvaardbaar is en dat de instelling initia-
tieven moet nemen om ervoor te zorgen dat dit in de 
toekomst niet meer zal gebeuren? 
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De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne Marie Hoebeke: Ook ik wil het hebben 
over het rapport van het Rekenhof. Voor de indiensttre-
ding van een contractueel personeelslid is gewoonlijk een 
indiensttredingsbesluit nodig. Dat besluit bevat de beslis-
sing die aanleiding geeft tot de opmaak van een arbeids-
overeenkomst. Uit het rapport blijkt dat Kind en Gezin 
dergelijke besluiten niet opmaakt. Soms is er wel een 
voorstel tot indiensttreding. Dat wordt normaal gesproken 
opgenomen in luik B en komt terecht in het personeels-
dossier. Als de persoon aan de voorwaarden voldoet en 
wordt aangeworven, wordt dat in een apart document 
gegoten. Het Rekenhof stelt vast dat in veel provinciale 
afdelingen dat document niet is ondertekend, en als er 
toch sprake is van een handtekening, dan is die er in uit-
voering van een bevoegdheidsdelegatie. Volgens het 
Rekenhof en ook volgens ons kan dat niet. 

Heeft het ontbreken van een indiensttredingsbesluit in het 
dossier van een contractueel tewerkgestelde persoon con-
sequenties voor de rechtsgeldigheid van de indienstne-
ming? En hoe zit het met de rechtsgeldigheid als de hand-
tekening van het diensthoofd ontbreekt? Hoe verklaart u 
dat in de meeste van die dossiers elke verwijzing naar een 
selectieprocedure ontbreekt? Men werft blijkbaar contrac-
tuelen aan zonder de markt te consulteren. Het Rekenhof 
organiseerde ook een steekproef over de verloning. Daar-
uit bleek dat verschillende arbeidsprestaties lukraak wor-
den gevaloriseerd, alleen op basis van de dienstanciën-
niteit. De dossierbeheerders kunnen blijkbaar volledig  
autonoom handelen. Het Rekenhof acht dit in strijd met 
het delegatiebesluit waarbij de afdelingshoofden bevoegd 
zijn om de salarisvaststellingsbesluiten te nemen. Zij 
moeten de parameters van de verloning vastleggen. Hier 
gebeurt dat blijkbaar lukraak. 

Salarisfiches zijn doorgaans niet ondertekend en worden 
niet doorgestuurd. Bovendien gebruikt men een ondoor-
zichtig systeem van allerlei vergoedingen, toelagen en 
voordelen. De fiches zijn dus niet bruikbaar. Wat zal er 
gebeuren als zal blijken dat aan een personeelslid ten 
onrechte uitbetalingen zijn gedaan? Zal men ze terugvor-
deren? Ik veronderstel dat de minister het met mij eens is 
dat deze werkwijze grondig moet worden bijgesteld, con-
form de wetgeving inzake de arbeidsovereenkomsten. 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Ik wil vooraf zeggen dat 
uit het verslag van het Rekenhof en ons antwoord daarop 
blijkt dat we de aanbevelingen van het Rekenhof niet in 
vraag stellen. Bovendien blijkt uit ons antwoord dat we 
bij Kind en Gezin een grotere conformiteit aan die aan-
bevelingen willen nastreven en ook realiseren. 

Er moet me nog iets van het hart. Het is logisch en goed 
dat het parlement zich buigt over deze aanbevelingen en 

onderzoekt wat daarmee moet worden gedaan. Ik denk 
dan in het bijzonder aan het probleem van de verschil-
len tussen statutairen en contractuelen. Het is wel zo 
dat onze Vlaamse agentschappen goed functionerende 
diensten moeten zijn. Dat kan betekenen dat een lei-
dend ambtenaar voor bepaalde taken een beroep moet 
kunnen doen op de voordelen van een contractuele 
tewerkstelling, want dat kan snel gaan. We mogen dat 
niet a priori verdacht vinden. 

U zegt dat niet, maar ik wil dat toch even uitdrukkelijk 
vermelden. Als er procedures zijn, dan moeten die 
gerespecteerd worden. Maar we willen zeker niet van 
wereldvreemdheid worden beschuldigd. We beseffen 
heel goed dat men vandaag soms snel moet kunnen 
aanwerven. We beseffen dat een leidend ambtenaar in 
dat geval beschikbare mensen die waardevol zijn zo 
snel mogelijk wil inschakelen. 

Wat het statuut van de aldus aangeworven mensen 
betreft, zeg ik op basis van mijn ervaring dat men een 
onderscheid moet maken tussen de arbeidsrechtelijke 
situatie van de betrokkenen enerzijds en de administra-
tiefrechtelijke betekenis en de impact ervan op de pen-
sioenberekening anderzijds. Er kan geen twijfel over 
bestaan dat zelfs de afwezigheid van een handtekening 
niet wegneemt dat een contractuele aanwerving in 
wezen een wilsovereenstemming is tussen twee partij-
en en ook uit de feitelijke toestand van de dagelijkse 
tewerkstelling blijkt. Dat zorgt voor een bescherming 
in arbeidsrechtelijke zin, die meer betekent dan een 
handtekening. De problemen voor de betrokkene zullen 
zich eerder situeren aan het einde van de carrière, als 
de pensioenberekening moet gebeuren en het Rekenhof 
zich kan afvragen of de pensioenrechten wel op be-
hoorlijke wijze zijn opgebouwd. Ik sluit me dus aan  
bij de pleidooien van mevrouw Dillen en mevrouw 
Hoebeke om het allemaal netjes aan te pakken. 

Het klopt dat ik in het antwoord op het verslag van het 
Rekenhof heb verwezen naar het beleidsplan hrm, waar-
in een aantal strategische en operationele doelstellingen 
staan die toelaten tegemoet te komen aan de aanbevelin-
gen van het Rekenhof. Dit beleidsplan is op 13 novem-
ber 2007 door het directiecomité van Kind en Gezin 
goedgekeurd. Er is daarbij rekening gehouden met “de 
risico’s” die het agentschap loopt op het vlak van zijn 
personeelsbeleid en -beheer. Het gaat dan over zaken die 
problematisch zouden kunnen zijn. Het beleidsplan is 
immers gebaseerd op de resultaten van interne en exter-
ne audits. Ik wil duidelijk maken dat dit beleidsplan het 
personeelsbeleid van Kind en Gezin zal verbeteren. Het 
gaat om verbeteringen aan een systeem dat, volgens de 
conclusie van het Rekenhof zelf, vandaag al vrij be-
heerst wordt aangepakt in vergelijking met wat gebeurt 
in andere organisaties en agentschappen. 

De eerste strategische doelstelling is dat Kind en Gezin 
zijn personeelsplan zal evalueren en herzien, zodat het 
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beter is afgestemd op de opdrachten en processen die het 
agentschap moet uitvoeren. Deze herziening van het 
initiële personeelsplan komt tegemoet aan de aanbeve-
ling van het Rekenhof om op basis van een procesanaly-
se een organisatiebreed personeelsplan uit te werken. 
Hieraan wordt sinds eind 2007 gewerkt, en dat project is 
nog steeds lopende. Een volgende strategische doelstel-
ling is het verder uitwerken en verfijnen van het interne 
controlesysteem voor personeelsaangelegenheden. Er zal 
een procedure worden afgesproken voor het opvolgen 
van de bevoegdheidsdelegatie, zodat de problemen die u 
hebt aangehaald, tot het verleden behoren. 

Het draaiboek “Rekrutering en Selectie” van het agent-
schap wordt verder uitgewerkt en verfijnd op het vlak 
van aanwervingsregels en contractuele indienstnemin-
gen. Het verder uitwerken en implementeren van het 
interne controlesysteem voor de loonadministratie moet 
ervoor zorgen dat de toekenningsregels voor toelagen 
foutloos worden toegepast. Al deze zaken worden in 
2008 uitgevoerd. 

Andere strategische en operationele doelstellingen die 
zijn opgenomen in het beleidsplan hrm zijn ondersteu-
nende acties inzake competentiemanagement en leiding 
geven, het verder uitbouwen van de samenwerking met 
interne en externe partners en het optimaliseren van de 
informatie over personeelsaangelegenheden voor de 
personeelsleden en de hrm-medewerkers via het intranet. 
Een specifieke doelstelling is de betere doorstroming 
van juridische knowhow naar alle medewerkers, en dat 
is welkom. In het beleidsplan hrm is ten slotte ook een 
specifieke doelstelling opgenomen over het definiëren 
en opvolgen van de bestaande hrm-kengetallen. Deze 
kengetallen zijn gebaseerd op de strategische hrm-
doelstellingen. Ze zullen toelaten de doelstellingen op te 
volgen en de risico’s te monitoren. Het is de bedoeling 
om deze kengetallen in de loop van 2008 exacter te 
definiëren en op te leveren. 

Een van de aanbevelingen van het Rekenhof is ook om 
permanente functies door vastbenoemden te laten uit-
voeren. Dit vloeit voort uit de herziening van het perso-
neelsplan. Ik neem er ook akte van dat het Rekenhof zelf 
in zijn mondelinge toelichting tijdens de gedachtewisse-
ling heeft gezegd dat niet alleen Kind en Gezin een be-
roep doet op contractuelen. In dat verband verwijs ik 
naar mijn inleidende commentaren: er is de absolute 
wens om de orthodoxie te respecteren, maar tezelfdertijd 
willen we ook dat onze agentschappen de nodige flexibi-
liteit inzake management kunnen behouden zodat ze in 
het belang van de Vlaamse Gemeenschap een optimale 
service kunnen aanbieden. 

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord. 

Mevrouw Marijke Dillen: Ik dank u voor het antwoord. 
Ik stel vast dat er in hoge mate wordt tegemoetgekomen 
aan de aanbevelingen van het Rekenhof. Als ik het goed 

begrijp, dan zou tegen het einde van het jaar alles in orde 
moeten zijn. Ik til zwaar aan de niet-naleving van de 
regelgeving. Een openbare instelling moet zeker op dat 
vlak het voorbeeld geven. Vorige week heb ik voor 
mezelf de bedenking gemaakt dat een vergelijking met 
de privésector verhelderend is. Een privébedrijf zal voor 
veel minder zware inbreuken correctioneel worden ver-
volgd, terwijl hier zwaarwichtige overtredingen niet 
worden bestraft. Er is zelfs geen personeelsdossier op-
gemaakt, en dat kan toch niet? In Antwerpen worden 
restaurants correctioneel vervolgd als het arbeidsregle-
ment en het arbeidscontract niet aanwezig zijn. Zelfs de 
uurroosters moeten aanwezig zijn. 

Ik pleit er niet voor om Kind en Gezin te laten vervol-
gen. Ik pleit er wel voor dat Kind en Gezin haar voor-
beeldfunctie waarmaakt en de personeelsdossiers in orde 
maakt. Zo niet kunnen de problemen aanleiding geven 
tot zware procedureslagen. Ik hoop daarom dat er nog 
voor eind 2008 inspanningen worden geleverd om ten 
minste volledig in orde te zijn met de regelgeving. 

De voorzitter: Mevrouw Hoebeke heeft het woord. 

Mevrouw Anne Marie Hoebeke: Ik denk dat de goe-
de wil niet ontbreekt, maar dat het veeleer gaat om 
slordigheid. Ik stel wel vast dat men de werkgevers in 
de privésector dergelijke slordigheden kwalijker neemt 
dan de werkgever van een instelling die onder onze 
voogdij ressorteert. 

Ik ben vooral bezorgd over de contractueel tewerkge-
stelde personeelsleden. Ik vrees dat hun onvolledige 
dossier gevolgen zou kunnen hebben voor hun pensioen 
of dat ze boni of andere toelagen zullen moeten terug-
betalen. Ik denk niet dat een werknemer moet opdraaien 
voor de slordigheden van zijn werkgever. 

Ik heb nog een suggestie. Er is al een rechtspositierege-
ling voor de lokale besturen. In die regeling wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen contractuelen en statutairen. 
Op dat niveau zijn er drie soorten van regels: verplichte 
regels, facultatieve regels en regels die het lokale be-
stuur naar eigen goeddunken al dan niet kan toepassen. 
Mijn ervaring leert me dat dit een goed instrument is. 
Misschien is het nuttig om die regeling als leidraad mee 
te delen aan alle instellingen die onder de verantwoorde-
lijkheid van het Vlaams Parlement vallen? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Ik krijg de indruk dat 
men de aanbevelingen van het Rekenhof iets te gefor-
ceerd interpreteert. Men heeft het hier over regelgeving 
die niet wordt gevolgd. 

Het Rekenhof stelt dat in een aantal gevallen de regels 
in verband met de aanwervingsprocedure van contrac-
tuelen – die voor de privésector niet relevant zijn – niet 
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worden toegepast. De vergelijking met de privésector is 
dus niet relevant. Het Rekenhof zegt gewoon dat deze 
werkgever, die in vergelijking met de werkgevers uit de 
privésector een aantal extra verplichtingen van admini-
stratieve aard heeft, die niet altijd perfect uitvoert. Het 
stoort me als men zegt dat dit soort fouten bij de privé-
sector zwaar worden aangepakt. In de privésector zou-
den dat geen fouten zijn. 

Samen met u vind ik wel dat er werk moet worden  
gemaakt van de problemen waar het Rekenhof op wijst  
– van verkeerde berekeningen en toelagen. Die fouten 
moet men rechtzetten. Een verkeerde berekening kan men 
herstellen, en dat is nog iets heel anders dan inbreuken op 
de regelgeving. We moeten aannemen dat Kind en Gezin 
het personeelsstatuut respecteert. Waar mensen zijn, wor-
den natuurlijk fouten gemaakt. Het hrm-plan dat wordt 
geïmplementeerd, moet ervoor zorgen dat dergelijke 
problemen tot het verleden gaan behoren. 

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord. 

Mevrouw Marijke Dillen: Ik heb niet gezegd dat pri-
véwerkgevers correctioneel zouden worden vervolgd 
voor dergelijke inbreuken. Het gaat om andere inbreu-
ken. Ik zeg alleen dat Kind en Gezin ernstige inbreuken 
heeft gepleegd, en volledig met de regelgeving in orde 
moet zijn. 

Tot besluit wil ik nogmaals benadrukken dat mijn kritiek 
alleen slaat op de niet-naleving van de regelgeving inza-
ke het personeelsbeleid, en dus niet op de werking van 
Kind en Gezin zelf. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Else De Wachter tot 
de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de uitvoe-
ring van het strategisch plan hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden 

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het woord. 

Mevrouw Else De Wachter: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, mijn vraag is ingegeven 
door de getuigenis van een medewerker van het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs 
(VOCVO). Anderen hebben de minister van Onderwijs 
hierover al ondervraagd, en ik kom er nog op terug. Ik 
wil hier trouwens de verschillende ministers over onder-
vragen, en niet alleen de minister van Welzijn. 

In 2000 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het 
Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedeti-

neerden goed. Het plan voorziet in een goed uitge-
bouwde sociale hulp- en dienstverlening voor gedeti-
neerden met het oog op een betere sociale reïntegratie 
na hun vrijlating. Daarbij wordt elk betrokken beleids-
domein verantwoordelijk voor de uitbouw van een 
hulp- en dienstverleningsaanbod op maat. Er zijn acties 
voorzien in de domeinen onderwijs, beroepsopleiding, 
tewerkstelling, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, 
sociaal-cultureel werk, sport en ontspanning. Binnen 
de gevangenismuren worden deze activiteiten gecoör-
dineerd door de beleidsmedewerkers. 

In 2000 kreeg het plan een begin van uitvoering in de 
pilootregio's Antwerpen en de Kempen. Nadien kwa-
men daar ook nog Brugge, Hasselt en Gent bij. Dit 
betekent dat het strategisch plan momenteel wordt 
uitgevoerd in acht van de vijftien Vlaamse strafinstel-
lingen. Dat betekent natuurlijk ook dat in een aantal 
grote strafinstellingen zoals Leuven Centraal, Leuven 
Hulp, Oudenaarde, Dendermonde of Mechelen er nog 
geen sprake is van een implementatie van het plan, ook 
al voorzag de Vlaamse Regering in 2000 in een termijn 
van tien jaar om het beoogde geïntegreerd Vlaamse 
beleid hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wer-
kelijk te implementeren. 

Nog minder dan twee jaar resten ons voor we die streef-
datum bereiken. U zult het ongetwijfeld met mij eens 
zijn dat er nog veel werk moet worden verzet als we de 
gestelde objectieven willen bereiken. Op 31 januari 
beantwoordde de minister van Onderwijs in de commis-
sie voor Onderwijs twee vragen om uitleg, van mevrouw 
Libert en van de heer Huybrechts, over het beleid inzake 
onderwijs aan gedetineerden. Uit zijn antwoord begrijp 
ik dat minister Vandenbroucke voor wat het onderwijs-
luik betreft al tegen september 2008 voorziet in een 
volledige uitvoering van het Strategisch Plan Hulp- en 
Dienstverlening aan Gedetineerden in alle Vlaamse en 
Brusselse gevangenissen. Daarbij wordt voorzien in de 
aanstelling van twaalf regionale onderwijscoördinatoren 
en worden met de onderwijsinstellingen samen-
werkingsovereenkomsten afgesloten om een behoefte-
dekkend onderwijsaanbod te realiseren. 

Deze ontwikkeling is bemoedigend, want ze toont aan 
dat er wel degelijk wordt gewerkt aan een volledige 
realisatie van het strategisch plan tegen 2010. Vorige 
week ondervroeg ik minister Anciaux over het aspect 
vrije tijd, en hij antwoordde dat daarvoor in een enor-
me aangroei van middelen is voorzien. Hij kondigde 
een evaluatie aan, en herhaalde zijn hoop dat het plan 
in 2010 volledig zal zijn gerealiseerd. 

Mijnheer de minister, kunt u zich vinden in de missie 
en doelstellingen van het Strategisch Plan Hulp- en 
Dienstverlening aan Gedetineerden zoals dat in 2000 
door de Vlaamse Regering is goedgekeurd? Wat zijn 
uw plannen voor de verdere uitvoering van dit strate-
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gisch plan om de streefdatum van 2010 te halen? Welk 
stappenplan hebt u daarvoor uitgetekend? Hebt u al 
concrete plannen voor een uitbreiding naar andere ge-
vangenissen? In welke mate kunt u het voorbeeld van 
minister Vandenbroucke volgen en voorzien in een vol-
ledige implementatie van het strategisch plan op korte 
termijn? Hebt u zicht op de stand van zaken met betrek-
king tot de implementatie van het plan voor de andere 
beleidsdomeinen, of anders gezegd, wordt er geregeld 
overleg gepleegd? Is er volgens u nood aan een vervolg 
op het in 2000 goedgekeurde strategisch plan? Indien 
wel, hoe zult u dit voorbereiden? 

De voorzitter: De heer Dehaene heeft het woord. 

De heer Tom Dehaene: Ik heb wat vragen over sommi-
ge punten uit de beleidsbrief 2007-2008. Dan moet ik 
geen schriftelijke vragen meer stellen. Staat er ook een 
timing in vermeld? Men spreekt van resultaten van het 
onderzoek over het strategisch plan en over de wijze 
waarop de hulpverlening gekend is bij gedetineerden, 
die medio 2008 ter beschikking zouden zijn. Zit deze 
studie nog altijd op schema? Mogen we de resultaten 
ervan nog altijd tegen medio 2008 verwachten? 

Op dezelfde bladzijde is er sprake van een gedetineer-
denopvolgingsysteem dat zou worden ontwikkeld om de 
samenwerking tussen de beleidsmedewerkers en de 
betrokken centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) te 
versterken. Ook daarover had ik graag de stand van 
zaken gekend. 

Onderaan de bladzijde wordt aan het Vormingscentrum 
Opvoeding en Kinderopvang (VOCK) gevraagd om een 
vorming uit te werken voor gezinnen waarvan een ouder 
gedetineerd is. Wat is de stand van zaken op het vlak 
van deze vorming? 

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord. 

Mevrouw Marijke Dillen: Ik deel de zorgen van  
mevrouw De Wachter. Acht jaar geleden, na uitvoerige 
debatten in deze commissie, heeft het Vlaams Parlement 
het strategisch plan goedgekeurd. Het was de bedoeling 
dat het op tien jaar tijd volledig zou zijn geïmplementeerd. 

We stellen nu vast dat het plan na zeven jaar amper in de 
helft van de Vlaamse strafinstellingen is geïmplemen-
teerd. Er zijn nog vele bijkomende inspanningen nodig 
om ervoor te zorgen dat het tegen de vooropgestelde 
datum, 2010, volledig in al onze Vlaamse strafinstellin-
gen zal zijn geïmplementeerd. Het is belangrijk dat uw 
collega’s van Onderwijs, Cultuur en zo meer bijkomen-
de inspanningen leveren om dit plan te implementeren. 

Het moet onze betrachting blijven een goed beleid te 
voeren in onze stafinstellingen. Wil men ervoor zorgen 
dat de gedetineerden na hun verblijf in de gevangenis zich 

op de juiste en goede manier weer kunnen inburgeren en 
goed voorbereid zijn op hun terugkeer in de samen-
leving, dan is dit plan een goed hulpmiddel. We moeten 
er dan ook voor zorgen dat dit plan zo snel mogelijk in 
al onze strafinstellingen wordt geïmplementeerd. 

De instellingen die mevrouw De Wachter heeft opge-
noemd, zijn toch belangrijk. Ik denk aan Leuven, Den-
dermonde en zo meer. Ik dring erop aan dat de nodige 
inspanningen worden geleverd. 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Ik kan mij nog altijd 
achter de doelstellingen en de missie van het strate-
gisch plan scharen. Ik bevestig dat we de deadline van 
2010 zullen halen. Ik heb wel degelijk een overzicht 
over de stand van zaken van het plan op de andere 
beleidsdomeinen. Dankzij de regelmatige vergaderin-
gen van de Vlaamse stuurgroep onder voorzitterschap 
van mijn kabinet blijf ik op de hoogte van de inspan-
ningen die ook de andere collega’s moeten leveren om 
dat plan tot een goed einde te brengen. 

Er is zeker nood aan een vervolg. Ik bevestig u dat de 
timing voor de studie wel degelijk wordt gehaald, vóór 
de zomer nog of in de zomer. Op dat ogenblik moeten 
we er ons niet alleen van verzekeren dat het strategisch 
plan tegen de afgesproken deadline is uitgevoerd, maar 
moeten we al nieuwe accenten voor een vervolgplan 
aan bod laten komen. Ik voel al bijvoorbeeld zo’n ver-
volgaccent. We hebben op het kabinet overleg ge-
pleegd over de problematiek van de thuisloosheid van 
ex-gedetineerden en stellen vast dat het voor mensen 
die uit de gevangenis worden ontslagen, zeer moeilijk 
is om een woonst te vinden. Deze mensen hebben hier-
voor begeleiding nodig. Dat specifieke punt is niet 
helemaal afwezig in het strategisch plan, maar er zullen 
extra accenten nodig zijn. 

Ik antwoord u kort, maar ik ben druk bezig met het 
concretiseren van wat ik daarnet heb gezegd. Ik ben 
ervan overtuigd dat we het plan binnen de gestelde 
termijn zullen hebben uitgevoerd. 

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het woord. 

Mevrouw Else De Wachter: Ik dank de minister voor 
zijn bondige maar zeer concrete antwoord. Er is geen 
nuance mogelijk. 

Ik heb de stand van zaken nagevraagd bij de verschil-
lende ministers. Ik krijg er nu stilaan een duidelijker 
zicht op. Ik had vorige week tegen minister Anciaux 
gezegd zeer tevreden te zijn met het antwoord dat de 
evaluatie eraan komt tegen het einde van het jaar. U 
spreekt nu van medio zomer 2008. Het wordt altijd 
maar beter. 
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Minister Steven Vanackere: Ik spreek alleen voor mijn 
bevoegdheid. De studie heeft betrekking op de aspecten 
welzijn, volksgezondheid en gezin van het strategisch 
plan. Er is geen studie die alle materies bevat. Ik blijf 
wel op de hoogte van de vorderingen van de anderen via 
de stuurgroep. De studie waar de heer Dehaene naar 
verwijst, gaat alleen over mijn bevoegdheden. 

Mevrouw Else De Wachter: U hebt ook een belangrijk 
punt aangeraakt over de thuisloosheid van de ex-
gedetineerden. Ik kom even terug op de denktank Wel-
zijn-Wonen. Het geeft alleen maar aan hoe belangrijk 
deze werkgroep is. Dit punt valt er zeker ook onder. Ik 
hoop dat u het als aanbeveling ook meeneemt. 

Ik sluit me ook bij de opmerking van de heer Dehaene 
over de kinderen in gevangenissen. Ik heb het ook aan 
minister Anciaux, die bevoegd is voor jeugd en vrije 
tijd, aangekaart. Het probleem vertoont een groot raak-
vlak met de federale materie omdat het gaat over de 
inrichting van de gevangenissen. Het is belangrijk om 
mee te geven dat er nog een hele problematiek bestaat 
over de thuisloosheid van ex-gedetineerden, maar ook 
dat gedetineerden als ouder nog heel wat moeilijkheden 
ondervinden bij het bezoek van hun kinderen. Er is nog 
heel wat werk aan de winkel om een gepaste manier te 
vinden om daarmee om te gaan. Ik hoop dat u dit punt 
ook zult opnemen bij uw aanbevelingen. Ook de toegan-
kelijkheid van gevangenissen voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens is nog een heikel punt, en de inrichting 
voor mogelijke bezoekruimten voor heel jonge kinderen. 
Het is wel een federale materie, maar het is belangrijk 
om het mee op te nemen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der Borght 
tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de inspectie 
van kinderopvanginitiatieven 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: We konden onlangs 
in enkele kranten een artikel lezen over de sluiting van 
minicrèche De Speelberg in Steenokkerzeel. Het initia-
tief bestaat al vijftien jaar en kreeg volgens de uitbaters 
altijd een goed inspectieverslag, behoudens enkele op-
merkingen en aanmaningen. 

Onlangs besliste Kind en Gezin het attest van toezicht in 
te trekken. Blijkbaar diende een ouder een klacht in 
omdat diens kind geweigerd werd om gezondheidsrede-
nen. Er volgde een inspectie van Kind en Gezin, en toen 
bleek er plots een gebrek aan veiligheid, een gebrek aan 

toezicht en onvoldoende communicatie te zijn, wat 
toch ernstige tekortkomingen zijn. 

De investeringen die nodig zouden zijn om de crèche 
open te houden, lagen te hoog en de inrichtende macht 
besliste daarop om het initiatief tegen eind juni stop te 
zetten. De ouders van de 25 kindjes zullen elders kin-
deropvang moeten zoeken en hopelijk ook vinden. 
Deze situaties doen vragen rijzen over de manier waar-
op de inspecties plaatsvinden. Jarenlang rijst er blijk-
baar geen probleem, en dan plots blijkt er eigenlijk 
niets meer goed te zijn, noch de infrastructuur, noch 
het personeel. Ofwel waren de gebreken er al jaren  
– en voor de infrastructuur kan dat niet anders – en dan 
betekent het dat de inspectie haar taak niet naar beho-
ren uitvoerde en dat Kind en Gezin in gebreke bleef. 
Ofwel is er na één klacht paniekvoetbal gespeeld, en 
dan sluit men meteen het initiatief. Het is nu alleszins 
niet duidelijk of hier wel consequent is opgetreden. 

In de beheersovereenkomst voor 2008-2010 van het 
agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, staat als strategische en operationele doelstel-
ling duidelijk dat de rapportering over de inspecties 
volgens vastgelegde criteria verloopt. Er wordt gesteld 
dat de inspectierapporten een ondubbelzinnig beeld 
moeten geven van de vaststellingen. 

Mijnheer de minister, waarom is er plots bij een in-
spectie na een klacht van een ouder, een groot pro-
bleem inzake veiligheid en personeel, dat vóór de 
klacht blijkbaar niet voldoende groot was om het attest 
van toezicht in te trekken? Welk vertrouwen kunnen de 
ouders stellen in de inspectie als inspecties het ene jaar 
totaal tegenovergestelde rapporten opleveren als het 
jaar ervoor? Zult u op basis van de nieuwe beheers-
overeenkomst toezien op de consequente toepassing 
van de kwaliteitscriteria in de inspectierapporten? 

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Ik heb al eens een gelijkaardige 
vraag gesteld naar aanleiding van de sluiting van een 
crèche in Evere. We kunnen telkens dezelfde vraag 
opnieuw stellen. Het komt op het volgende neer. We 
horen zowel van ouders als van voorzieningen dat men 
niet goed weet wat de waarde is van een attest van 
toezicht. De inspectienormen kunnen blijkbaar ruim 
worden geïnterpreteerd. De ene keer is het goed, de 
andere keer niet. 

Er moet met Kind en Gezin uitgekeken worden naar 
meer standaardisering en duidelijkere normen, zowel 
voor de ouders als voor de initiatieven, zodat een trans-
parant beleid kan worden gevoerd. Men moet de  
ouders kunnen garanderen dat de kinderopvang kwali-
tatief goed is en de opvanginitiatieven dat de beoorde-
ling van de kwaliteit niet afhangt van de inspecteur, 
maar van de regels die ze heel goed kennen. 
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Mijnheer de minister, kunt u niet eens onderzoeken of 
hier geen werk van moet worden gemaakt, en op welk 
manier dat best zou gebeuren? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Ik zal niet in detail ingaan 
op het concrete dossier, de procedure loopt immers nog. 
Voor de goede orde wil ik meedelen dat de klacht niet 
heeft geleid tot de beslissing om het attest van toezicht 
in te trekken, maar wel om een inspectie uit te voeren. 
En het zijn de vaststellingen van de inspectiedienst ter 
plaatse die geleid hebben tot de beslissing. 

Zonder in detail te gaan, wil ik erop wijzen dat de om-
standigheden tussen twee inspectiemomenten in gewij-
zigd kunnen zijn, wat hier ook het geval is. Dat op het 
ene moment de toestand goed is bevonden en op een 
ander moment niet, betekent niet dat de evaluator niet 
dezelfde criteria heeft gehanteerd. Het zou kunnen dat er 
een nieuwe verantwoordelijke is op het moment van de 
tweede inspectie, of dat er een andere aanpak van de 
kinderen wordt gehanteerd en dat dit wordt vastgesteld 
bij een tweede inspectiebezoek. Een wijziging van de 
omstandigheden tussen twee inspectiebezoeken in kan 
wel degelijk aanleiding geven tot een evaluatie die niet 
conform is aan de eerste. Dat is geen teken van incohe-
rentie, maar het wijst erop dat er bij de voorziening zelf 
er iets is veranderd. 

Ik denk dat het goed is om even in te gaan op de vraag 
hoe Kind en Gezin tot dat soort beslissing komt. Aange-
zien het om een zelfstandig initiatief gaat, een minicrè-
che, wordt de procedure bepaald door het ministeriële 
besluit van 19 februari 2003 betreffende de algemene 
voorwaarden van toezicht voor de zelfstandige opvang-
initiatieven. De standaardprocedure van de inspectie, die 
nu een zelfstandig agentschap is, is afhankelijk van het 
feit of het om een eerste inspectie gaat voor het al of niet 
toekennen van een attest van toezicht dan wel om een 
toezichtbezoek, zodat fiscale attesten kunnen worden 
afgeleverd. 

De frequentie van zo'n toezichtbezoek ligt normaal ge-
zien op een per twee jaar. Het inspectieverslag wordt 
met een advies overgemaakt aan het provinciale afde-
lingshoofd van Kind en Gezin. De bevoegdheid voor 
onder meer het intrekken van attesten van toezicht is aan 
dit afdelingshoofd van de provincie gedelegeerd. 

Als er een negatief advies van de inspectie binnenkomt 
bij het provinciale afdelingshoofd, oordeelt hij welk 
gevolg er wordt aan gegeven. Dat kan een waarschu-
wing zijn waarbij een aantal afspraken worden gemaakt 
over het in orde brengen van de opmerkingen, de termijn 
waarbinnen dit gebeurt en het vastleggen van een opvol-
gingsbezoek door de inspectie. Dat is een eerste moge-
lijkheid. 

Een tweede mogelijkheid is het intrekken van het attest 
van toezicht. Dan oordeelt het provinciale afdelings-
hoofd dat er een reële gevaarsituatie is. Dat advies staat 
ook al in het inspectierapport. Hij trekt onmiddellijk 
het attest van toezicht in na overleg met de provinciale 
dossierbeheerder. Er bestaat wel een procedurehand-
boek om over de verschillende provincies heen enige 
uniformiteit te hebben. In tegenstelling tot wat in het 
bericht stond, kan Kind en Gezin nooit de sluiting 
doorvoeren. Sluiten is niet het juiste woord, het gaat 
veeleer om het intrekken van een attest. De voorzie-
ning kan theoretisch blijven functioneren, maar kan 
wel niet langer fiscale attesten afleveren. 

We moeten nadenken over het aspect veiligheid. Me-
vrouw Roex wijst er terecht op. Vandaag kan alleen de 
burgemeester een voorziening sluiten. Hij wordt op 
grond van zijn bevoegdheid geïnformeerd over het 
intrekken van het attest van toezicht. Hij kan beslissen 
om zelf ter plaatse te gaan kijken en kan overgaan tot 
een eventuele sluiting. De ouders worden door de pro-
vinciale afdeling per brief op de hoogte gesteld van de 
beslissing en van de gevolgen voor het fiscale attest. 
Ook eventuele alternatieven worden meegedeeld. Een 
sluiting is echt wel uitzonderlijk. Ook de voorziening 
wordt op de hoogte gebracht van de beslissing en kan 
daartegen in beroep gaan, hetzij binnen de 60 dagen bij 
de Raad van State, hetzij bij de administrateur-generaal 
van Kind en Gezin. Daar staat geen tijdslimiet op. Het 
schort ook de procedure niet op bij de Raad van State. 

De ouders kunnen zeker vertrouwen hebben in de in-
spectie en in Kind en Gezin. Daarbij moet ik opmerken 
dat de eerste verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 
de veiligheid bij de voorziening ligt. De inspectie en 
Kind en Gezin zijn niet permanent aanwezig in een 
voorziening. U hebt het gehoord: er is een opvolgings-
inspectie om de twee jaar. Ook ouders moeten beseffen 
dat er alleen tijdens inspectiebezoeken vaststellingen 
worden gedaan. Die bezoeken leveren geen garantie op 
dagdagelijkse kwaliteit. Het is belangrijk dat ouders 
zich ervan bewust zijn dat een inspectieverslag een 
momentopname is. Mijns inziens kunnen ouders zelf 
oog hebben voor kwaliteit en voor veiligheid door hun 
dagelijks contact met de voorziening. Dat betekent niet 
dat ik de ouders wil responsabiliseren. De overheid 
heeft de opdracht te controleren of een en ander in orde 
is. We moeten evenwel ook kunnen rekenen op signa-
len van de gebruikers om disfuncties of een gebrek aan 
kwaliteit op te merken. Dergelijke signalen kunnen tot 
een versnelde inspectie leiden. 

Ik ben uiteraard bereid op de derde vraag van mevrouw 
Van der Borght in te gaan. Ik zal toezien op de conse-
quente toepassing van de kwaliteitscriteria die in de 
nieuwe beheersovereenkomst zijn opgenomen. Dit 
gebeurt trouwens nu ook al. De opvolging van de be-
heersovereenkomsten gebeurt door middel van een 
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monitoring. Het Agentschap Inspectie zal globale rap-
porten opstellen. Op basis van die rapporten kunnen het 
beleid en de regelgeving worden bijgestuurd. 

Kwaliteit en kwaliteitscriteria moeten uiteraard geregeld 
worden geëvalueerd. Het gaat hier immers niet om stati-
sche gegevens. Verschillende evaluatieresultaten wijzen 
niet noodzakelijk op een inconsequente toepassing van 
de kwaliteitscriteria. Ze kunnen tevens het gevolg zijn 
van gewijzigde omstandigheden in een voorziening. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Ik dank de minister 
voor zijn antwoord. Ik besef dat het niet eenvoudig is dit 
onderwerp op de juiste manier toe te lichten. Ik wou hier 
mijn bekommernis uiten, maar ik denk dat mevrouw 
Roex het uiteindelijk beter heeft verwoord. 

Ik spreek in feite uit ervaring. Ik heb met de inspectie 
van de rusthuizen ongeveer hetzelfde meegemaakt. Jaar 
na jaar komt de inspectie langs. De inspectie maakt 
steeds dezelfde opmerkingen. Op den duur weet ieder-
een welke opmerkingen er zullen worden gemaakt en 
hoe hierop moet worden gereageerd. We stellen hier 
normen op. We hebben vereisten. We beschikken over 
een kwaliteitshandboek. Al die verplichtingen zijn zo 
omslachtig dat ze tot veel administratieve lasten leiden. 
We stellen evenwel vast dat onze regels op de werkvloer 
niet altijd consequent worden toegepast. Zodra de in-
spectie verschijnt, zet iedereen uiteraard zijn beste been-
tje voor. Op die ogenblikken wordt een bijkomende 
inspanning geleverd. 

Ik geef de voorkeur aan onaangekondigde inspecties. 
Van mij mogen de inspecties vier of vijf keer per jaar 
onaangekondigd langsgaan. Er moet evenwel ook ge-
volg worden gegeven aan hun vaststellingen. Soms heb 
ik het gevoel dat dit niet gebeurt. Ik wil hier niet dieper 
op ingaan. Ik pleit in elk geval voor een degelijke op-
volging. Indien we normen vooropstellen, moeten we 
erop toezien dat we de naleving ervan kunnen opvolgen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Sonja Claes tot de 
heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de outreach-
projecten in de geestelijke gezondheidszorg 

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord. 

Mevrouw Sonja Claes: Mijnheer de voorzitter, vorig 
jaar zijn in negen centra voor geestelijke gezondheids-
zorg (CGG’s) outreachprojecten opgezet. Ik zou deze 

projecten in feite liever omschrijven als uitbestedings-
projecten waarbij personeel van de geestelijke gezond-
heidszorg naar de residentiële ouderenzorg gaat. De 
projecten zijn bedoeld om na te gaan op welke wijze de 
geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg kunnen 
samenwerken. 

De ouderensector heeft de geestelijke gezondheidszorg 
heel wat vragen gesteld. Deze vragen betreffen onder 
meer ondersteuning bij toeleiding, bij hulpverlening, 
bij vorming en zelfs bij de organisatie van het woon- 
en zorgcentrum. In november vorig jaar zijn de eerste 
stappen gezet om een nieuwe samenwerking tussen de 
CGG’s en de residentiële ouderenzorg vorm te geven. 
De CGG’s hebben hun eindevaluatierapport bij de 
Vlaamse administratie ingediend. De projecten lijken 
me belangrijk omdat op deze manier de kennis van 
geestelijke gezondheidszorg in de ouderensector groter 
kan worden. We weten allemaal dat de ouderensector, 
zeker op dit vlak, niet goed is ondersteund. Het kader 
is niet goed uitgebouwd. 

Mijnheer de minister, ik heb een aantal concrete vragen 
over dit proefproject en over de mogelijke voortzetting 
ervan. Volstaat een proefperiode van een jaar om tot 
een door beide sectoren gedragen voorstel te komen in 
verband met de organisatie van de psychologische 
hulpverlening in de woon- en zorgcentra? Welk voor-
stel ter zake is uit de proefprojecten gedistilleerd? In-
dien er nog geen voorstel tot organisatie zou zijn, vraag 
ik me af welke procedure hierbij zal worden gevolgd. 
Gelet op de ervaringen met de proefprojecten, die 
voorlopig niet worden voortgezet, zou ik de minister 
willen vragen of hij er al enig idee van heeft hoe hij de 
recent gegroeide samenwerking tussen beide sectoren 
in de toekomst vorm zou kunnen geven. 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, 
dit belangrijke project heeft niet steeds het voordeel 
van een duidelijke benaming. Ik heb sterk de indruk 
dat de term ‘outreach’ ertoe leidt dat alleen de echt 
geïnteresseerden weten waarover het juist gaat. Het is 
in elk geval meer dan een uitbestedingsproject voor 
personeel. Ik zou liever een andere term vinden. Op 
mijn kabinet loopt in dit verband zelfs een echte wed-
strijd. (Opmerkingen en gelach) 

We willen vooral de expertise die in de sector van de 
geestelijke gezondheidszorg is opgebouwd ter beschik-
king stellen van andere domeinen die hier behoefte aan 
hebben. Door het soms wat te verkokerde aanbod kun-
nen anderen soms in onvoldoende mate een beroep 
doen op dergelijke expertise. 

We stellen vast dat de beschikbaarheid van die experti-
se in de belendende percelen, zoals de ouderenzorg of 
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de jeugdbijstand, tot een wederzijdse bevruchting leidt. 
De begunstigde sector kan profiteren van de expertise 
die ter beschikking wordt gesteld. De confrontatie met 
een ander werkterrein heeft ook voordelige effecten voor 
de mensen die in de geestelijke gezondheidszorg wer-
ken. Het gaat hier in elk geval om een belangrijke 
werkwijze, waarvoor ik alsnog graag een andere term 
zou vinden. 

Mevrouw Claes heeft gevraagd of we na een jaar al over 
voldoende gegevens beschikken en of een continuering 
niet tot een veralgemening van de inzichten zou leiden. 
Ik denk dat ik haar gelijk geef. 

De proefperiode van een jaar, van 1 november 2006 tot 
eind oktober 2007, heeft alvast veel positief materiaal 
opgeleverd. Uit de evaluatieverslagen van de negen 
cgg’s die bij de outreachprojecten zijn betrokken, blijkt 
dat de vooropgestelde doelstellingen grotendeels zijn 
bereikt. Het rusthuispersoneel is gesensibiliseerd voor de 
geestelijke gezondheidsproblematiek van ouderen. Het 
zelfvertrouwen van de personeelsleden is aantoonbaar 
versterkt. Het aanreiken van informatie en van hulpver-
leningsmethodieken heeft tot een verbetering van hun 
competenties geleid. De cgg’s hebben de rusthuisbewo-
ners individuele hulp kunnen aanbieden. De meeste 
cgg’s hebben de doelstelling inzake face-to-face-
contacten gerealiseerd. Voor de familieleden zijn ge-
spreksgroepen en informatieavonden georganiseerd. 

Een belangrijke vaststelling betreft het voorafgaande 
overleg. Dat was nodig omdat beide partners bij het 
aanvatten van de samenwerking weinig voorkennis had-
den van elkaars werking. De lange verkennende fase 
heeft op termijn vruchten afgeworpen. Er is mij gemeld 
dat de beperkte projectduur hierbij een remmende factor 
is geweest. Mevrouw Claes heeft dit daarnet trouwens 
zelf ook laten aanvoelen. 

Hoewel een jaar een te beperkte periode is, zijn duidelijk 
goede stappen gezet om tot een duurzame samenwerking 
te komen. De basis voor verdere samenwerking en uit-
wisseling is zonder meer gelegd. De betrokken cgg’s 
zijn ervan overtuigd dat het om een leerrijk en zinvol 
project gaat. De vraag naar continuering is groot in de 
geestelijke gezondheidszorg en in de woon- en zorgcen-
tra. De vraag betreft vooral de vormingsactiviteiten voor 
het personeel, de begeleiding van de bewoners en de 
psychologische educatie van de familieleden. De cgg’s 
hebben gemeld dat het werken in outreachprojecten 
grotendeels aan de grote behoefte van de ouderen en aan 
de verwachtingen van de rusthuizen zelf beantwoordt. 

Gezien de toenemende vraag van de woon- en zorgcen-
tra die niet bij de vorige projecten betrokken waren, lijkt 
het aangewezen om meer centra bij de outreach te be-
trekken. Op die manier kan een uitgebreid netwerk van 
partners worden uitgebouwd. 

Mevrouw Claes vraagt zich af hoe we deze werkwijze 
in de toekomst verder vorm kunnen geven. De basis is 
in elk geval gelegd. Om de projecten voort te zetten, 
hebben we bijkomende financiële middelen nodig. 
Beide sectoren geven voldoende aan dat er nood is aan 
een continuering van de vorming en de ondersteuning 
van het personeel, aan de individuele begeleiding van 
de bewoners en aan de psychologische educatie en de 
ondersteuning van de familieleden. Aangezien het 
betrokken personeel steeds meer kennis zal verwerven, 
zou het op termijn mogelijk kunnen worden de vor-
mingsactiviteiten voor het personeel af te bouwen. Dit 
houdt in dat meer aandacht zou kunnen worden ge-
schonken aan de ondersteunende activiteiten voor het 
personeel en aan de begeleiding van de bewoners. 

Wat de continuering en de eventuele uitbreiding van 
deze werkwijze betreft, zou ik op korte termijn heel 
concrete keuzes willen maken. Zoals uit mijn relatief 
enthousiaste relaas van de verwezenlijkingen tijdens 
het eerste jaar blijkt, ben ik alvast voor een continue-
ring van een en ander gewonnen. We moeten er trou-
wens rekening mee houden dat dit eerste jaar een start-
fase, inclusief een verkenningsronde, omvat. Aange-
zien er uiteraard budgettaire gevolgen zijn, zal ik pro-
beren zo snel mogelijk concrete keuzes te maken. Ik 
ben hier volop mee bezig. 

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord. 

Mevrouw Sonja Claes: Ik dank de minister voor zijn 
antwoord. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Roex tot de 
heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over wachtlijsten 
in de zorg voor personen met een handicap om een 
uitbreiding van het aantal plaatsen te krijgen 

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Mijnheer de voorzitter, mijn 
vraag om uitleg betreft een onderwerp dat ik gewoon-
lijk niet van nabij opvolg. Ik ben in Brussel evenwel op 
een bijzondere problematiek gestoten. 

De zorgvoorzieningen in Brussel hebben nood aan een 
wachtlijst. Dat is blijkbaar een probleem. Zonder 
wachtlijst kunnen er geen uitbreidingen komen. Ik 
weet dat er soms uitbreidingen zijn. Op dit vlak speelt 
de wet van vraag en aanbod. Zodra er een aanbod is, 
komt er een vraag. Dit leidt vaak tot het ontstaan van 
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een wachtlijst. Zodra begeleid wonen mogelijk werd, is 
er een wachtlijst ontstaan. 

Een merkwaardige vaststelling betreft evenwel een tekst 
van het aanmeldingspunt voor personen met een handi-
cap. Die tekst is op de website terug te vinden en ver-
meldt onder meer dat het aanmeldingspunt personen met 
een handicap zoekt om op de wachtlijst te staan. Die 
wachtlijst is immers essentieel om uitbreidingen van de 
Brusselse instellingen mogelijk te maken. (Opmerkingen) 

Ik kan iedereen een uitgedrukte versie bezorgen. Dat staat 
zo op die website. Er staat: “Het belang van de centrale 
registratie zorgvragen in Brussel. Hoewel er reeds een 
aantal initiatieven en plaatsen voor personen met een 
handicap bestaan in Brussel, is het aanbod in de hoofdstad 
nog onvoldoende uitgebouwd. De Vlaamse Gemeen-
schapscommissie (VGC) en een aantal partners in de 
sector willen zich verder engageren om in de toekomst 
bijkomende plaatsen te realiseren. Het is dan ook heel 
belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de zorg-
vragen in Brussel die nu of later een begeleiding of op-
vang nodig hebben. Op basis van het aantal zorgvragen 
kent het Vlaams Agentschap voor Personen met een Han-
dicap (VAPH) middelen toe om bijkomende plaatsen te 
creëren. Om extra initiatieven in Brussel te kunnen ont-
wikkelen is het dan ook essentieel dat zorgvragen nu en in 
de toekomst op de centrale registratie zorgvragen worden 
geregistreerd.” De bron daarvan is www.brap.be, de web-
site van het Brussels Aanmeldpunt (BRAP). 

Mevrouw Marijke Dillen: U stelde het daarstraks voor 
alsof er werd gezocht naar mensen met een handicap om 
die uitbreiding te realiseren. Het citaat dat u net hebt 
voorgelezen, nuanceert dit enigszins. 

Mevrouw Elke Roex: Daar komt het voor een deel toch 
op neer. Men wil de zorgnoden in kaart brengen om het 
aantal plaatsen en instellingen te kunnen inschatten in 
Brussel. 

Mensen krijgen een ticket van de Provinciale Evaluatie-
commissie (PEC) bij het VAPH, wat niet betekent dat 
zij op dat moment een zorgvraag of een zorgnood heb-
ben. Zij krijgen op dat moment wel de toestemming. Pas 
als ze zich aanmelden en zich laten registeren, wordt dat 
genoteerd. Daar is dus een hiaat. Als iemand de toe-
stemming krijgt als persoon met een handicap, dan moe-
ten we er nog niet van uitgaan dat die persoon voltijdse 
zorg nodig heeft. In de kinderopvang voorzien we niet in 
opvang voor elk kind dat wordt geboren. In de ouderen-
zorg voorzien we evenmin in zorg voor elke oudere in 
onze samenleving. Er bestaat dus wel degelijk een ver-
schil tussen zorgvraag en zorgnood en tussen de toe-
stemming voor zorg en de effectieve zorg. 

Het aanmeldingspunt voor personen met een handicap in 
Brussel is eigenlijk een subafdeling van Leuven. Dat 
staat niet vermeld op de website van het VAPH. 

Wat het aantal personen met een handicap en het aantal 
mensen met een zorgvraag betreft, stellen we vast dat 
er grote verschillen bestaan tussen de provincies. Het 
aantal mensen dat op een wachtlijst staat, is dus erg 
verschillend naargelang de provincie. De wachtlijst is 
dus niet altijd het beste instrument om de nood uit te 
drukken. Vaak creëert het aanbod een vraag. Misschien 
moeten we ook andere objectieve factoren in rekening 
te brengen voor het uitbreidingsbeleid. 

Mijnheer de minister, ik blijf een beetje ongerust over 
het feit dat men een wachtlijst wil maken. Ik kreeg dan 
de vraag toegespeeld hoe we mensen kunnen helpen 
om op die wachtlijst te geraken. Er lopen ongetwijfeld 
veel mensen rond in Brussel die beter op een wachtlijst 
zouden staan. De vraag is echter of we hen moeten 
benaderen met de vraag om op die wachtlijst te gaan 
staan of met een oplossing. 

Mijnheer de minister, welke criteria worden er gehan-
teerd om de programmatie van voorzieningen voor 
personen met een handicap in deze regio’s op te ma-
ken? Welke gewicht wordt gegeven aan de wachtlijs-
ten, het aantal personen met een PEC-erkenning en de 
bevolkingsstatistieken? 

Bestaat er onderzoek dat de verschillen in de wachtlijs-
ten verklaart? Bent u bereid een dergelijk onderzoek te 
doen? Bent u het ermee eens dat er een wachtlijst moet 
worden gecreëerd om bijkomende voorzieningen in het 
Brusselse Gewest te bekomen? 

Welk statuut heeft het Brusselse aanmeldingspunt voor 
personen met een handicap? Vindt u het wenselijk om 
deze dienst te vermelden via het informatiekanaal waar-
over het VAPH beschikt? Waarom gebeurt dat nu niet? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Mevrouw Roex, ik denk 
dat ik u kan geruststellen voor wat de wachtlijsten en 
de uitbreiding van het aantal plaatsen betreft. 

De programmatie van voorzieningen voor personen 
met een handicap wordt bepaald door een aantal crite-
ria. Het eerste criterium is de structurele achterstand in 
de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, en dan in 
het bijzonder in Brussel, op het vlak van het beschikba-
re aanbod ten opzichte van het bevolkingsaantal. Om 
deze achterstand in te halen, wordt in 2008 10 percent 
van het uitbreidingsbudget voor ‘zorg in natura’ gere-
serveerd. Dat budget wordt over de twee provincies 
verdeeld. 80 percent wordt verdeeld op basis van de 
bevolkingsaantallen per provincie. Daarbij hanteren we 
het criterium van de Vlaamse Regering waarbij we 
ervan uitgaan dat in Brussel 300.000 mensen een be-
roep doen op de dienstverlening van de Vlaamse Ge-
meenschap. 20 percent wordt verdeeld op basis van het 
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structurele tekort in de twee provincies. Het structurele 
tekort wordt berekend op basis van het aanwezige aan-
bod, de bezetting van dat aanbod en het aantal centrale 
registratie zorgvragen (CRZ) met urgentiecode 1 en 2. 

Daarnaast is er de provinciale verdeling van de overige 
90 percent van het budget. Die gebeurt volgens eenzelf-
de verdeelsleutel van 80 en 20 percent. 

Het gewicht dat aan de wachtlijsten zelf gegeven wordt, 
is vrij beperkt. Het aantal personen met een PEC-ticket 
is geen bijkomend criterium. Alle CRZ-vragen met ur-
gentiecode 1 en 2 worden meegerekend in de berekening 
van het structurele tekort. De bevolkingsaantallen wegen 
veel zwaarder door in de criteria voor de programmatie 
en de budgetverdeling. De combinatie met de inhaal-
inspanning van 10 percent die opzij wordt gezet, maakt 
de bezorgdheid over het tekort aan wachtlijsten om een 
programmatie te rechtvaardigen totaal overbodig. In 
Brussel is er veeleer een tekort aan initiatiefnemers dan 
een gebrek aan marge op basis van een eventueel ver-
keerde inschatting van de zorgvraag omdat er onver-
hoopt te weinig mensen op een wachtlijst zouden staan. 
Ik spreek formeel tegen dat er nood is aan het opbouwen 
van wachtlijsten om in aanmerking te komen voor een 
uitbreiding. Ik heb het dan vooral over de provincies 
Antwerpen en Vlaams-Brabant, met het accent op Brus-
sel en Halle-Vilvoorde.  

U vraagt me of er onderzoek bestaat dat de verschillen 
in de wachtlijsten verklaart. Nee, er is geen onderzoek 
voor Vlaanderen. De Brusselse Welzijnsraad doet on-
derzoek naar de redenen van onderregistratie in Brussel. 
Er zijn nog geen resultaten beschikbaar. 

Ik ben het er niet mee eens dat men een wachtlijst moet 
creëren om bijkomende voorzieningen in het Brusselse 
Gewest te bekomen. Ik hoop dat ik u heb kunnen gerust-
stellen dat het absoluut niet nodig is. 

Het opzetten van een centraal registratiepunt voor per-
sonen met een handicap is de bevoegdheid van de pro-
vincie of het gelijkwaardig bestuursniveau. Het besluit 
van de Vlaamse Regering over de Zorgregie voorziet in 
een samenwerkingsverband of regionaal overlegnetwerk 
gehandicaptenzorg (ROG) waarbij de provincie Vlaams-
Brabant en de VGC samenwerkende partners zijn. Het 
Brussels Aanmeldpunt (BRAP) is opgericht door de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, en werkt samen met 
het Coördinatiepunt Handicap van Leuven. 

Ik ga akkoord met het voorstel dat het VAPH de infor-
matie over het BRAP gebruikt in zijn communicatie. Ik 
heb hiertoe al opdracht gegeven. Ik zal er ook voor zor-
gen dat het BRAP de relevante informatie krijgt zodat 
het kan bijsturen en de mensen kan geruststellen dat ook 
in het uitbreidingsbeleid 2008 hun belangen aan bod 
zullen komen, zonder wachtlijsten. 

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Ik ben heel blij met uw ant-
woord want ik vind wachtlijsten ook geen goede in-
strumenten om een beleid te voeren. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot 
de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de urgen-
tiecodering voor personen met een handicap boven 
erkenningsnormen 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de minister, 
uw voorganger en u hebben de voorbije jaren veel 
bijkomende middelen bijeengebracht om te investeren 
in de gehandicaptensector. Ondanks deze inspanningen 
wordt het duidelijk dat er nog steeds geen oplossing is 
voor de structurele opvangtekorten. Naast financiële 
middelen is er ook nood aan een doorgedreven zorg-
vernieuwing. 

De bestaande toestand leidt tot een aantal problemen. 
Het beleid is erop gericht om het aantal mensen die al 
lang op de centrale wachtlijst staan, te reduceren. Deze 
personen verkeren veelal in een complexe situatie die 
samengaat met dure uitgaven. Deze centrale wachtlijst 
houdt echter geen rekening met de zwaarte van de han-
dicap, hoewel er vaak een verband kan worden vastge-
steld tussen die zwaarte en de duur van de wachttijd. 

Het ontbreken van een garantie op passende zorg heeft 
ertoe geleid dat instellingen vooruitlopen op het uit-
breidingsbeleid en mensen met een dringende zorg-
nood toch aanvaarden. Deze personen worden in over-
tal opgenomen. Ze danken dus een voorlopige opvang 
aan de goodwill van een organisatie die hen zonder 
gesubsidieerde middelen opvangt. 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handi-
cap (VAPH) heeft in het verleden de regel gehanteerd 
om personen in overtal urgentiecode 3 toe te wijzen, 
omdat zij niet meer urgent zouden zijn en uit vrees dat 
instellingen mensen strategisch in overtal zouden  
nemen, net voor het uitbreidingsbeleid. 

Instellingen kregen van de inspectie het fiat om deze 
mensen in de toekomst toch met urgentiecode 1 in te 
schrijven. Uit het werkveld ontvangen wij vandaag 
signalen dat deze inschrijving met urgentiecode 1  
momenteel onderaan op de lijst zou staan zodat deze 
mensen het eerste en tweede jaar toch nog buiten het 
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uitbreidingsbeleid zouden vallen. Dit heeft uiteraard 
zware gevolgen voor de financiën van deze instellingen. 

Mijnheer de minister, bent u bereid om na onderzoek 
een structurele erkenning te doen van de personen in 
overtal en die mee in het uitbreidingsbeleid te honore-
ren? Bevestigt u dat personen die een plaats bezetten 
buiten de erkenning van de voorziening toch urgentieco-
de 1 kunnen behouden? Bent u bereid om financiële 
inspanningen te leveren om de wachtlijsten weg te wer-
ken, gekoppeld aan de broodnodige zorgvernieuwing? 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Mijnheer de minister, 
mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, ik zou me 
graag aansluiten bij deze vraag. Ik heb een aantal weken 
geleden een gelijkaardige vraag gesteld. Het kan toch 
niet de bedoeling zijn om instellingen die inspanningen 
doen om schrijnende situaties op te vangen, te bestraf-
fen. We blijven ervoor pleiten dat deze mensen urgen-
tiecode 1 behouden zodat ze in aanmerking kunnen 
komen voor de uitbreiding. 

Ik herhaal mijn pleidooi voor de voorzichtige aanpak 
van de urgentiecode van personen met een handicap die 
zijn opgenomen in een rustoord omdat ze geen plaats 
vonden in een voor hen aangepaste instelling. Ook zij 
krijgen een minder gunstige urgentiecode waardoor ze 
bijna worden verplicht om de rest van hun leven te ver-
blijven in een voorziening die niet echt aangepast is aan 
hun noden. Bovendien betalen ze te veel, wat dus goed-
koop is voor de Vlaamse overheid en goed is voor de 
wachtlijsten omdat ze er niet meer op staan. Maar het is 
voor de mensen zelf geen ideale oplossing. 

We blijven ook pleiten voor een nieuwe meerjarenpro-
grammatie om de wachtlijsten weg te werken en om het 
decreet op het persoonsgebonden budget (PGB) concreet 
uit te voeren na afloop van het experiment. Ik wou ook 
graag de stand van zaken kennen van de wachtlijst voor 
het persoonsgebonden assistentiebudget (PAB). 

Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, 
deze vragen hebben niet veel te maken met de vraag van 
de heer Van Malderen. 

Mevrouw Vera Van der Borght: De laatste vraag zal 
ik niet stellen. 

Minister Steven Vanackere: Ik moet wat toelichting 
geven bij de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie 
waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt voor perso-
nen die een plaats bezetten boven de erkenning. Iedereen 
in de instelling geniet een gelijkwaardige ondersteuning. 
Het is natuurlijk de voorziening zelf die beslist of ze 
meer personen zal opnemen dan volgens de erkennings-
norm kan. Een nursingtehuis met een erkenningscapaci-

teit van 90 plaatsen kan bijvoorbeeld 92 mensen op-
nemen, allen in het statuut van voltijds aanwezigen. 
Dat is een keuze. Het ‘statuut van voltijds aanwezigen’ 
kan naar een veelheid van situaties verwijzen. 

Ook bij dergelijke opnames moet de voorziening reke-
ning houden met de uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie op 
het vlak van zijn opnamebeleid, dus ook als men in 
overtal gaat. Personen die opgenomen zijn hebben dus 
een oplossing, en worden niet langer bij de Centrale 
Registratie van Zorgvragen (CRZ) geregistreerd. 

Het uitbreidingsbeleid van voorzieningen wordt ge-
plaatst binnen een regionaal zorgplan, dat wordt opge-
steld door de regionale overlegorganen. Het VAPH 
houdt ernstig rekening met dit plan. Een voorziening 
die meer personen opneemt dan in het erkenningsgetal 
voorzien, kan dit als argument gebruiken binnen de 
regionale afstemming met betrekking tot dit zorgplan. 
Het ROG bepaalt zelf of dit argument doorslaggevend 
is of niet. 

Op uw vraag of ik kan bevestigen dat men toch urgen-
tiecode 1 kan houden, moet ik ‘neen’ antwoorden, 
gelet op wat ik heb geantwoord op de vorige vraag. Als 
het gaat om personen die vanuit een voorziening waar 
ze tijdelijk zijn opgenomen, willen doorstromen naar 
een andere voorziening binnen dezelfde ondersteu-
ningsvorm, behoren zij krachtens de uitvoeringsricht-
lijnen zorgregie tot de hoogste prioriteitengroep, maar 
dan gaat het om een mutatie van de ene naar de andere 
voorziening. We moeten dus niet nodeloos dramatise-
ren. Mevrouw Van der Borght, het is absoluut geen 
kwestie van mensen uit de boot te laten vallen. De 
vraag naar een mutatie zullen we niet verwarren met de 
vraag van iemand die geen ondersteuning heeft en die 
in urgentiecode 1 een beroep doet op een bepaalde 
toegang. Wanneer het gaat over een mutatie, brengen 
we dat wel degelijk in rekening. 

Op uw vraag of ik bereid ben financiële inspanningen 
te leveren om de wachtlijsten weg te werken, is het 
antwoord ‘ja’. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de minister, ik 
neem akte van uw antwoord. Er is wel een probleem. 
Soms wordt men in een bepaalde regio geconfronteerd 
met een dwingende zorgvraag die niet past in het ritme 
van het geplande uitbreidingsbeleid. In verschillende 
regio’s zijn er verschillende densiteiten van aanbod. 
Men kan dan in een soort humanitaire reflex deze of 
gene persoon opnemen. Blijkens uw antwoord heeft dat 
onmiddellijk als gevolg dat die persoon binnen die in-
stelling en binnen die regio niet meer aan de bak komt, 
tenzij die instelling in lengte van dagen instaat voor de 
financiering van die persoon. De enige manier waarop 
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dat kan worden geregulariseerd, is door die persoon naar 
een andere instelling te laten muteren. Dikwijls is het 
probleem dat er geen andere voorziening aanwezig is in 
een omgeving die realistisch wordt geacht. 

Minister Steven Vanackere: We moeten goed het on-
derscheid maken tussen twee doelstellingen die we voor 
ogen kunnen hebben De ene heeft te maken met zorg op 
maat voor de individuele persoon die een zorgvraag heeft 
geformuleerd en die per hypothese terechtgekomen is in 
een voorziening, in overtal of niet in overtal. Het vraag-
stuk of die mens op zijn plaats zit, is hetzelfde voor dege-
ne die daar binnen of boven het getal erkend is. Het feit 
dat men in overtal een antwoord heeft gekregen binnen de 
residentiële voorziening, geeft geen extra connotatie ten 
aanzien van de vraag of iedereen op zijn plaats zit. Ik ga 
met u akkoord dat we consequent moeten kunnen blijven 
nagaan, ook voor personen die reeds in een voorziening 
verblijven, of we het aanbod hebben gegeven dat beant-
woordt aan de noden van de betrokkene. Daarmee ga ik 
extra in op de bekommernis van mevrouw Van der 
Borght dat het niet volstaat dat een persoon ergens zit. 
Dat element heeft geen betrekking op het vraagstuk of je 
in overtal zit of niet. De bescherming en de zorg op maat 
gelden voor iedereen, binnen of buiten het getal. 

Het tweede vraagstuk dat u aanhaalt, heeft te maken met 
het uitbreidingsbeleid. Heel veel mensen denken dat er 
maar één weg is om het uitbreidingsbeleid te sturen, 
namelijk wachtlijsten maken. Daarmee komt men bij de 
paradox dat men geen uitbreidingsbeleid meer zou kun-
nen organiseren de dag de wachtlijsten zijn weggewerkt. 
Het is nochtans heel aannemelijk dat men ook dan goed 
zal moeten nadenken over de vormen waarin men moet 
investeren. Men voelt dat er een beperking is. Ik zeg niet 
dat de CRZ geen enkele relevantie kan hebben voor het 
uitbreidingsbeleid. Het leert ons enorm veel. We moeten 
wel goed weten wat we juist willen bekomen met die 
CRZ. Snijdt een voorziening zich in de vingers door 
mensen aan te nemen in overtal? Neen. Wanneer de 
ROG uitbreidingsvoorstellen formuleert in haar plan, 
houdt ze daar ook rekening mee. Men kan niet zeggen 
dat de bezettingsgraden en eventueel de overbezettings-
graden, geen relevante criteria zijn om rekening te hou-
den bij het uitbreidingsbeleid. Dat is echter een ander 
vraagstuk dan dat van de individuele zorgvrager die 
uiteraard graag zorg op maat ontvangt. Die twee zaken 
moeten we goed uit elkaar houden. 

Voor het tweede deel in het uitbreidingsbeleid wil ik u 
geruststellen: die signalen worden opgepikt. Ten aanzien 
van het eerste vraagstuk van de individuele zorgvrager, 
is het niet relevant of men in overtal is of niet. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Met uw laatste opmer-
king ga ik volledig akkoord. Ik neem nota van het feit 

dat u zegt dat de signalen, die ik hier heb willen geven, 
opgepikt worden in het uitbreidingsbeleid. Ik denk dat 
heel wat mensen daar opgelucht op zullen reageren. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Mijnheer de minis-
ter, u stelt dat er bij de uitbreiding wel rekening zal 
worden gehouden met het feit dat bepaalde voorzienin-
gen in overtal zijn gegaan. Zal er een oplossing gebo-
den worden? 

Minister Steven Vanackere: Mevrouw Van der 
Borght, ik heb gezegd dat voorzieningen die personen 
in overtal hebben, daarmee ten aanzien van het ROG 
een argument hebben, dat naast andere argumenten 
ligt, dat het aangewezen lijkt om rekening mee te hou-
den ten aanzien van de capaciteit daar. Hebben ze een 
garantie? Neen. Het is altijd een afweging van verschil-
lende vragen. Ik bevestig dat wie personen in overtal 
verzorgt, een argument heeft. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer 
Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, over borstkankerpre-
ventie bij allochtone vrouwen 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, collega’s, ik ben gevoelig voor de proble-
matiek van de diversiteit. Daarom deze vraag. 

Ik verwijs naar een studiedag in Antwerpen en een erva-
ring van vorige zaterdag in mijn eigen stad. Op een 
studiedag over borstkanker en allochtonen, gaf het  
LOGO van de stad Antwerpen een aantal voorbeelden 
van sensibiliseringsacties voor het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker bij zogenaamd allochtone vrouwen. 
Dat woord begint overigens besmet te geraken. De al-
lochtone gemeenschap zelf lijkt geremd te zijn om de 
term te gebruiken. De term allochtoon krijgt in de sa-
menleving een lading die ervoor zorgt dat een nieuw 
woord nodig wordt. We zijn sterk in eufemismen in de 
samenleving, overigens ook in ons taalgebruik. 

Sedert het begin van het bevolkingsonderzoek zetten 
de LOGO’s zich in, samen met lokale partners, om de 
diverse doelgroep beter te bereiken door middel van 
specifieke acties. Tijdens deze studiedag werd al op-
gemerkt dat er in verband met het bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker op Vlaams niveau, geen anders-
talig actiemateriaal voorhanden is om tegemoet te ko-
men aan vrouwen die het Nederlands niet genoeg be-
heersen. Ik pleit voor een goede kennis van het Neder-
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lands, maar ik kan niet om de realiteit heen, zeker bij de 
grote groepen vrouwen. 

Tijdens de studiedag werd ook gesteld dat allochtone 
vrouwen de affiche van 2007 ‘Laat naar je borsten kij-
ken’ niet blijken te kennen. Deze volksonderzoeken 
hebben reeds hun nut bewezen bij het vroegtijdig opspo-
ren van borstkanker. 

Mijnheer de minister, vorige zaterdag was er in het ka-
der van de Vrouwendag een interculturele ontmoetings-
dag in Kortrijk. Daar is vanuit de allochtone gemeen-
schap getuigd over borstkanker. Er was ook een panel-
gesprek over. Ik was aangenaam verrast dat er op een 
zaterdag meer dan 200 mensen waren opgedaagd, waar-
van heel veel uit de lokale allochtone gemeenschappen. 
De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) heeft voor hulp-
verleners een uitgebreide handleiding uitgegeven over 
kanker in het algemeen. Dat bevestigt dat we met zijn 
allen aan dit thema moeten werken. 

Mijnheer de minister, erkent u het probleem dat te wei-
nig allochtone vrouwen op de hoogte zijn van de bevol-
kingsonderzoeken? Staan er maatregelen op het pro-
gramma om meer aandacht te besteden aan allochtone 
vrouwen bij het opzetten van een nieuwe campagne? 
Komt er ook anderstalig campagnemateriaal om de al-
lochtone vrouwen voldoende te informeren? 

De voorzitter: De heer Dehaene heeft het woord. 

De heer Tom Dehaene: Mijnheer de voorzitter, ik sluit 
me graag aan bij deze vraag om uitleg. Mijnheer de 
minister, ik ken uw bezorgdheid over het mattheuseffect. 
U hebt het vanmiddag nog aangehaald op de studiedag 
over opvoedingsondersteuning. Dit geldt ook bij borst-
kankerpreventie. Ik ben gevoelig voor preventiecam-
pagnes bij de moeilijk te bereiken groepen. Het gaat dan 
niet alleen over allochtonen, maar ook over laagge-
schoolden en armen die uit de boot vallen. Dat blijkt ook 
uit de cijfers over de winst in levensjaren. Deze groepen 
volgen niet de curve van de grote groep. Ik vind uw 
initiatief met betrekking tot de huisartsen een erg goede 
stap. Hopelijk behalen we de gewenste resultaten. Mis-
schien kan borstkankerpreventie ook worden ingescha-
keld in de geplande bonus. Ik ben ervan overtuigd dat 
als we die doelgroepen kunnen bereiken, we sowieso 
ook de grote groep zullen bereiken. Hoe kunnen we bij 
voorrang een groter deel van het preventiebudget inzet-
ten om ook die doelgroepen te bereiken? 

Een anderstalige campagne moet kunnen. Dat gebeurt 
ook al in andere beleidsdomeinen. Het Vlaams Instituut 
voor Gezondheidspromotie (VIG) bijvoorbeeld heeft een 
campagne in andere talen op het vlak van gezonde voe-
ding en beweging. 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Mijnheer Caron, uiter-
aard erken ik de problematiek. Die is evenwel moeilijk 
te objectiveren. De etniciteit van vrouwen in de doel-
groep van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is 
immers niet gekend. Om de persoonlijke levenssfeer 
van de vrouwen uit de doelgroep niet te schenden, 
wordt dit gegeven niet opgenomen in het doelgroepen-
bestand. Er is geen code om de etniciteit of afkomst in 
kaart te brengen. Dat is een eerste probleem bij de 
objectivering. 

Bij het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat jaar-
lijks een rapport publiceert over borstkankeropsporing, 
is wel bekend onder welk terugbetalingstarief een 
vrouw verzekerd is. Dit sluit een beetje aan bij de op-
merking van de heer Dehaene dat dit deel moet uitma-
ken van een ruimere bezorgdheid. We mogen aanne-
men dat heel wat allochtone en anderstalige vrouwen 
behoren tot de categorie vrouwen die recht hebben op 
een verhoogde terugbetaling. We hebben daar echter 
geen juiste cijfers over. Uit het vijfde IMA-rapport 
blijkt dat het bevolkingsonderzoek de kloof in deelna-
me tussen de vrouwen met een recht op verhoogde 
terugbetaling en die zonder dit recht verkleint. Dit 
rapport toont ook aan dat de vrouwen met een ver-
hoogd terugbetalingstarief minder regelmatig participe-
ren aan het bevolkingsonderzoek. Dat zijn twee enigs-
zins tegenstrijdige vaststellingen. 

Ik erken het probleem van de te lage deelname zeker. 
De lage deelname aan het bevolkingsonderzoek in het 
algemeen moet ons blijven bezighouden. We moeten 
minstens de Europese aanbevelingscijfers halen. Om 
die reden heb ik de Universiteit Antwerpen gevraagd 
onderzoek te voeren naar de niet-participatie aan het 
bevolkingsonderzoek. Dit onderzoek werkt met focus-
groepen, waarvan verscheidene groepen zijn samenge-
steld uit allochtone en anderstalige vrouwen. De resul-
taten hiervan worden verwacht tegen juni 2008. 

Mijnheer Caron, u verwijst terecht naar het initiatief dat 
we samen met de VLK hebben opgezet. Daaruit blijkt 
dat het niet alleen een probleem is van taal in de letterlij-
ke betekenis van het woord, maar soms ook een kwestie 
van cultuur. Een correcte vertaling is niet altijd genoeg. 
‘Zich niet goed in zijn vel voelen’ verwijst voor een 
anderstalige heel snel naar een huidprobleem. In het 
Turks benoemt men dit als ‘het koud in de botten heb-
ben’. De verschillende taalculturen hebben andere ma-
nieren om zaken te benoemen. Het is dan ook onverstan-
dig om iets zomaar te vertalen. De aandacht van de hulp-
verleners wordt in dat boekje ook getrokken op dergelij-
ke fenomenen: niet alleen de taalproblematiek, maar ook 
de problematiek van de culturele verschillen. Ik denk aan 
verschillen op het vlak van schroom en intimiteit. 

Daar de aandacht op trekken heeft ongetwijfeld een 
gunstige impact op een bredere participatie. Ik verwijs 
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naar dat eerste boekje, maar er is ook een nieuwe cam-
pagne, die niet meteen vergelijkbaar is met Kom Op Te-
gen Kanker, maar wel aangepakt wordt door de LOGO’s, 
de vijf centra voor borstkankeropsporing, de Ondersteu-
ningscel LOGO’s en de Nederlandstalige Vrouwenraad. 
Die werken aan de sensibilisatie van de doelgroep. De 
betrokkenheid van de vrouwenverenigingen hebben we 
als een extra aandachtspunt naar voren geschoven. 

Om tegemoet te komen aan het probleem van andersta-
ligheid werd door een subwerkgroep van de Vlaamse 
werkgroep borstkankeropsporing een promotiefilmpje 
gemaakt in zeven verschillende talen, Turks, Arabisch, 
Spaans, Italiaans, Russisch, Engels en Frans, naast het 
Nederlands. Dit filmpje zal onder meer op de website van 
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid worden 
vertoond en zal daarnaast aangewend worden door de 
LOGO’s in hun sensibiliseringsacties naar de doelgroep. 

Daarnaast wordt ook een folder ontwikkeld die geschikt 
is voor anderstalige en allochtone vrouwen en die niet 
alleen informatie geeft over het bevolkingsonderzoek, 
maar ook deze vrouwen moet motiveren voor een deel-
name. Ten slotte kijk ik uit naar de resultaten van het 
onderzoek dat we met de Universiteit Antwerpen hebben 
opgezet, om eventueel verdere stappen te zetten. 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Mijnheer de minister, ik dank u 
voor dit hoopgevende antwoord. Ik heb de brochures 
gelezen. Het zijn voornamelijk cultuurfenomenen en 
taalproblemen die aan de basis liggen van sommige 
droevige gevallen. Er zijn onwaarschijnlijke belemme-
ringen die te maken hebben met de fricties tussen cultu-
ren, met rolpatronen en genderthema’s. Het is zeker de 
moeite waard om er werk van te maken en om hulpver-
leners te vormen. 

Ik sluit me ook aan bij de zorg van de heer Dehaene 
over de verbreding van de doelgroep. Er zijn gelijkaar-
dige problemen met kansarmen. De breuklijn ligt mis-
schien veeleer tussen kansrijkdom en kansarmoede, dan 
tussen technisch-culturele verschillen. 

Minister Steven Vanackere: De volledigheid gebiedt 
me te zeggen dat ethniciteit volgens de medische litera-
tuur ook een impact heeft op de probabiliteit. Het voor-
komen van borstkanker bij sommige bevolkingsgroepen 
ligt lager. Dat is een culturele, maar soms ook gejusti-
fieerde terughoudendheid. Het is belangrijk om de juiste 
informatie te verstrekken. Zelfs al ligt de probabiliteit 
lager, dan levert het participeren aan borstkankerscree-
ning toch altijd een gezondheidswinst op. 

De heer Bart Caron: Misschien moeten we ons afvra-
gen of ethniciteit of ecologische fenomenen bepalend 

kunnen zijn voor het gezondheidspatroon. Er kunnen 
vele redenen zijn. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer 
Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, over noden in de geeste-
lijke gezondheidszorg 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Mijn vraag om uitleg is ingege-
ven door een zorg om zicht te krijgen op dit probleem. 
Mijnheer de minister, misschien wekt mijn vraag de 
indruk dat u op dit terrein niets doet. Ik kan voor de 
vuist weg evenwel al enkele resultaten opnoemen. Ik 
ben zelf het beeld van de evolutie kwijtgeraakt. Wat is 
er gebeurd en wat staat er op stapel? 

Minister Steven Vanackere: Ofwel kunnen we hier 
kort op ingaan… 

De heer Bart Caron: Ofwel moeten we dit uitstellen. 

De voorzitter: Ik heb geaarzeld om deze vraag om 
uitleg te agenderen, omdat het in de terminologie een 
informatieve vraag is, maar dan als opstap naar een 
politieke gedachtewisseling. Dat wil niet zeggen dat 
het thema niet politiek interessant is, integendeel. Ik 
heb geaarzeld om ze agenderen als vraag om uitleg, 
dan wel of ik ze als schriftelijke vraag zou doorverwij-
zen. Hoe gaan we daarmee om? 

De heer Bart Caron: Ik wil ze ook opnieuw indienen 
als een schriftelijke vraag. Het is mijn bedoeling om 
over dit thema een bredere gedachtewisseling te voeren 
met u, mijnheer de minister. Dat wil ik uitlokken. Als 
we afspreken om eerst materiaal te verzamelen en het 
thema dan opnieuw te agenderen, dan is dat goed voor 
mij. Dit thema is aan bod gekomen in het debat over 
zelfmoord. 

Ik zal mijn vraag opnieuw indienen. Op basis van uw 
antwoord, mijnheer de minister, zal ik overwegen om 
een vraag om uitleg te stellen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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