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Voorzitter: de heer Luc Martens 

Interpellatie van mevrouw Marijke Dillen tot de heer 
Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, over het tekort aan hulp-
verlening en crisisopvang voor minderjarige drugs-
verslaafden en de nood aan verhoogde inspanningen 
op het vlak van preventie 

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans tot 
de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over drugs-
preventie 

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord. 

Mevrouw Marijke Dillen: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, het drugsgebruik bij 
jongeren blijft een belangrijk probleem. Uit recente 
cijfers blijkt dat aan de helft van de jongeren al cannabis 
werd aangeboden, aan 27 percent een andere drug. Can-
nabis is de meest gebruikte illegale drug. Het algemeen 
beeld dat uit schoolenquêtes op Europees niveau naar 
voren komt, bevestigt dat het hoogste aantal cannabis-
gebruikers onder de vijftien- en zestienjarige scholieren 
in ons land woont, met een cijfer tussen de dertig en de 
veertig percent. 

In tegenstelling met wat beleidsmakers in het verleden 
vaak beweerden, kan men de negatieve gevolgen van het 
roken van cannabis vandaag echt niet meer ontkennen. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat can-
nabis schadelijk is. Het is niet alleen een gezondheids-
probleem, maar ook een probleem van achterstelling, 
stelt de nieuwe directeur van De Sleutel terecht. Jonge-
ren die frequent cannabis gebruiken, lopen veel ontwik-
kelingskansen mis. Ze zijn bijvoorbeeld niet alert in de 
klas, en ze verwaarlozen school en vriendenkring. 

De cruciale levensfase is tussen 12 en 18 jaar. Als de 
aandacht uitgaat naar drugs, is men niet bezig met ande-
re vaardigheden. Op die leeftijd moet men leren studeren 
en vriendschappen uitbouwen. Het beleid gaat er nog 
altijd te gemakkelijk aan voorbij dat cannabis echt scha-
delijk is. Cannabis is ruim verspreid, maar ook hard-
drugs komen steeds vaker in de actualiteit en de gevol-
gen van cocaïne- en heroïnegebruik zijn zeker niet te 
onderschatten. Het beleid moet daarvan een prioriteit 
maken. Er moet specifieke aandacht uitgaan naar jonge-
ren, want veel ouders liggen ’s nachts wakker van dit 
groeiende maatschappelijke probleem. 

Naast een drugsbeleid, waarin geen plaats meer is voor 
een gedoogbeleid maar dat focust op ontrading – wat 

helaas een federale bevoegdheid is – is er dringend 
nood aan meer drugspreventie. Preventie van drugs-
gebruik, uw verantwoordelijkheid, is een belangrijke 
Vlaamse bevoegdheid. Terecht kan worden gezegd dat 
dit een belangrijk maatschappelijk thema is, zeker wat 
jongeren betreft. 

De verschillende beleidsbrieven Welzijn besteden aan-
dacht aan het middelengebruik. Een van de klemtonen is 
het uitgangspunt dat maatregelen op het vlak van pre-
ventie, hulpverlening en regelgeving zo nauw mogelijk 
op elkaar moeten worden afgestemd. In de praktijk 
schiet de Vlaamse Regering op dat vlak duidelijk tekort. 
Uit de onlangs bekendgemaakte resultaten van het rap-
port van het European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA) blijkt dat in ons land pre-
ventie op weinig financiële steun kan rekenen. In 2004 
ging slechts 4 percent van het totale budget voor drugs-
bestrijding naar preventie, en minder dan 1 percent naar 
beleid en onderzoek. In totaal werd voor drugsbestrij-
ding bijna 300 miljoen euro uitgetrokken. Volgens de 
cijfers van het rapport besteedt ons land 29 euro per 
inwoner per jaar aan drugsbestrijding: een heel beschei-
den bedrag in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland 
of Zweden, waar men respectievelijk 134 euro en 101 
euro per inwoner besteedt. Die bedragen slaan dus niet 
alleen op preventie; alles zit erin. 

Een cruciaal probleem is de blijvende versnippering van 
de bevoegdheden in dit land. Dat staat een kordaat en 
efficiënt beleid in de weg – ja, dat maakt dat zelfs volle-
dig onmogelijk. Het is allemaal niet duidelijk, en ik ben 
blij dat u daarover meer uitleg zult verschaffen. U bent 
zich daar misschien wel van bewust, want in uw be-
leidsbrief hebt u aangekondigd dat u het respecteren van 
de gemeenschapsbevoegdheden inzake preventie van 
middelengebruik nauwgezet blijft opvolgen. Dat is een 
terechte bekommernis. In werkelijkheid zult u daarover 
niet echt moeten waken, want de federale overheid le-
vert op dat vlak geen inspanningen. Hoewel in de fede-
rale drugsnota staat dat de overheid inzake drugsbestrij-
ding prioriteit geeft aan preventie, doet ze in de praktijk 
precies het tegenovergestelde. Op het terrein gaat weinig 
of geen federale aandacht uit naar preventie. 

Niet alleen preventie is belangrijk. Er moet ook aan-
dacht uitgaan naar de hulpverlening en de opvang, 
zeker van jonge drugsverslaafden. De beleidsnota Wel-
zijn 2004-2009 kondigde aan dat de Vlaamse Regering 
zou werken aan de nodige opvang- en begeleidingsini-
tiatieven, waar mogelijk samen met de partnerorganisa-
ties. Het behoorde ook tot de beleidsdoelstellingen 
voor deze regeerperiode om “(…) aan mensen met 
drugsproblemen aangepaste zorg en ondersteuning te 
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bieden met het oog op een optimaal functioneren in het 
dagelijkse leven. Prioriteit zijn zorgvormen zoals onder-
steunende psychosociale begeleiding, psychiatrische 
thuiszorg, psycho-educatie, gestructureerde dagactivitei-
ten, psychiatrische verzorgingstehuizen (...)”. 

Vandaag blijkt evenwel op het terrein dat voor minderja-
rige drugsgebruikers in Vlaanderen er nergens crisisop-
vang is waar ze op vrijwillige basis terechtkunnen 24 uur 
op 24 uur. Enkele weken geleden heeft de sector terecht 
aan de alarmbel getrokken. Jonge drugsverslaafden krij-
gen niet genoeg hulp, was de scherpe aanklacht van de 
directeur van het hulpnetwerk De Sleutel. Er zijn wel 
crisiscentra voor volwassenen, waar jongeren af en toe uit 
noodzaak worden opgevangen, maar dat is geen goede 
manier van werken, want jongeren horen daar niet thuis. 

De hulpverleningscijfers tonen aan dat er een toenemen-
de vraag is, en dat de probleemvraag op almaar jongere 
leeftijd wordt gesteld. “Steeds meer dertien-, veertien- of 
zestienjarigen vragen hulp, waarbij ze vaak met een 
bijzonder zware problematiek zitten, niet alleen versla-
ving, maar vaak ook, psychiatrische, familiale en justi-
tiële problemen. Het ontbreekt ook aan instrumenten 
voor kwetsbare jongeren. We moeten meer op de plek-
ken komen waar die jongeren elkaar ontmoet en mis-
schien leren gebruiken. We moeten jongeren in het al-
gemeen laten weten dat het niet oké is om te gebruiken. 
Als er een probleem is, moet er bij iedereen sneller een 
lichtje gaan branden.”, aldus de directeur van De Sleutel. 

Het was een van de doelstellingen binnen Welzijn om 
werk te maken van zorg en ondersteuning van mensen 
met drugsproblemen. Uit de realiteit blijkt dat hieraan te 
weinig wordt gewerkt. Maar ook hier staat Vlaanderen 
alleen en kunnen we niet rekenen op de federale rege-
ring die een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in 
dit dossier. De sector stelt terecht dat de federale over-
heid zwaar in gebreke blijft en dringend bijkomende 
initiatieven moet nemen. Verder stelt de sector dat Justi-
tie zijn curatieve rol meer moet opnemen en dat het de 
jonge drugsverslaafden die delinquente feiten hebben 
gepleegd met meer drang moet doorverwijzen naar  
de hulpverlening. Dat geldt voor alle niveaus van de 
strafrechtelijke keten. Anders blijft het dweilen met de 
kraan open. Het staat ook volledig los van de discussie 
over bestraffing.  

Helaas zijn drugs in die mate aanwezig in onze samen-
leving dat we er dringend een ernstig antwoord moeten 
op bieden. Preventie alleen volstaat niet. Ik besef dat de 
drugsproblematiek heel complex is. De veelzijdigheid 
van het drugsfenomeen impliceert dat meerdere beleids-
domeinen ermee te maken hebben: het gezondheidsbe-
leid, het sociale beleid, het strafrechtelijke beleid op alle 
echelons en met vertakkingen naar de verkeershandha-
ving, de openbare orde en het preventiebeleid. Dat zijn 
slechts enkele voorbeelden. 

Er is nood aan een geïntegreerd beleid dat rekening 
houdt met alle aspecten, en dat, wat de jongeren betreft, 
de klemtoon legt op preventie en hulpverlening. Be-
leidsafstemming is het sleutelwoord om te komen tot 
een coherent, efficiënt en effectief drugsbeleid. Het 
wordt hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van dit geïn-
tegreerde beleid met een doorgedreven overleg met alle 
betrokken overheden. Ik pleit er dan ook voor een geïn-
tegreerd drugsbeleid uit te werken waarin geen plaats 
meer is voor een gedoogbeleid maar dat focust op ont-
rading en responsabilisering. Ik pleit voor een drugs-
beleid dat aan onze jongeren geen verkeerde boodschap 
geeft. Herinner u het verhaal van de chocoladesigaret in 
het kader van de grote drugsdiscussie op federaal en op 
Vlaams niveau enkele jaren geleden. Neen, het moet 
gaan om een degelijk beleid: de enige juiste boodschap 
is er een van ontrading. We moeten werken aan een 
drugsbeleid dat tegelijk investeert in vroegdetectie, in 
vroeginterventie en in een degelijke hulpverlening. En 
dat laatste wil ik benadrukken. Het is inderdaad onaan-
vaardbaar dat artsen op de spoeddienst elk weekend 
dezelfde jongeren met drugsproblemen over de vloer 
krijgen en hen na medische behandeling weer op straat 
moeten sturen zonder de mogelijkheid om hen naar de 
hulpverlening door te verwijzen. 

Ik wil mijn interpellatie beëindigen met een citaat uit het 
interview met de heer Versele, directeur van De Sleutel: 
“De samenleving treedt onvoldoende op als jongeren 
zichzelf verliezen in bandeloos gedrag. Waar is onze 
verantwoordelijkheid als we jongeren met drugsproble-
men niet begeleiden? Wij mogen hen niet laten vallen.” 

Mijnheer de minister, aandacht voor hulpverlening en 
opvang, ook voor jonge drugsverslaafden, was een van 
de doelstellingen van uw beleid. Welke initiatieven 
hebt u genomen om invulling te geven aan de beleids-
doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsnota 
Welzijn? Daarin werd gesteld dat de Vlaamse Regering 
werk zal maken van de nodige opvang- en begelei-
dingsinitiatieven. 

In de beleidsnota Welzijn werd aangekondigd dat er 
een dialoog zou worden opgestart met de federale 
overheid zodat een geïntegreerd beleid kon worden 
gevoerd rond deze problematiek. Ook werd in de be-
leidsbrief 2007-2008 een betere afstemming met acto-
ren binnen de Vlaamse Gemeenschap en met de fede-
rale overheid aangekondigd. Welke initiatieven hebt u 
ter zake genomen? Welke uitwerking werd er reeds 
gegeven aan een geïntegreerde aanpak om alle maat-
regelen op vlak van preventie, hulpverlening en, regel-
geving zo nauw mogelijk bij elkaar te laten aansluiten? 
Wat is de stand van zaken betreffende de Cel Gezond-
heidsbeleid Drugs? 

Het Belgian National Report on Drugs 2007 stelt vast 
dat preventie op weinig financiële steun kan rekenen. 
Nochtans is preventie een belangrijk maatschappelijk 
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thema. Welke initiatieven zijn er gedurende deze re-
geerperiode genomen om concreet invulling te geven 
aan een doeltreffend én geïntegreerd preventiebeleid? 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, dames en heren, het recente rapport 
van De Sleutel heeft mij nogmaals wakker geschud. Ik 
wil nogmaals de aandacht vestigen op de drugsproblema-
tiek in Vlaanderen. Het gaat om minderjarigen, drugs-
gebruik is voor hen strikt verboden, of het nu om soft- of 
harddrugs gaat, en toch worden we geconfronteerd met 
een stijging van de consumptie. Dat is jammer en zelfs 
beangstigend. De gemiddelde leeftijd waarop men met 
drugs begint, is gedaald naar twaalf jaar. De leeftijd tus-
sen twaalf en achttien jaar is cruciaal. Als de aandacht in 
die levensfase alleen naar drugs uitgaat, is men niet bezig 
met de andere vaardigheden die men dan moet leren. Er 
zouden zelfs psychische en fysieke gevolgen aan vastzit-
ten. “Bij jongeren tussen veertien en achttien jaar zien we 
dat de hersenen niet goed volgroeien”, zegt dokter Van 
Duyse, medisch directeur van De Sleutel. 

Nog een punt waar ik wil op wijzen, is de kwaliteit van 
de drugs. Deze is fel versterkt in vergelijking met tien 
tot twaalf jaar geleden. Mensen kweken drugs in hun 
tuin, op zolder en in huis. De kwaliteit is zo fel verbeterd 
dat ook de neveneffecten sterker zijn dan vroeger. Dat 
heeft natuurlijk een grotere impact op het lichaam en op 
het verschijnsel verslaving. 

Een Nederlandse campagne probeert onder de noemer 
20/80 het beeld te corrigeren dat 20 percent van de 18-
jarigen niet regelmatig gebruikt en 80 percent wel. In de 
realiteit is het immers gelukkig net andersom. Ik ver-
moed dat de cijfers voor Vlaanderen niet veel verschil-
len. Toch denken mensen dat het geen kwaad kan, om-
dat zoveel anderen het ook eens proberen. Dit beeld 
moeten we echt wel corrigeren. Jongeren denken im-
mers al te makkelijk dat ze ook moeten gebruiken om 
erbij te horen. 

In het secundair onderwijs zouden 15.000 scholieren 
wekelijks cannabis gebruiken. Dat kan grote gevolgen 
hebben voor hun verdere ontwikkeling en voor hun 
schoolprestaties. De ernst van drugsgebruik wordt door 
jongeren vaak gebanaliseerd, en al is het verboden, ze 
doen het toch omdat anderen het doen. 

Uit het rapport van het EMCDDA blijkt dat het budget 
voor onderzoek naar drugsgebruik in België is gedaald, 
mevrouw Dillen zei het al, en dat ook de preventie op 
weinig financiële steun kan rekenen. Per inwoner zou in 
België 29 euro naar drugsbestrijding gaan, in Nederland 
is dat 134 en in Zweden 101. 

Het hoofd preventie van De Sleutel, de heer Van de 
Kreeft, stelt vast dat steeds meer dertien-, veertien- en 

zestienjarigen hulp vragen. Probleem is dat de hulpver-
lening zich vandaag vooral toespitst op volwassen 
gebruikers en op harddrugs zoals heroïne of cocaïne 
terwijl jongeren eerder met softdrugs experimenteren. 

Hulpnetwerk De Sleutel heeft wel een centrum in Eeklo 
waar plaats is voor 20 minderjarigen. De jongeren die 
daar komen hebben al een zware verslaving te pakken, 
vaak in combinatie met psychiatrische problemen en een 
gerechtelijk verleden. De nood aan vroege interventie 
dringt zich op. Hoe sneller jongeren die risico lopen, 
worden geïdentificeerd en geholpen, hoe groter de kans 
dat de therapie succes heeft. “Naast een 24-uurcrisis-
opvang voor jongeren moet er een gerichte preventie en 
vroegdetectie komen. Die moet jongeren die gevaar 
lopen, tijdig opsporen. Dat gaat dan over jongeren die 
opgroeien in gewelddadige milieus en kinderen van 
verslaafde ouders.” Dat zegt de heer Versele. 

Vroeginterventie is de schakel tussen preventie en 
hulpverlening. Op vijf locaties in Vlaanderen organise-
ren hulpverlenende diensten vroeginterventiegroepen 
om jongeren te doen nadenken over beginnend pro-
blematisch drugsgebruik. 

Mijnheer de minister, vanwaar komt het grote verschil 
in budget dat naar preventie gaat, in vergelijking met 
andere landen als Nederland en Zweden? Kunt u hier 
een toelichting bij geven? 

Kunt u een overzicht geven van de genomen en lopende 
preventie-initiatieven inzake drugsgebruik, specifiek 
gericht op minderjarigen? In hoeverre zijn deze preven-
tie-initiatieven gericht op ouders en familie? Zij zijn 
immers betrokken partij. Vaak worden ze met het feno-
meen geconfronteerd als het te laat is. Ze weten niet hoe 
ze moeten reageren of herkennen de symptomen niet. 

Hoe zult u tegemoet komen aan de vraag naar crisis-
opvang voor minderjarige drugsgebruikers? 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de voorzitter, 
ik had ook een vraag om uitleg ingediend over dit  
onderwerp. Er was al de interpellatie van mevrouw 
Dillen. Ik sluit me aan bij de interpellant. 

De Sleutel heeft inderdaad onlangs aan de alarmbel 
getrokken met de mededeling dat jongeren in een cri-
sissituatie nergens vrijwillig terechtkunnen. De Sleutel 
is gericht op volwassenen. Af en toe komen er minder-
jarigen terecht, maar eigenlijk horen ze daar niet thuis. 

Ik heb ook eens navraag gedaan op het lokale niveau. 
Men bevestigde dat in het Sint-Blasiusziekenhuis in 
Dendermonde, een van de grote ziekenhuizen in 
Vlaanderen, met het ritme van minstens een per week, 
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jongeren binnenkomen met een acuut problematisch 
drugsgebruik en dat de hulpverleners telkens problemen 
hebben om na de opvang en de eerste zorgen op de 
spoedafdeling, een gepast natraject aan te bieden. De 
Sleutel vraag dat er werk wordt gemaakt van een uit-
breiding van de opvangcapaciteit, gezien de leemte die 
het aanstipt, in de eerste plaats voor jongeren. 

Verder pleit De Sleutel voor meer preventie en voor pre-
ventie op jongere leeftijd, zeker voor wat betreft het ge-
bruik van cannabis. Andere sprekers hebben al aange-
haald dat cannabis vrij breed gebruikt wordt. Het is samen 
met tabak en alcohol, het meest verspreide middel. Er 
wordt gewezen op het gevaar dat eraan verbonden is. De 
medisch directeur van De Sleutel citeert een artikel in The 
Lancet, waar er gewezen wordt op de bijzonder precaire 
situatie van adolescenten die hoge dosissen tetrahydro-
cannabinol (THC) tot zich nemen, wat blijkbaar ontwik-
kelingsgevolgen kan hebben, met name op het gebied van 
de hersenen. Specifiek voor die groep ziet men een scope 
die ruimer is dan alleen achttienjarigen. 

Mijnheer de minister, hoe staat u tegenover de stelling 
dat er te weinig crisisopvang is voor minderjarige 
drugsgebruikers en -verslaafden? Bent u bereid om de 
bijkomende investeringen te doen die De Sleutel vraagt? 
Hoe staat u tegenover het voorstel om preventie met 
betrekking tot cannabis op jongere leeftijd te laten star-
ten? Ik verwijs ook naar het actieplan dat u hebt uitge-
werkt, waarin een soort van drietrapsraket is opge-
bouwd, waarbij men ten aanzien van elk van de verschil-
lende leeftijdsgroepen probeert te sensibiliseren rond 
een bepaald middel. Denkt u eraan om dat schema aan te 
passen op basis van de vaststellingen en de vragen die 
door De Sleutel zijn geformuleerd? 

De heer Luc Martens: Vanuit mijn verantwoordelijk-
heid als burgemeester van een centrumstad, word ik 
geconfronteerd met deze problematiek. We zijn recent 
geconfronteerd met een tweede, of bij een bepaalde 
lezing van de feiten zelfs een derde, drugsdode in een 
periode van drie maanden. Roeselare is de op één na 
kleinste centrumstad. Men kan zich afvragen hoe het 
mogelijk is dat dat daar gebeurt. Het heeft mijn contac-
ten in dit verband geactiveerd. 

Ik heb enkele aanvullende bedenkingen. We spreken 
over drugsdoden, jongeren en ouderen, en er is het aan-
tal doden door de verslaving aan alcohol, wat nog van 
een andere orde is. Een verslaving in al zijn vormen is 
hoe dan ook een fenomeen van jonge mensen die niet 
meer de spankracht hebben om ‘neen’ te zeggen tegen 
diverse vormen van drugsgebruik. 

Er is een enorme zorg nodig voor de milieus die zich 
rond jongeren nestelen. We moeten nagaan hoe wij via 
hulpverleners, via opvoeders en via het activeren van de 
verantwoordelijkheid van ouders, die jongeren uit die 

milieus kunnen halen. Er is niet alleen de vraag of 
cannabis al dan niet schade toebrengt. Na de vele con-
tacten met mijn politiediensten, geloof ik niet zozeer in 
de steppingstonetheorie. Zij zeggen dat het grote ge-
vaar erin bestaat dat jongeren, eens ze beginnen met 
iets dat relatief ongevaarlijk is, heel snel een milieu 
rond zich krijgen dat hen steeds verder in een fuik 
drijft. Het is belangrijk om het gebruik vroeg te detec-
teren, dat milieu in beeld te krijgen en na te gaan hoe 
ze uit dat milieu kunnen bevrijd worden en opnieuw 
een eigen waardigheid en vrijheid kunnen verwerven. 

Preventie, vroegdetectie enzovoort is een verhaal van 
diverse verantwoordelijken. Men kan daar niet één 
bepaalde instantie voor responsabiliseren. We hebben 
reeds in het begin van de jaren tachtig in onze eigen 
stad projecten gehad rond drugspreventie, nog voor de 
federale overheid daar actief in was. Alleen wanneer 
men een breed bondgenootschap tot stand brengt van 
politiediensten, private hulpverleningsdiensten, het 
onderwijs, de stedelijke sociale dienst, het OCMW 
enzovoort, heeft men de kans om tot een ‘goed’ resul-
taat te komen. Ik deel de bezorgdheid van de collega’s 
omdat we zien hoe bij veel jongeren – we gaan niet 
discussiëren over de percenten – hun leven in mindere 
of meerdere mate verloren gaat. 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Ik wil eerst iets zeggen 
over de cijfers en over de vaststelling dat per inwoner 
28,5 euro besteed werd aan de drugsproblematiek. In 
Nederland is dat 134,4 euro. Het zijn cijfers van 2004. 
We vertrekken van een vergelijking met de realiteit van 
het einde van vorige regeerperiode. Van de 28,57 euro 
werd 1,09 euro besteed aan preventie, 11,41 euro aan 
hulpverlening en 16,07 euro aan repressie en veiligheid. 
Binnen dat pakket is er een heel klein deel voor preven-
tie. Ter vergelijking: in Nederland werd in 2003 134 
euro per inwoner besteed, waarvan ook maar 2,58 euro 
voor preventie. Ik wil de cijfers waarop we ons baseren 
in een juist daglicht stellen. Vooral wat betreft het be-
handelende aspect, de bijstand en het repressieve aspect, 
zetten andere overheden sterk in met budgettaire midde-
len. Ik maak ook de bedenking dat men ten aanzien van 
de budgetten moet nagaan of men met perfect vergelijk-
bare gegevens heeft gewerkt. Voor het preventieniveau 
werden de Vlaamse en de Franse Gemeenschap ook in 
één statistische hoed gegooid. 

De laatste jaren zijn er extra budgetten vrijgemaakt. De 
laatste stap heb ik zelf nog gezet in 2007, door het 
vrijmaken van middelen voor extra drugspreventiewer-
kers bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg 
(cgg) en voor de regionale implementatieprojecten 
rond tabak, alcohol en drugs. Ten aanzien van de cgg’s 
is er in 2005 een bedrag van 250.000 euro vrijgemaakt 
als extra impuls. Het belangrijkste instrument waarover 



-5-  Commissievergadering C216 – WEL20 – 22 april 2008 
 
wij beschikken, heeft te maken met de gezondheidsdoel-
stelling en het actieplan inzake middelengebruik. We 
moeten erkennen dat het gaat over alle middelen, ook 
tabak, alcohol en dergelijke. We zijn van plan om met 
dat dossier in juni naar de Vlaamse Regering te gaan 
zodat we het ook in het parlement kunnen toelichten. 
We kunnen er op dat ogenblik een uitvoerige discussie 
over voeren. We hebben daar eerder al een verwarrende 
discussie over gehad. Ik heb niet gewacht op dat actie-
plan om alvast een eerste stap te zetten met projectsub-
sidies. U herinnert zich de discussie. Ook de heer Van 
Malderen heeft haarfijn via een schriftelijke vraag de 
optelsom gemaakt van de 842.000 euro subsidie in het 
kader van het middelengebruik. 

Het is wel zo dat in die 842.000 euro het vormingspro-
ject Lifeskills van De Sleutel zit. Het is een vaardig-
heidstraining voor het basis- en secundair onderwijs. 
Daarvoor wordt 140.000 euro vrijgemaakt. Dat moet 
jongeren wapenen om ‘neen’ te zeggen, en in elk geval 
om op een duidelijke en assertieve manier te kunnen 
omgaan met de uitnodiging om drugs te gebruiken. 

Het actieplan van de Vlaamse Werkgroep Middelen-
gebruik moet nog worden bekeken. Het wordt pas in 
juni aan de regering voorgelegd. De verantwoordelijk-
heid in de regering is van collectieve aard, want de be-
leidsdomeinen Onderwijs, Werk en Jeugd zijn betrokken 
bij het creëren van een goed preventieklimaat. 

Wat heb ik daarnaast nog gedaan? Het zou ons te ver 
leiden om alles op te noemen. Uit de website van de 
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen 
(VAD) – onze partnerorganisatie, waaraan we jaarlijks 2 
miljoen geven – blijkt duidelijk dat transversaal heel 
concrete stappen worden gezet. Er worden veel projec-
ten gefinancierd. Het luik drugspreventie voor minderja-
rigen leidt tot een aantal programma’s waarmee men 
zich richt op een aantal sectoren en een aantal kwetsbare 
doelgroepen. Een van de projecten is het Lifeskillspro-
ject, waarmee we ongeveer 2400 leerkrachten bereiken. 

Het Vlaamse preventiebeleid heeft de afgelopen jaren 
behoorlijk wat geïnvesteerd in de doelgroep ouders. Vra-
gen van ouders zijn heel divers. Niet iedereen heeft de-
zelfde noden. Iemand met kinderen in de basisschool heeft 
bijvoorbeeld andere noden dan iemand met een adolescen-
te zoon of dochter met een verslavingsprobleem. De VAD 
ontwikkelde daarom een uitgebreid gamma van folders en 
brochures voor verschillende categorieën van ouders. Er is 
ook ondersteuningsmateriaal voor preventiewerkers, eer-
stelijnsdiensten en hulpverleners die met ouders werken. 
Werken met ouders is ook een vast onderdeel van de  
vorming van alle preventiewerkers. Voor het volledige 
aanbod kunt u terecht op de website van de VAD: 
http://www.vad.be/aanbod/Doelgroepen/ouders.html. 
Daaruit blijkt dat men goed beseft dat men niet  
moet proberen om de jongere op zich te bereiken, maar 

dat men ook moet proberen om de omgeving in reke-
ning te brengen. 

Ouders kunnen natuurlijk ook met al hun vragen ano-
niem terecht bij De DrugLijn, telefonisch of per mail. 
Van deze mogelijkheid maken ze ook gebruik: in meer 
dan 30 percent van de ongeveer 4500 gesprekken die 
jaarlijks worden gevoerd, zijn het de ouders die bellen. 
Bij de mails gaat het om ongeveer 8 percent van 1.860 
vragen. 

Hoe zal de minister tegemoetkomen aan de vraag naar 
crisisopvang voor minderjarige drugsgebruikers? Het is 
een bevoegdheid van de federale overheid. Ik zal enke-
le punten aanhalen. De bedden crisisopvang voor 
drugsverslaafden vormen tot dusver een zuiver federale 
aangelegenheid, die wordt geregeld door conventies 
met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
zekering (RIZIV). De Vlaamse Gemeenschap heeft tot 
dusver geen impact op deze RIZIV-conventies. Artikel 
37 van de hervormde federale Jeugdbeschermingswet 
voorziet expliciet in de residentiële plaatsing van jon-
geren die een als misdaad omschreven feit (MOF) 
hebben gepleegd, in een dienst die deskundig is op het 
gebeid van alcohol- of drugsverslaving. Dat is een 
federale bevoegdheid. 

In tegenstelling met wat de heer Van Malderen zei, 
hebben jongeren een plaats in De Sleutel, dankzij het 
Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ). 
Mevrouw Hermans, alles wat ik vertel, moet men tegen 
deze achtergrond bekijken: in beginsel is de residentië-
le opvang van drugsverslaafden een zaak van de fede-
rale overheid, punt uit. Alles wat wij doen, is soms 
gewoon inspringen waar anderen in gebreke blijven. 
Reeds eind de jaren negentig bestond er in het RIZIV 
een principieel akkoord om een specifiek aanbod voor 
minderjarige verslaafden te organiseren, waarvoor 
evenwel geen middelen op de federale begroting waren 
ingeschreven. 

Vermits Vlaanderen de noodzaak aan een dergelijk 
aanbod sterk aanvoelde, werd met ingang van 1 juni 
1999 het RKJ van De Sleutel in Eeklo erkend als 
1bisvoorziening met een capaciteit van 20 jongens en 
meisjes. Het is belangrijk te vermelden dat Vlaanderen 
zich destijds engageerde om dit initiatief tijdelijk te 
subsidiëren, in afwachting van het afsluiten van een 
conventie tussen het RIZIV en de initiatiefnemer. Wij 
willen in het kader van onze bevoegdheden iets doen, 
maar de oplossing moet van het federale niveau komen. 

Na intensief overleg met het RIZIV slaagde toenmalig 
minister Vervotte erin het residentieel kortdurend jon-
gerenprogramma (RKJ) van De Sleutel effectief te 
laten overnemen door het RIZIV, en dat vanaf 1 juli 
2007. Vanuit Vlaanderen – vanuit de bijzondere jeugd-
zorg – blijven we wel bijkomende middelen vrijmaken 
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– een bedrag van 300.000 euro – ter versterking van het 
RKJ. Daarmee willen we de garantie bekomen dat ook 
minderjarigen, via de comités voor bijzondere jeugdzorg 
of na een verwijzing door de jeugdrechtbank, kunnen 
instromen. Het RIZIV erkent de problematiek dat de 
federale voorzieningen amper specifieke afdelingen 
hebben voor minderjarigen. 

Uiteraard vangen de reguliere voorzieningen en tal van 
projecten in de bijzondere jeugdzorg ook jongeren op 
die kampen met een verslavingsproblematiek. Bij deze 
jongeren primeert de aanwezigheid van een problemati-
sche opvoedingssituatie (POS). Ofwel zijn ze in de bij-
zondere jeugdzorg terechtgekomen wegens het plegen 
van een als misdrijf omschreven feit. In de praktijk zijn 
die MOF’ers of POS’ers verslaafd.  

De ondersteuning door de bijzondere jeugdzorg van 
jongeren met drugsproblemen wordt zo goed mogelijk 
georganiseerd. Een eerste stap bestond uit een consulta-
tie van de privépartners van de bijzondere jeugdbijstand. 
De belangrijkste conclusies van een bevraging via de 
koepelorganisaties zijn de volgende. Voorzieningen  
– ongeacht de werkvorm – worden vrij frequent gecon-
fronteerd met drugsmisbruik. Er is een gebrek aan 
screening van drugsgebruik bij jongeren in een POS. De 
organisatie van categoriale opvang in de bijzondere 
jeugdbijstand is niet altijd de meest aangewezen formule 
wegens de spanning tussen het “vrijwillige” karakter van 
de drugshulpverlening en de opvang en begeleiding van 
bijzondere jeugdzorg op basis van een aanklampende of 
dwingende basishouding. Er is niet direct vraag naar het 
organiseren van een nieuw of bijkomend categoriaal 
hulpverleningscircuit in de bijzondere jeugdbijstand. 

Een werkgroep met mensen van het agentschap Jonge-
renwelzijn, de VAD en andere experts is onlangs voor 
het eerst samengekomen. Ook deze werkgroep is geen 
voorstander van een uitbreiding van het categoriale aan-
bod en zal tegen het zomerreces een operationaliseerbaar 
voorstel doen om de hulpverleners van de bijzondere 
jeugdbijstand te ondersteunen. Er wordt daarbij maxi-
maal gebruik gemaakt van de bestaande structuren en 
goede praktijken op het werkveld. Uit het werk van de 
werkgroep vloeien alvast twee grote actielijnen voort. 
Een: het stimuleren en aansturen van een drugsbeleid in 
de voorzieningen, via het ter beschikking stellen van 
snel toegankelijke en correcte informatie over producten 
en juridische aspecten, de ontwikkeling van een vor-
mings-, trainings- en opleidingsbeleid, teamcoaching en 
intervisie en de ontwikkeling van screeningsinstrumen-
ten. Twee: het uitbreiden van de toegang tot gespeciali-
seerde behandeling wanneer dat nodig is, waarbij de 
continuïteit van de hulpverlening bewaard blijft. 

De pistes van een in- en outreachbenadering komen 
hierbij in beeld: op een bepaald ogenblik moet men de 
jongeren in handen kunnen geven van een andere tak 

van het hulpverleningsaanbod. Dat laatste mag men 
evenwel niet verwarren met een nieuw categoriaal 
beleid in de jeugdbijstand, want men rekent op de be-
lendende percelen om stappen vooruit te zetten. Om dit 
te realiseren, zal ik gebruik maken van de middelen die 
vrijkwamen door de overname van De Sleutel door het 
RIZIV. We zetten dus niets stop, want we hebben er 
ons van verzekerd dat de financiering doorgaat. 

Op de vraag van mevrouw Dillen over de relatie met 
het federale niveau kan ik antwoorden dat de laatste 
interministeriële conferentie op 11 maart 2008 plaats 
vond. Inzake het drugsbeleid werd het volgende afge-
sproken. Een: er is dringend nood aan de onderteke-
ning van een samenwerkingsakkoord voor een globaal 
en geïntegreerd drugsbeleid. Alleen het Brussels Par-
lement moet het samenwerkingsakkoord nog ratifice-
ren. De twee Brusselse ministers hebben beloofd dat 
dit binnenkort zal gebeuren. Twee: er is nood aan een 
geïntegreerd tabaks- en drugsbeleid, inclusief een ge-
zamenlijk beheerd toewijzingsfonds voor middelen uit 
accijnzen en taksen. De Vlaamse Gemeenschap vraagt 
dat de regeling die uitgewerkt is voor het Tabaksfonds 
wordt uitgebreid tot het Fonds voor Verslavingsziek-
ten. Dat moet zorgen voor enige zekerheid dat de ge-
meenschappen zelf kunnen bepalen wat er met de mid-
delen gebeurt. 

Mevrouw Dillen vraagt zich ook af hoe een en ander 
binnen de Vlaamse Regering op elkaar wordt afge-
stemd. Ik zal binnenkort het Samenwerkingsprotocol 
alcohol- en andere drugpreventie afsluiten met de de 
VAD en met de cgg’s. In 2007 zijn vijf extra preven-
tiewerkers – Er is het Samenwerkingsprotocol alcohol- 
en andere drugpreventie, dat binnenkort wordt afgeslo-
ten jaarlijkse kostprijs: 250 000 euro – toegewezen aan 
de cgg’s om te kunnen komen tot een betere afstem-
ming met de actoren in de Vlaamse Gemeenschap. 

Een derde punt dat ik wil signaleren in verband met het 
idee om mensen beter te doen samenwerken, is de 
Vlaamse werkgroep middelengebruik onder leiding 
van dokter Ansoms, die de opdracht heeft gekregen om 
een voorstel van beleidsplan te doen, voortvloeiend uit 
de gezondheidsdoelstelling middelengebruik. Dat is 
wat in juni aan bod zal komen. 

Ik geloof dat het Vlaamse plan dat de regering in juni 
zal goedkeuren, het uitgangspunt moet vormen voor 
verder overleg met de federale overheid. Ik stem in met 
iedereen die zegt dat er meer moet worden afgestemd. 
Een bespreking van ons actieplan is al geagendeerd op 
de Cel Gezondheidsbeleid Drugs. Op Vlaams niveau 
werken we zo snel mogelijk opdat men op federaal 
niveau niet zou kunnen zeggen dat men niet op de 
hoogte is van wat er bij ons gebeurt. 

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord. 
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Mevrouw Marijke Dillen: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw uitvoerige antwoord. Ik stel vast dat er 
inderdaad een aantal initiatieven worden genomen, zo-
wel op het vlak van de hulpverlening als op het vlak van 
de preventie. Ik ben ook blij dat de middelen die bin-
nenkort vrijkomen door de overname door het RIZIV 
van De Sleutel, heel concreet zullen worden geïnves-
teerd in de opvang van drugsverslaafde jongeren. 

Ik kijk uit naar het Vlaams plan dat in juni op de agenda 
van de Vlaamse Regering komt. We moeten het dus in 
het najaar kunnen bespreken in het parlement. 

Ik hoop dat er ook op aangedrongen wordt dat men, in 
het kader van het samenwerkingsakkoord, zo spoedig 
mogelijk zou komen tot een volwaardig akkoord, met 
inbegrip van de instemming door het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest. 

Ik blijf erbij, mijnheer de minister, dat er wel inspannin-
gen gebeuren, maar dat er, gelet op de omvang van de 
problematiek, nog meer inspanningen geleverd moeten 
worden. We zitten werkelijk met een heel belangrijk 
dossier, met een heel groot probleem waar, helaas, al te 
veel jongeren mee te maken krijgen. Het is in elk geval 
iets dat blijvende aandacht moet krijgen. 

Aan dit dossier moet ook aandacht worden besteed in 
het kader van de besprekingen over de staatshervorming, 
die – hopelijk – eerstdaags zullen worden opgestart. Een 
geïntegreerd drugsbeleid is immers heel moeilijk te 
voeren in een land waar noord en zuid een totaal andere 
visie hebben op de benadering, de preventie, de bestraf-
fing, de aanpak en zo meer. Dit is toch wel een van de 
typedossiers die aantonen dat er nood is aan een verre-
gaande overheveling van bevoegdheden naar Vlaande-
ren. Uiteraard is dit geen bevoegdheid van de Vlaamse 
Regering, maar ik hoop dat u er bij de eerste minister, 
die tot uw partij behoort, zult op aandringen om er echt 
werk van te maken. Alleen door een overheveling van 
meer bevoegdheden naar Vlaanderen, waardoor we een 
degelijk geïntegreerd beleid kunnen voeren, kunnen we 
tot betere resultaten komen. We blijven toch wel vast-
stellen dat er, behalve de versnippering van bevoegdhe-
den, ook een versnippering van middelen is. Indien we 
een groter budget kunnen inzetten op de manier waarop 
we dat in Vlaanderen wensen te doen, kunnen we tot 
veel betere resultaten komen op het terrein, althans dat 
hoop ik, want garanties hebben we natuurlijk niet. 

Ik kondig een motie aan, mijnheer de voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Ook ik wil de minister 
bedanken voor het uitvoerige antwoord. Ik was blij om 
te horen dat de cijfers die we naar voren brachten en  
die gebaseerd waren op de cijfers van De Sleutel, een 
klein beetje achterhaald of verouderd waren en dat er 

sindsdien een duidelijke koerswijziging is. We voelden 
dat al aan bij uw voorganger, bij mevrouw Vervotte. Ik 
was er toen al blij om. 

Ik merk ook dat ouders gebruik maken van de Drug-
Lijn. Dat is belangrijk, maar het gaat om ouders die het 
probleem al hebben onderkend en die vermoeden dat er 
iets is dat ze alleen niet aankunnen. Ik meen dat het 
belangrijker is om ouders er nog sneller attent op te 
maken dat het niet altijd een identiteitscrisis of een 
puberaal probleem is waarmee hun kinderen worden 
geconfronteerd, maar vaak een drugsprobleem. 

Mijnheer de minister, u spreekt in algemene termen 
over middelengebruik. Ik vraag u om een duidelijk 
onderscheid te maken, want criminele feiten zijn vaker 
gerelateerd aan drugsgebruik dan aan iets anders. We 
moeten daar blijvend aandacht aan besteden, net zoals 
aan de preventie. Elk keer komen er immers nieuwe 
jonge mensen en jonge ouders bij voor wie de proble-
matiek nieuw is. Het volhouden van de preventie is 
heel belangrijk. 

Met redenen omklede motie 

De voorzitter: Door mevrouw Dillen werd tot besluit 
van deze interpellatie een met redenen omklede motie 
aangekondigd. Ze moet zijn ingediend uiterlijk om 17 
uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van 
de vergadering. 

Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Mieke Vogels tot de 
heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de afstemming 
van de uitbreiding van de kinderopvang in Brussel 
via gescocontracten en via reguliere middelen 

Vraag om uitleg van mevrouw Mieke Vogels tot de 
heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toepassing 
van het Actieplan flexibele en occasionele kinder-
opvang in Brussel 

De voorzitter: Mevrouw Vogels heeft het woord. 

Mevrouw Mieke Vogels: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, mijn twee vragen zijn 
een variatie op hetzelfde thema, namelijk de kinder-
opvang en de speciale maatregelen die genomen wor-
den in grote steden. We weten immers dat het pro-
bleem in de grote steden nog groter is dan elders. In 
Brussel is dat ook het geval voor de Nederlandstalige 
kinderopvang. Het probleem in Brussel is dat er altijd 
veel wetten en praktische bezwaren in de weg staan om 
goede bedoelingen in de realiteit om te zetten. 
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Het eerste thema betreft een initiatief van oktober 2007. 
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bevoegd voor de 
tewerkstelling, heeft toen een crècheplan opgesteld met 
als bedoeling het ter beschikking stellen van een aantal 
gesco’s voor de kinderopvang. Kinderopvang is een 
gemeenschapsbevoegdheid en dus kon dit alleen via een 
akkoord met de gemeenschappen. 

Concreet ging het om 31,5 voltijdsequivalenten (vte) 
met gescocontracten, waarvan 9 vte’s van niveau A1 en 
22,5 vte’s van niveau A2. Dat is interessant, want onze 
minister heeft namens de Vlaamse Gemeenschap gezegd 
dat het een goed plan is. Het is bijzonder interessant, 
want net vandaag staat in De Standaard, naar aanleiding 
van een internationaal colloquium gisteren, het artikel: 
“Kinderopvang? ‘Kan toch iedereen’”. Tijdens dat col-
loquium vroeg men zich af of mensen in de kinder-
opvang een diploma moeten hebben en welk diploma 
dat moet zijn. Volgens sommige organisatoren zijn we 
in Vlaanderen niet goed bezig. Ik vind het een goed stuk 
van Guy Tegenbos. We zijn het misschien wel eens, 
want ik denk niet dat iemand die aan kinderopvang doet, 
een diploma hoger onderwijs of een master moet heb-
ben, maar wel moeten we de mensen de mogelijkheid 
geven om bij te scholen en om door te stromen. 

Mijnheer de minister, na de gesco’s in Brussel denken we 
in Vlaanderen een beetje in dezelfde richting. Minister 
Vandenbroucke zou samen met u een taskforce oprichten 
naar aanleiding van het debat dat we vorige week woens-
dag in het parlement hielden. U kunt daar straks mis-
schien wat meer over vertellen. Ik wil u alleen maar zeg-
gen: “Hoed u voor minister Vandenbroucke”. (Gelach) 

Inzake de kinderopvang is de finaliteit van de VDAB 
totaal anders dan die van Welzijn. Ik houd mijn hart vast 
bij de dwaze dromen waarin wordt gedacht dat we 50-
plussers terug aan het werk kunnen zetten door ze aan 
kinderopvang te laten doen. Ik vind niet dat mensen een 
diploma moeten hebben, maar wel dat ze goesting moe-
ten hebben, en motivatie om met kinderen om te gaan. 
Om pakjes te klasseren, is goesting niet nodig, maar als 
het over mensen gaat, over ouderenopvang of kinder-
opvang, dan is dat een andere zaak. Ik zou mijn kind niet 
graag toevertrouwen aan een gepensioneerd parlements-
lid dat twintig jaar gezeteld heeft. U begrijpt wel wat ik 
bedoel. Dat zou absoluut niet de goede kant uitgaan. 

In Brussel is er dus het verhaal van de 31,5 vte’s. U 
sloot een akkoord met minister Cerexhe van het Brussel-
se Gewest. In een eerste fase zou de Gemeenschappelij-
ke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel de 
extra kosten dragen van de verloning en daarna zou dat 
overgenomen worden door Kind en Gezin. De akkoor-
den zijn voor mij nog niet duidelijk, noch afgesloten. 
Voor kinderopvanginitiatieven zijn ze niet duidelijk. 

Er was de triomfale aankondiging van minister Cerexhe 
in oktober 2007 over de 31,5 vte’s, maar de oproep werd 

nog altijd niet gelanceerd. Wellicht is het niet mogelijk 
om in Brussel Nederlandstalige gesco’s te vinden die 
beantwoorden aan het opleidingsniveau A1 of A2 en 
aan de administratieve voorwaarden van het gewest om 
gesco te kunnen worden. 

Ondertussen heeft de Vlaamse Regering zelf het initia-
tief genomen om 1.600 bijkomende plaatsen in de 
kinderopvang te creëren en ook hierbij is er een voor-
afname van 10 percent voor Brussel. De voorzieningen 
vragen zich nu af hoe het zit. Zitten de gesco’s daarbij? 
Zit de surplusfinanciering in de middelen die aan Brus-
sel worden gegeven, daarbij? 

Hoe zullen de twee uitbreidingsplannen, die van de 
Vlaamse Regering en die van het Brusselse Hoofdste-
delijke Gewest, op elkaar worden afgestemd? Wie 
draagt de verantwoordelijkheid voor die afstemming? 
Is er voorzien in een overleg met de sector? Engageert 
u zich om ervoor te zorgen dat de communicatie met 
de sector tijdig en transparant gebeurt? Weet u hoe 
groot de vraag naar uitbreiding van de Brusselse kin-
derdagverblijven op dit moment is? Kunt u ons verze-
keren dat Kind en Gezin op termijn de bijpassing van 
de loonkosten van de personeelsleden tewerkgesteld 
met een gescostatuut, op zich zal nemen? Is daar al een 
akkoord over? 

Het tweede aspect van mijn vraag over kinderopvang 
in Brussel, gaat over een plan dat nog door uw voor-
gangster, minister Vervotte, en door minister Van 
Brempt werd goedgekeurd: het actieplan flexibele en 
occasionele kinderopvang in Brussel. Terecht werd ook 
hier een voorafname gedaan voor Brussel. Het gaat om 
5 percent van het budget of 933.767 euro. Het plan was 
nogal gespecifieerd. Er waren acties inzake urenpak-
ketten, occasionele plaatsen, ploegplaatsen, gemanda-
teerde voorzieningen en zo meer. 

Sommige van die zaken zijn in Brussel niet altijd evi-
dent. De voorwaarden voor een gemandateerde voor-
ziening in Brussel, kunnen onmogelijk dezelfde zijn als 
die in Vlaanderen. Bij mijn weten werd er nog altijd 
geen extra besluit voor Brussel geformuleerd. Het is 
niet evident om in Brussel het deel van het geld dat 
naar de kinderdagverblijven moest gaan, daaraan te 
besteden, omdat ook daar de situatie anders is dan in 
Vlaanderen. 

We zijn nu een dik jaar later, april 2008, en van de 
933.767 euro werd 414.434 euro nog niet toegewezen. 
Dat is vreselijk spijtig, want de opvangnoden bestaan en 
zijn groot. Het geld is er, maar kan niet worden uitgege-
ven. Het ter zake bevoegde collegelid van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC), uw partijgenote, me-
vrouw Grouwels, antwoordt op vrijdag 14 maart 2008 
op een vraag gesteld in de Raad: “Ik heb met de Vlaam-
se minister Steven Vanackere al afgesproken om  
zo spoedig mogelijk na te gaan hoe deze middelen in 
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Brussel het best worden afgewend.” Op een vraag over de 
gemandateerde voorzieningen antwoordt het bevoegde 
collegelid: “ De VGC zal de volgende maand, samen met 
het werkveld, een voorstel uitwerken en dit voorleggen 
aan Kind en Gezin met oog op de invoeging van een 
specifiek Brussels luik in het actuele besluit.” 

Mijnheer de minister, hebt u al overleg gehad met me-
vrouw Grouwels? Kunt u een tipje van de sluier oplich-
ten over dit overleg? 

Hoe moet het nu met de 414.434 euro? Blijven die mid-
delen in Brussel? Of komen ze terug in de grote pot? 

Kunt u me bevestigen dat de beslissing over de aanwen-
ding van de niet opgebruikte middelen alsook het opstel-
len en het goedkeuren van een nieuw besluit voor de 
gemandateerde voorzieningen onder de bevoegdheid van 
de Vlaamse Regering vallen? Of is dat een bevoegdheid 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie die met Kind 
en Gezin moet onderhandelen? 

Kunt u me bevestigen dat u via collegelid Grouwels 
betrokken blijft bij het tot stand komen van standpunten 
van de VGC met betrekking tot de toepassing van de 
Vlaamse regelgeving in Brussel? Zij kondigde aan dat 
de VGC de volgende maand samen met het werkveld 
een voorstel zou uitwerken en voorleggen aan Kind en 
Gezin. Is het minister Grouwels die dat moet doen? Of 
uzelf? Of in onderling overleg? 

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Mevrouw Vogels, volgens mij 
moet iedereen zijn job met plezier doen. 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, sommige 
vragen van mevrouw Vogels begrijp ik en vind ik te-
recht. Maar er heerst ook verwarring. Volgens mij is er 
wel al communicatie geweest met de sector over de 
verdeling van de gesco’s. Als ik me niet vergis, staat de 
verdeling overmorgen op de agenda van het college van 
de VGC. Dat doet voor mij weinig ter zake. Waar ik me 
zorgen om maak, is de tendens dat Brussel twee verant-
woordelijken krijgt voor kinderopvang: de Vlaamse 
Gemeenschap in hoofde van Kind en Gezin en de VGC. 

Het college beslist overmorgen over de toekenning van 
extra plaatsen. Dat is aan de adviesraad van de VGC 
voorgelegd. Zoals u weet, werkt de VGC op een zeer 
participatieve manier via adviesraden. De sector heeft dus 
de indruk dat de VGC mag beslissen wie welke gesco’s 
krijgt, welke kinderopvanginitiatieven uitgebreid worden, 
en welke niet. Als ik me niet vergis, staat in de overeen-
komst over de verdeling van de gesco’s tussen u en minis-
ter Cerexhe dat de VGC een advies geeft en dat u de uit-
eindelijke beslissingsmacht hebt. Ik moet zeggen dat dat 
vandaag niet zo overkomt bij de sector. Zo ontstaat er een 
rare verhouding tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 

VGC. Volgens mij moet de regie van het uitbreidings-
beleid in de eerste plaats bij de Vlaamse Gemeenschap 
gebeuren, bij Kind en Gezin. Ik heb het liefst dat de 
Vlaamse initiatieven in Brussel zich volledig inschrijven 
in de politiek van Kind en Gezin en dat ze daar volledig 
thuishoren, dat ze volledig deel uitmaken van het beleid. 
Maar nu ontstaat er zo’n beetje een tweesporenbeleid. Ik 
vrees dat dat in de toekomst niet altijd positief zal zijn 
voor Brussel. 

Ik kan bevestigen dat het niet evident is om met  
gesco’s te werken in Brussel. Het is niet evident om 
Nederlandstalige werkzoekenden te vinden die aan de 
voorwaarden voldoen en die in het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest wonen. Dat moet een probleem zijn 
voor veel kinderopvanginitiatieven die met gesco’s 
werken. Dat effect zou natuurlijk gedeeltelijk teniet 
kunnen worden gedaan als men dat afstemt op die 10 
percent uitbreiding die u nu zult realiseren in Brussel. 
Ik pleit voor een eensporenbeleid, waarbij Kind en 
Gezin het uitbreidingsbeleid realiseert en de Vlaamse 
Gemeenschap een ondersteunende functie uitoefent 
voor de extra taken die men in Brussel nu eenmaal 
heeft omwille van de grootstedelijke context. 

De andere vraag gaat over het Actieplan flexibele en 
occasionele kinderopvang. Ik heb altijd gepleit voor 
een flexibele inzet van de middelen. De minister was 
het daarmee eens. Dat moet nog altijd het geval zijn. 
Als er voor bepaalde onderdelen van het actieplan geen 
middelen besteed zijn, moeten die perfect inzetbaar 
zijn voor andere onderdelen waar wel veel vraag naar 
is in Brussel. 

Ik heb het antwoord van minister Vervotte herlezen, en 
ik vraag u om duidelijkheid. Maak duidelijk aan de 
sector wie de regie in handen heeft. Wie realiseert en 
coördineert het uitbreidingsbeleid? Wie brengt de aan-
vullende middelen aan in het kader van de grootstede-
lijke context? 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Mevrouw Vogels, ik ben 
blij met uw vraag. Ik weet dat u bezorgd bent om de 
grote steden. De problemen zijn daar heftiger. Vooral 
in Brussel weegt dat door, ook door de organisatie van 
de lokale besturen. 

U hebt behartenswaardige uitspraken gedaan over de 
inzet van gesco’s binnen sectoren als kinderopvang. U 
verwijst terecht naar het colloquium van gisteren waar 
men het accent legde op de noodzaak van voldoende 
professionele omkadering. Op het ogenblik dat men in 
de rest van Europa steeds meer de kwalificaties – of 
minstens de competenties – gaat determineren die no-
dig zijn om in de kinderopvang te werken, bestaat in 
Vlaanderen schijnbaar de trend om mensen zonder 
kwalificaties in te zetten. 
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Dit debat heeft dus niet uitsluitend te maken met de ge-
sco’s in Brussel. We zullen er in elk geval moeten over 
praten op het moment dat de federale middelen van het 
Generatiepact wordt overgemaakt. Er is 5,3 miljoen euro 
uitgetrokken voor de kinderopvang. Het zal wellicht gaan 
om buitenschoolse kinderopvang. Dat maakt echter uit-
eindelijk niet zoveel uit. Het gaat om kinderopvang waar-
bij men vertrekt vanuit de logica van laaggekwalificeerde 
of laaggeschoolde mensen. Men zoekt hoe zij een bijdra-
ge kunnen leveren aan het tewerkstellingsvraagstuk en de 
welzijnsvragen. Samen met de sociale partners heeft de 
Vlaamse Gemeenschap beslist om die 5,3 miljoen euro 
van het Generatiepact ten eerste mee te omkaderen. Ik 
insisteer daarop. 1,7 miljoen euro wordt gereserveerd om 
de professionele omkadering van die mensen te realise-
ren. Dat is een verhouding van 1 op 4. Het gaat dus niet 
om ‘mensen die worden losgelaten’ op de sector. We 
hebben ook afgesproken dat we dat gaan toespitsen op 
twee prioriteiten: de kinderopvang en het ouderenbeleid. 

Het is niet omdat we gesco’s inzetten dat zij de hoogste 
pedagogische banen gaan innemen. Er zijn genoeg taken 
in de kinderopvang en de ouderenvoorzieningen waar 
we kandidaat-gesco’s kunnen inzetten. Ik denk aan de 
keuken en de schoonmaak. Men moet hiervoor geen 
enorme kwalificaties kunnen voorleggen, maar men 
komt wel in contact met de kinderen. De kandidaten 
moeten de nuttige competenties ontwikkelen of ontwik-
keld hebben. 

Dit is een boeiend debat. Ik stel voor dat we onze koud-
watervrees proberen te overwinnen en de sector een 
beetje geruststellen dat het niet onze bedoeling is om de 
keuze voor kwaliteit van de kinderopvang los te laten. 
Men hoeft echter geen problemen te maken van een 
ongeschoolde werknemer. Daarmee reageer ik op uw 
vragen over de inzet van gesco’s. 

Het gescoverhaal is het verhaal van een gewest. Het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wou iets doen aan de 
tewerkstelling en koos onder meer voor de kinderop-
vang. Dat is een behartenswaardige keuze. Men hoeft 
daar niet bang voor te zijn. 

Ik wil bevestigen – zoals mevrouw Roex mooi formu-
leerde – dat we helder moeten communiceren. Kinder-
opvang is in de eerste plaats een bevoegdheid van de 
gemeenschappen, en dus van de Vlaamse Gemeenschap, 
ook in Brussel. Als provinciale of lokale besturen willen 
meewerken aan de organisatie, zal dat mij verheugen. Ik 
ben blij als het Brusselse Gewest ondersteuning aan-
biedt. De Vlaamse Gemeenschap houdt de regie in han-
den. Dat moet klaar zijn. Toch ben ik blij dat het Brus-
selse Gewest via de overeenkomst over de gesco’s aan-
vullende inspanningen doet. 

In november 2007 werd in die context een overeenkomst 
gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest, die bepaalt dat gesco’s onder 
meer zijn bestemd voor bijkomende plaatsen op het vlak 
van basisaanbod kinderopvang. Ze bepaalt dat men voor 
dit bijkomende aanbod een maximale afstemming nodig 
heeft bij de toewijzingen door de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering en door Kind en Gezin, rekening houdend 
met de prioriteiten van de VGC. Er bestaat geen enkele 
twijfel over dat alles moet passen binnen het Vlaamse 
uitbreidingsbeleid. Dat hoeft niet problematisch te zijn. 
Een goed overleg kan dat verzekeren. Het is niet inge-
wikkelder dan een goede afstemming met een ander 
lokaal bestuur, maar ik wil daarmee niet op zere tenen 
trappen. Als andere overheden in de Vlaamse Gemeen-
schap dit soort initiatieven willen realiseren en financie-
ren, dan zullen ze eenzelfde overeenkomst moeten af-
sluiten met ons. 

Binnen de Vlaamse Gemeenschap is de regie van de 
kinderopvang een gedeelde bevoegdheid en verant-
woordelijkheid van Kind en Gezin en van de lokale 
besturen. Inzake de verdeling van de 31,5 gescofunc-
ties werden daarom de nodige afspraken gemaakt tus-
sen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Die zijn 
door mij in een brief van 16 oktober 2007 aan het be-
trokken collegelid bevestigd. Daar staat in alinea 4: 
“De goedkeuring van de projecten waar de gesco’s 
zullen worden tewerkgesteld, gebeurt volledig binnen 
de bevoegdheid van de VGC. Concreet zal de VGC 
een oproep doen voor bijkomende plaatsen, volgens de 
door haar bepaalde prioriteiten en zal zij de gesco’s 
toewijzen. Met het oog op de aanvullende financiering 
wordt advies gevraagd aan de adviesraad voorschoolse 
aangelegenheden vanuit haar opdracht als lokaal over-
leg kinderopvang, en aan Kind en Gezin in functie van 
de overeenstemming met de regelgeving.” 

Het is dus vergelijkbaar met andere lokale besturen die 
aan het einde van de rit ingepast moeten blijven in de 
regelgeving die Kind en Gezin namens de Vlaamse 
Gemeenschap formuleert. 

De nieuwe oproep van Kind en Gezin tot uitbreiding 
van de kinderopvang is in het Brusselse Hoofdstedelij-
ke Gewest als volgt afgestemd op de gelijktijdige op-
roep van de VGC tot creatie van bijkomende plaatsen 
in de Brusselse kinderopvang via gesco’s. Voorzienin-
gen die bij de VGC gesco’s aanvragen voor de creatie 
van bijkomende plaatsen krijgen voorrang bij Kind en 
Gezin; er is voorzien in een dossiermatige afstemming 
tussen de aanvragen bij Kind en Gezin en de aanvragen 
bij de VGC. De VGC heeft met haar oproep gewacht 
om deze afstemming te kunnen realiseren. 

Wat betreft de bijpassing, houdt het akkoord met het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in dat de Vlaamse 
Gemeenschap, dus Kind en Gezin, de aanvullende 
subsidiekosten op zich kan nemen in overeenstemming 
met de reglementering en mits er kredieten beschikbaar 
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zijn. In mijn brief van 16 oktober 2007 aan het bevoegde 
collegelid, heb ik laten weten dat de cofinanciering zal 
worden bekeken in het licht van verdere uitbreidingen. 

Het gaat wel degelijk over een inspanningsverbintenis, 
maar dat is met andere lokale besturen ook het geval. 
Vele lokale besturen vragen me, omdat ik 8,3 miljoen 
extra heb, of ik bereid ben de initiatieven die zij hebben 
genomen, ten laste te nemen. Ik heb ten aanzien van  
iedereen gezegd dat mijn grote prioriteit gaat naar het creë-
ren van extra plaatsen, wat niet per definitie goed nieuws is 
voor overheden die zelf initiatieven hebben genomen. 

Bij de blindevlekkenoefening en bij de programmatie 
zetten we de initiatieven van lokale besturen wel even 
ter zijde en houden daar geen rekening mee. Lokale 
besturen die zelf inspanningen doen, worden beloond. 
Men gaat niet doen alsof er al voldoende oplossingen 
zijn omdat lokaal al veel is gedaan. Een lokaal bestuur 
heeft er dus belang bij iets te doen. 

De toewijzingscriteria die door de Vlaamse Gemeen-
schap worden bepaald, worden transparant aan de sector 
bekendgemaakt. 

Hoe groot de vraag is, zullen we vaststellen wanneer de 
aanvragen zijn binnengekomen. De einddatum hiervoor 
is half mei. Ik denk dat we zullen vaststellen dat er meer 
dan voldoende vragen naar uitbreiding zullen zijn. Ik 
heb het over de uitbreiding van de voorafname van 10 
percent op het uitbreidingsbeleid van 8,3 miljoen. De 
ramingen voor de behoefte aan extra Nederlandstalige 
plaatsen in Brussel liggen hoog: een studie van de 
UGent uit 2005 raamde de toenmalige behoefte op 585 
extra plaatsen. We hopen dat er ook genoeg kandidaten 
zijn die de mogelijkheid zien om op dit vlak een initia-
tief te nemen. 

Zowel op Vlaams niveau als op het niveau van de VGC 
is er geregeld overleg met de sector van de kinder-
opvang. Ik wil respect opbrengen voor uw signaal dat de 
opvangvoorzieningen niet klaar zien in wat VGC en wat 
Vlaamse Gemeenschap is. Ik beschouw het als een huis-
taak om dat duidelijker vast te leggen. We moeten niet 
problematiseren. Ik denk niet dat er echte kortsluitingen 
aankomen, maar het is verstandig nog eens duidelijk te 
maken in welke context men functioneert. 

Inzake de actuele uitbreiding in de voorschoolse kinder-
opvang, is de adviesraad voorschoolse aangelegenheden 
bezorgd over de evolutie waarbij de uitbreiding van de 
kinderopvang uitsluitend of in belangrijke mate wordt 
gerealiseerd met tewerkstellingsmaatregelen. Het is 
absoluut niet de bedoeling om dat uitsluitend met te-
werkstellingsmaatregelen te doen. Als u nog maar kijkt 
naar de omvang, namelijk 10 percent van de 8,3 miljoen 
euro, ten opzichte van wat in het vooruitzicht wordt 
gesteld door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 
hoeft men niet bang te zijn dat de uitbreiding van de 

kinderopvang louter met tewerkstellingsinitiatieven zal 
worden gerealiseerd. 

Er zijn al andere voorbeelden waarbij men met tewerk-
stellingsmaatregelen nuttig werk heeft gedaan, ook in 
de sector van de kinderopvang. Ik verwijs naar DAC-
projecten (DAC: Derde Arbeids Circuit), die in het 
eerste VIA-akkoord (VIA: Vlaams Intersectoraal Ak-
koord) werden geregulariseerd. We hebben daar in 
Vlaanderen al mee gewerkt en dat heeft niet tot grote 
accidenten geleid. 

De flexibele en occasionele opvang is een ander ver-
haal. Ik kan bevestigen dat er van bij de start gesprek-
ken zijn geweest tussen het kabinet-Grouwels en het 
kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eerst 
met minister Vervotte en dan met mezelf – over de 
aanwending van de beschikbare middelen, met bijzon-
dere aandacht voor het realiseren van lokale diensten in 
Brussel en voor de moeilijker te realiseren actie om-
trent onthaalouders en zelfstandige voorzieningen. In 
Brussel is het lastiger dan elders om onthaalouders en 
zelfstandige voorzieningen te vinden. 

We hebben geregeld geëvalueerd. Begin 2008 is er met 
de twee kabinetten opnieuw een evaluatie gebeurd. 
Wat de dienstencheques betreft, zijn de middelen vol-
ledig omgezet naar de gesubsidieerde sector en naar de 
lokale diensten. Wat de zelfstandige sector en de flexi-
bele opvang door onthaalouders betreft, was afgespro-
ken dat een evaluatie zou worden gemaakt over de 
benuttingsgraad en dat men, indien nodig, de saldo’s 
zou overhevelen naar andere acties, bijvoorbeeld in de 
gesubsidieerde sector. Een beslissing hierover is in 
voorbereiding en zou aanleiding kunnen geven tot een 
nieuwe oproep vanuit Kind en Gezin voor occasionele 
opvang in het kader van het actieplan. Uw vraag is 
duidelijk: blijft u garanderen dat de middelen die voor-
zien zijn voor Brussel, namelijk meer dan 800.000 
euro, ook aangewend blijven voor Brussel? Het ant-
woord is ja. We gaan doorwerken tot alles wat nog niet 
is aangewend, wel degelijk zal zijn aangewend voor de 
behoefte van Brussel. 

Ik kan nog veel details geven, maar ik heb een politiek 
antwoord gegeven op uw vraag. Voor de transparantie 
kan ik u een tabel meegeven waaruit blijkt wat nog niet 
aangewend is. U moet dat combineren met mijn beves-
tigend antwoord. Ik geef de afgeronde cijfers: flexibele 
opvang onthaalouders: 77.000 euro; inzet van doel-
groepwerknemers: 172.000 euro; actie zelfstandigen-
sector: 86.000 euro; coördinatiefunctie: 78.000 euro. 
Samen gaat het om een bedrag van 414.000 euro dat 
nog niet is aangewend. Het is mijn vast plan om dat in 
overleg met de VGC aan te wenden. 

Een gemandateerde voorziening in Brussel kan onmoge-
lijk een kopie zijn van een gemandateerde voorziening 
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in het Vlaamse Gewest. Doordat de dienstencheques niet 
toepasbaar zijn in Brussel, zit men hoe dan ook met een 
andere formule. We hebben advies gevraagd aan de ad-
viesraad Voorschoolse Aangelegenheden. Die heeft ge-
pleit voor een kleinschalige pool van occasionele opvang 
in een opvanginitiatief, gekoppeld aan flexibele opvang. 
Deze actie had noch voor de adviesraad, noch voor de 
VGC prioriteit. De adviesraad heeft gekozen voor acties 
in de gesubsidieerde sector en de lokale diensten. 

Nu zijn we aan het vaststellen wat de Brusselse volks-
vertegenwoordigers zegden toen een en ander startte, 
namelijk dat het toepassen van de formule van de ge-
mandateerde voorzieningen in een realiteit waar de dien-
stencheques niet functioneren, per definitie betekent dat 
we een beroep zouden moeten doen op de regel dat die 
middelen mogen doorschuiven naar de andere compar-
timenten. Quod erat demonstrandum. Nu kan werk wor-
den gemaakt van het aanwenden van de middelen door 
ze desgevallend in de meer traditionele kinderdagver-
blijven in te zetten. 

Ik heb aandacht voor uw laatste opmerking. Aan het 
einde van de rit, als de budgetten die het Vlaams Parle-
ment heeft goedgekeurd niet worden aangewend, moet 
men bijsturen om ervoor te zorgen dat die middelen hoe 
dan ook in de kinderopvang blijven. 

Mevrouw Mieke Vogels: Als we nu ook in Vlaanderen 
opnieuw starten met een nieuwe reeks van tijdelijke statu-
ten, zullen we die later weer moeten regulariseren, dat 
geef ik op een briefje. Kan een gesco bijvoorbeeld ook 
worden toegewezen aan een zelfstandigenvoorziening? 

Minister Steven Vanackere: Waarover spreken we 
precies? Tewerkstellingsinitiatieven behelzen immers 
veel zaken. Als we met het geld van het Generatiepact 
gaan werken en we beschikken over jonge mensen met 
weinig of geen diploma’s, kunnen die dan eventueel 
door een zelfstandigenvoorziening worden aangewor-
ven? Het antwoord is: dat zou kunnen. De voorziening 
moet bereid zijn om als werkgever op te treden. 

Ik durf te voorspellen – maar misschien wordt dat geen 
realiteit en dan ben ik niet eens ontgoocheld – dat sterke 
voorzieningen in de klassieke gesubsidieerde sector in 
staat zijn om mensen met een kwalificatietekort vol-
doende te omkaderen om met hen aan de slag te gaan. 
Het zou een randvoorwaarde kunnen zijn om mensen 
aan te werven. Ik zeg niet a priori dat het uitgesloten  
is. Als onthaalouders het goed zouden vinden om zo 
iemand aan de slag te krijgen, dan moet dat theoretisch 
denkbaar zijn. 

Alles heeft te maken met het kader dat we straks met de 
federale overheid zullen afspreken over de inzet van de 
middelen. Daarin moet men voldoende openheid hebben 
om te zorgen voor een kwaliteitsbewaking. U spreekt 
over tewerkstellingsmaatregelen als iets dat later moet 

worden geregulariseerd. Dan bekijkt u het vanuit het 
standpunt van de betrokkene als die aan de slag is, 
maar veel van die mensen zijn vandaag niet eens aan 
de slag. Een tewerkstellingsmaatregel is dan een tram-
poline naar een betere arbeidssituatie. 

Mevrouw Mieke Vogels: Meestal is dat de eis van de 
vakbond. In die zin zal het gesprek om gesco’s tewerk 
te stellen in zelfstandige voorzieningen, niet zo ge-
makkelijk zijn. Ik vind dat het moet kunnen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot 
de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de zorg-
regie op internaten en semi-internaten voor school-
gaanden 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, in maart 2006 nam de Vlaamse 
Regering een besluit in verband met de regie van de 
zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met 
een handicap en in verband met de erkenning en subsi-
diëring van een Vlaams Platform van verenigingen van 
personen met een handicap. Voor de operationalisering 
van dat besluit werkte het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) intussen de  
protocollen uit. Deze protocollen en de bijbehorende 
uitvoeringsrichtlijnen werden in een tekst gebundeld. 
De startdatum voor de ingebruikname ervan is 2008. 

Voor de toekenning van een open plaats in een voor-
ziening aan volwassenen en niet-schoolgaande minder-
jarigen is een omstandige procedure uitgewerkt. Er is 
heel bewust voor gekozen om voor de minderjarige 
schoolgaanden een aangepaste regeling uit te werken. 
De vooropgestelde datum daarvoor is 1 mei 2008. 

Een aantal weken geleden zijn we met de commissie 
voor Onderwijs op bezoek gegaan bij een aantal scho-
len die verbonden zijn aan een instelling voor personen 
met een handicap. Dat paste in het dossier leerzorg dat 
binnen onderwijs heel sterk leeft. We hebben toen heel 
wat opmerkingen meegekregen van scholen en instel-
lingen over het dossier leerzorg. Daarbij werd toen 
opgemerkt dat het belangrijk was dat wij, parlements-
leden, ook aandacht zouden hebben voor een ander 
dossier, namelijk de zorgregie. Het is de bedoeling om 
tegen 1 mei van dit jaar een regeling uit te werken 
specifiek voor de instellingen voor schoolgaanden. 

De sector wees er ook op dat men van de concrete  
uitwerking nog niet veel had vernomen. Men wil vooral 



-13-  Commissievergadering C216 – WEL20 – 22 april 2008 
 
dat de regeling goed is aangepast aan de werking van de 
voorziening. De binding met de scholen is erg belangrijk. 
De mensen in de sector zijn ook bezorgd over de om-
slachtigheid van de procedure. Ze hebben te maken met 
leerplichtige leerlingen die zich op een vlotte manier 
moeten kunnen inschrijven in een school en in een voor-
ziening die daarmee is verbonden. Ze vinden ook dat men 
rekening moet houden met de schoolkeuze van de ouders. 
Verder houdt men iets oudere leerlingen vaak op school, 
in afwachting van een plaatsing in een voorziening. Ze 
vragen dat daar rekening mee wordt gehouden. 

Wat is de stand van zaken voor de uitwerking van de 
procedure voor die doelgroep? Wordt er rekening ge-
houden met de zorgen van de sector? Kan de timing en 
de datum van 1 mei worden gerespecteerd? 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega's, ik sluit me graag 
aan bij de vraag over de timing. Verder begrijp ik na-
tuurlijk dat het grote inspanningen vergt om protocollen 
gedetailleerd uit te werken. Het geschetste probleem met 
mensen die de schoolplichtleeftijd voorbij zijn maar 
omwille van praktische redenen moeten wachten op een 
andere vorm van omkadering leidt ertoe dat men ze 
soms een, twee of drie jaar in het bijzonder onderwijs en 
in het internaat houdt om ze nadien te laten doorstromen 
naar een andere opvangvorm zoals dagbesteding, werk, 
begeleid wonen of opvang in een andere instelling. Zo-
lang er geen automatismen bestaan, hoop ik dat er een 
zekere mate van flexibiliteit kan blijven bestaan, zo niet 
vrees ik dat veel mensen tussen wal en schip zullen 
terechtkomen. 

De voorzitter: Minister Vanackere heeft het woord. 

Minister Steven Vanackere: Mevrouw Helsen en 
mijnheer Van Malderen, ik denk dat ik u en wellicht ook 
de sector zal kunnen geruststellen. Ik wil er vooreerst 
aan herinneren wat hier is gezegd toen de Zorgregie als 
dusdanig is besproken: het is in geen geval de bedoeling 
over de hoofden van de betrokken actoren heen een 
geschreven tekst uit te werken die dan wordt opgelegd. 

De timing bestaat uiteraard uit streefdata. Dergelijke 
timing is goed om ervoor te zorgen dat de zaak echt uit 
de startblokken geraakt. Wat de timing betreft, wil ik u 
geruststellen, ook wat de datum van 1 mei betreft: we 
zullen een timing hanteren die toelaat om op een gede-
gen manier met de sectoren te overleggen. Vooraleer dat 
is gebeurd, zullen we niet van start gaan. 

De procedure zorgregie voor de internaten en semi-
internaten voor schoolgaanden wordt momenteel door 
het VAPH voorbereid, zodat ze voor advies kan worden 
voorgelegd aan de Permanente Cel. In dezelfde richtlijnen 
zullen ook de andere zorgvormen voor minderjarigen 

worden opgenomen die niet vallen onder de eerste 
richtlijnen. Het verhaal gaat dus niet alleen over de 
internaten en de semi-internaten. 

Aangezien de voorbereiding nog volop bezig is en de 
aftoetsing met de sector nog moet gebeuren, heb ik 
vandaag onvoldoende kennis van de concrete inhoud. 
Het is misschien zelfs wenselijk dat ik er hier niets 
over zeg, zodat duidelijk blijkt dat er wel degelijk kans 
op overleg is. Het VAPH is zich terdege bewust van de 
interferentie met het onderwijs, en zal hier in zijn voor-
stellen zeker rekening mee houden. De richtlijnen voor 
minderjarigen moeten alleszins zorgen voor transpa-
rantie inzake opname en uitstroom, maar bij de verdere 
uitwerking moet er worden op gelet dat leerlingen niet 
worden uitgesloten van bepaalde vormen van onder-
wijs. Het voorstel zal uiteraard worden voorgelegd aan 
de Permanente Cel, waarin ook de voorzieningen ver-
tegenwoordigd zijn. Daar kan de sector ook nog eens 
wijzen op eventueel mogelijke ongewenste effecten. 

Het is voor het VAPH niet meer haalbaar het voorstel 
voor te leggen aan de vergadering van de Permanente 
Cel van april. Dit zal gebeuren op de vergadering van 
29 mei. Dit betekent dat, rekening houdende met het 
grote belang dat ik hecht aan het goed informeren van 
alle betrokkenen, de richtlijnen ten vroegste vanaf 1 
juli effectief van kracht kunnen worden. Ik benadruk 
wel dat we zo snel mogelijk zullen werken. De datum 
van 1 mei als doelstelling voor de invoering laat ik dus 
varen. Ik geef u een nieuwe datum, maar dat moet geen 
aanleiding geven tot enige vrees, want ik doe dat met 
respect voor de logica van het overleg. 

De heer Van Malderen hoopt dat een zekere mate van 
flexibiliteit kan blijven bestaan zolang een en ander 
niet op punt is gesteld. We zullen dat doen, zodat men 
de kans heeft om goed te werken. Er is ook nog een 
afstemmingsgesprek gepland tussen het kabinet, de 
administratie, de sector van het buitengewoon onder-
wijs en de koepels van voorzieningen. Die vergadering 
vindt plaats op 14 mei 2008. Op dat ogenblik is het niet 
onmogelijk dat de krachtlijnen kunnen worden meege-
deeld van wat op 29 mei op de Permanente Cel aan bod 
zal komen. 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Ik dank de minister voor 
het antwoord. Ik ben tevreden, want ik vind het belang-
rijk dat er goed wordt overlegd. Het is belangrijker dat 
er een breed gedragen regeling uit de bus komt dan dat 
een vroeger vooropgestelde streefdatum wordt gehaald. 
Ook de afstemming met onderwijs is erg belangrijk. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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