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Voorzitter: de heer Boudewijn Bouckaert 

Vraag om uitleg van mevrouw Sophie De Wit tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister 
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over toenemende homofobie bij de 
allochtone gemeenschap 

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord. 

Mevrouw Sophie De Wit: Voorzitter, minister, collega’s, wellicht iedereen heeft kunnen 
lezen dat Antwerpen stilaan aan de alarmbel trekt. Jarenlang had de stad een homovriendelijk 
imago, maar dat dreigt nu te verdwijnen. De homofobie neemt alsmaar toe, zeker bij de 
allochtone gemeenschap. De dood van een lesbisch meisje was een triest dieptepunt. Haar 
ouders hadden een gebedsgenezer ingehuurd om haar te genezen van haar homofilie, met 
haar dood tot gevolg. Dergelijke ‘genezingsrituelen’ komen helaas wel vaker voor bij de 
allochtone gemeenschap, zij het doorgaans met minder erge afloop. 

Er zijn wel meer signalen waarneembaar. Zo is er een holebistudentenclub die geen 
activiteiten kan organiseren zonder dat die mensen worden opgewacht door allochtonen. 
Gemiddeld één persoon per week wordt fysiek bedreigd of in zijn of haar fysieke integriteit 
geraakt. In Gazet Van Antwerpen wordt de huidige toestand onder de loep genomen. Het is 
niet meer evident om zich op straat nog te kunnen outen. Men is terug naar af. 

De homofobie zou vooral een zaak zijn van de radicale moslimstromingen en van mensen 
afkomstig uit Oost-Europa. Zij respecteren homofilie nog steeds niet. Men kan over 
homofilie van mening verschillen en men moet homofilie niet goedkeuren. Maar het is 
evident dat men respect moet opbrengen voor ieders geaardheid en voor diversiteit. En 
vandaag is dat niet het geval. Dat is ook een probleem voor ‘Belgische’ homo’s, maar nog 
meer voor homo’s uit allochtone gemeenschappen. Zij durven zich niet te outen, botsen thuis 
op veel onbegrip en kunnen enkel terecht bij hulpverleners die ze kunnen vertrouwen. 

De mensen die dit probleem aankaarten, de heren Carim Bouzian en Nico Volckeryck, 
lanceren in een manifest enkele interessante ideeën om aan deze problematiek iets te 
verhelpen. Een: zij stellen dat in het onderwijs meer aandacht moet worden gespendeerd aan 
seksuele diversiteit. Ook inburgeringstrajecten kunnen op het vlak van de maatschappelijke 
acceptatie van homoseksualiteit een belangrijke rol spelen. Twee: te weinig mensen in de 
hulpverlening hebben ervaring met de moslimcultuur. Mede door het inzetten van 
medewerkers en hulpverleners uit de doelgroep kan men het nodige vertrouwen realiseren. 
Drie: homohaat en homomishandelingen moeten streng worden aangepakt. Vier: er moet een 
meldpunt en een opvang komen voor allochtone homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Vooral 
dat laatste is belangrijk. Die jongeren met hun homoseksuele gevoelens zijn moeilijk te 
bereiken, omgekeerd ervaren deze jongeren de hulpverlening als onbereikbaar. 

Minister, in uw beleidsnota erkent u alvast het probleem. U hebt het daarin over het opzetten 
van een dialoog en de organisatie van meeting points, op de noodzaak om de nadruk te leggen 
op bewustmaking en om op het vlak van onderzoek, sensibilisering en empowerment de 
inspanningen voort te zetten. In uw beleidsnota mis ik toch wel de specifieke strategische en 
operationele doelstellingen die daaraan zijn verbonden. 

Een groep die zich nog maar zeer recent laat horen, zijn de allochtone holebi’s. Deze groep 
wordt geconfronteerd met specifieke problemen, afhankelijk van zowel de cultureel-etnische 
achtergrond als – in veel gevallen – van het geslacht van de betrokkene. Het is belangrijk dat 
op dit terrein de inspanningen worden voortgezet, zowel op het vlak van onderzoek en 
sensibilisering als empowerment. 

Toch worden in uw beleidsnota daar geen specifieke strategische of operationele 
doelstellingen aan verbonden. We zouden vanuit het minderheden- en gelijkekansenbeleid 
een discours moeten opbouwen dat moet uitmonden in duidelijke en concrete initiatieven. 
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De problematiek is alleszins niet nieuw. Eind 2001 stelde collega Roegiers al een vraag over 
de problematiek aan toenmalig minister Vogels. Daaruit bleek dat toen in Vlaanderen slechts 
één organisatie bestond om allochtone holebi’s te ondersteunen, en dat daarmee zelfs geen 
structurele samenwerking bestaat. 

Bovendien is de omvang van het probleem moeilijk te kennen. De privacywetgeving zorgt 
ervoor dat bij crisisopvang niet wordt geregistreerd of het om holebi’s gaat, laat staan om 
allochtone holebi’s. Dat bleek overigens ook uit een antwoord op een vraag van toenmalig 
parlementslid De Bruyn. 

Vandaar mijn vragen. Een: hoe beoordeelt de minister de toestand die door de heren Bouzian 
en Volckeryck aan het licht wordt gebracht? Twee: zijn er ondertussen wel al allochtone 
holebi-organisaties in Vlaanderen waarmee structureel wordt samengewerkt? Zo ja: welke, en 
op welke wijze verloopt die samenwerking? Zo niet: welke stappen neemt de minister om in 
een meldpunt en een opvang te voorzien en dat te ondersteunen, niet alleen voor Antwerpen, 
maar voor heel Vlaanderen? Drie: hoe evalueert de minister de inspanningen die reeds 
werden genomen en waarnaar de beleidsnota verwijst? 

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord. 

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, minister, collega‘s, ik bedank mevrouw De Wit voor haar 
vraag. Met de regelmaat van een klok stellen we vast dat de aanvaarding van 
holebiseksualiteit problematisch is. Vaak heb ik al gezegd dat de verschillende overheden van 
dit land inspanningen hebben geleverd om een juridische aanvaarding en gelijkschakeling te 
bewerkstelligen, maar dat de samenleving die evolutie niet altijd even goed heeft gevolgd. Ik 
ondersteun de vraag van mevrouw De Wit, maar wil het probleem ook in een breder kader 
plaatsen. 

Ik denk dat de situatie met betrekking tot aanvaarding aan het verslechteren is. De problemen 
bij de allochtone gemeenschap zijn bekend. Het is ook goed dat ze worden aangehaald, want 
we moeten ze niet verdoezelen. Maar we stellen tegelijkertijd vast dat ook andere mensen 
naar wie men opkijkt, uitspraken doen die niet zo positief zijn. Ik denk aan de nieuwe 
aartsbisschop van dit land, die ook in niet bepaald homovriendelijke uitspraken vervalt en die 
een zekere aanhang heeft die maakt dat de geschetste problematiek er niet op vooruitgaat. 

Sinds ik in het parlement zit en hierover vragen stel – en mevrouw De Wit is zo collegiaal 
geweest om die ook correct te vernoemen – heb ik voor het eerst mails gekregen van mensen 
die mij zeggen: “Jan, ik heb schrik. Ik durf niet meer.” Mijnheer de minister, we moeten ons 
bewust zijn van deze evolutie. Ik weet dat heel wat holebi’s zich bescheiden gedragen op 
straat. Ze lopen niet hand in hand of arm in arm rond. Maar als je niet meer de vrijheid hebt 
om naar bepaalde activiteiten te gaan omdat het gevaar bestaat dat je wordt opgewacht, dan is 
er effectief een probleem. 

Ik steun de vragen van collega De Wit, maar ik pleit ervoor om de problematiek open te 
trekken. Minister, ik wil u trouwens uitdrukkelijk feliciteren met de oproep die u in de 
vakantie hebt gedaan naar aanleiding van de stomme uitspraak van de staatssecretaris van het 
Vaticaan, die in Chili dwazigheden heeft uitgehaald. U hebt terecht aan de minister van 
Buitenlandse Aangelegenheden gevraagd om een gesprek te hebben met de pauselijke 
nuntius. Ik heb begrepen dat u zelf ook ging proberen met de pauselijke nuntius een gesprek 
te hebben. Dat zijn goede initiatieven, maar daarmee zijn de problemen natuurlijk niet 
opgelost. 

Ook ik ben nieuwsgierig naar het antwoord dat u zult geven. Ik ben me er natuurlijk wel van 
bewust dat het een probleem is dat u niet alleen kunt oplossen maar dat door heel wat 
mensen, door heel wat ministers en met heel wat bevoegdheden zal moeten worden 
aangepakt. Mijnheer de minister, ik kijk graag uit naar uw antwoord. 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord. 
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Mevrouw Gerda Van Steenberge: Voorzitter, minister, geachte collega’s, in tegenstelling 
tot de heer Roegiers ben ik voor complete vrijheid van meningsuiting. Hoe dwaas de 
uitspraken ook zijn, iedereen heeft het recht om te zeggen wat hij wil. Waar ik niet tegen kan, 
is tegen de fysieke bedreiging en intolerantie tegenover mensen die een andere mening 
hebben. Dat is iets totaal anders. 

Minister, ik wil verwijzen naar de beleidsnota’s van vorig jaar. Er werd gesproken over een 
sensibiliseringscampagne voor jongeren van 14 tot 16 jaar, de Tolero-campagne, die de 
tolerantie ten opzichte van holebiseksualiteit wou verhogen. Ze was dus niet specifiek gericht 
op allochtone jongeren, maar op alle jongeren. Ik veronderstel dat allochtone jongeren daar 
ook toe behoren. Is er een opvolging van de Tolero-campagne gebeurd? Wat zijn de 
resultaten? Heeft ze effectief tot resultaat geleid, want blijkbaar is de intolerantie tegenover 
holebi’s toch gestegen als ik het zo hoor? Komt er een vervolg op de campagne? Als er echt 
fysieke bedreiging is en als de intolerantie stijgt, dan is de campagne misschien gebrekkig 
geweest en is er opvolging nodig. 

Ik heb een tweede vraag die hier niet onmiddellijk betrekking op heeft, maar er toch wel op 
aansluit. Ze gaat over de registratiesystemen. Mevrouw De Wit zegt dat de registratie nogal 
gebrekkig is. Er worden geen klachten over homoseksualiteit geregistreerd, laat staan over 
allochtone homoseksuelen. In de beleidsbrief ging het ook over de registratie van kansen-
groepen. De eerste kansengroep waarvan de registratie gebeurde, was op basis van geslacht. 

De tweede registratie ging gebeuren bij de kansengroep van allochtonen, maar er was 
blijkbaar een juridisch probleem. De registratie op basis van identiteit is niet mogelijk. De 
meerderheidspartijen hebben ooit een wet goedgekeurd om net voor statistieken in verband 
met veiligheid en criminaliteit de nationale afkomst niet meer te registreren. Men zit nu 
gevangen in zijn eigen web, want er zijn ook geen andere registratievormen meer mogelijk. 
Op basis van die beleidsnota ging men toen onderzoeken of de administratief-juridische 
obstakels uit de weg konden worden geruimd. Zijn die obstakels weg? Is er een registratie 
van allochtone kansengroepen mogelijk? 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, wie de pers ook maar 
enigszins volgt, stelt helaas vast dat problemen met homoseksualiteit tegenwoordig 
behoorlijk wat krantenkoppen opleveren. Het ene voorval is al hallucinanter dan het andere. 

De afgelopen weken was er een Amerikaanse oud-generaal die de val van Srebrenica 
toeschreef aan de aanwezigheid van homo’s in het Nederlandse leger. Er was de voorzitter 
van een Roemeense eersteklasser die met de Bijbel in de hand een beweerde homoseksuele 
stervoetballer uit zijn team weerde. En er was de nummer twee in het Vaticaan die 
ongegeneerd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk in de schoenen van de holebi-
gemeenschap schuift. 

Ik geef u overigens graag mee dat ik niet enkel in de media heb aangekondigd dat ik de 
nuntius tot een gesprek zou uitnodigen, maar dat de uitnodiging ook werkelijk is verstuurd. Ik 
heb nog geen antwoord gekregen. Maar als zijne excellentie niet reageert, dan zullen we hem 
opbellen. Ik heb overigens ook aan federaal minister van Buitenlandse Zaken Vanackere een 
brief gestuurd, met de vraag om de pauselijke nuntius tot de orde te roepen. 

Collega’s, in bovenstaande voorbeelden wordt één zaak duidelijk: homofobie beperkt zich 
duidelijk niet tot bepaalde milieus, en is evenmin een monopolie van moslims. Voor de 
duidelijkheid wil ik de homofobie onder die laatste groep niet minimaliseren. Zij is wel 
degelijk aanwezig, en dat is ontoelaatbaar. Maar ze is even ontoelaatbaar als elke andere 
vorm van homofobie. Dat die homofobie ook in Vlaanderen, ondanks het wegwerken van een 
aantal belangrijke wettelijke discriminaties en ondanks een positief evoluerend maat-
schappelijk klimaat, nog steeds sluimert en regelmatig de kop opsteekt, is een feit. Een 
dynamisch Vlaams holebi- en transgenderbeleid blijft dan ook noodzakelijk. 



Commissievergadering nr. C194 – OND19 (2009-2010) – 20 april 2010 

 

6 

Ik zal de komende jaren inzetten op twee pijlers. Enerzijds focus ik op het bewerkstelligen 
van een holebi- en transgendervriendelijk maatschappelijk klimaat, en richt ik mij dus op de 
brede maatschappij, anderzijds focus ik op het empoweren van holebi’s en transgenders zelf 
en op het in kaart brengen en verhelpen van hun specifieke noden. Daarbij benader ik noch de 
brede maatschappij, noch de groep holebi’s en transgenders als monolithische blokken. Er 
zijn bepaalde deelgroepen binnen de holebi- en transgendergemeenschap die extra kwetsbaar 
zijn, en bepaalde segmenten van de samenleving staan minder open tegenover holebi-
seksualiteit dan andere. Allochtone holebi’s reken ik tot die extra kwetsbare deelgroepen 
waar ik in mijn beleid specifieke aandacht voor zal hebben. 

Wat mijn inspanningen betreft om het maatschappelijke klimaat holebivriendelijker te maken, 
werk ik uiteraard ook aan het ontwikkelen van kanalen om de allochtone gemeenschappen te 
bereiken. Dat doen we in overleg met personen en instanties uit het holebimiddenveld, het 
allochtonenmiddenveld en organisaties van en voor allochtone holebi’s. Ik wil wel 
benadrukken dat ik mij daarbij richt op het bestrijden van vooroordelen, en niet op het 
bestrijden van bevolkingsgroepen met vooroordelen. 

Vlaanderen telt verscheidene organisaties van en voor allochtone holebi’s. Çavaria, de 
koepelorganisatie van Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderorganisaties die meer dan 
90 percent van de bestaande organisaties onder haar leden telt, ontving een projectsubsidie 
vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid om die organisaties samen te brengen in een 
overlegforum. Vanuit dat forum werd gewerkt aan drie doelstellingen. Eén: het versterken 
van de allochtone holebiverenigingen, zodat hun capaciteit en draagkracht vergroten. Twee: 
het sensibiliseren en vormen van de reguliere holebiverenigingen en -initiatieven, zodat zij 
allochtone holebi’s die zich aanmelden, kunnen opvangen en, indien gewenst, gericht door-
verwijzen. Drie: het bekendmaken van de allochtone holebiverenigingen en het onthaal-
aanbod van de reguliere holebi- en transgenderorganisaties bij de relevante welzijns-, jeugd- 
en allochtone koepelorganisaties. 

De allochtone holebi-organisaties die het Forum Allochtone Holebi’s uitmaken zijn Merhaba, 
Shouf Shouf, True Colours, Werkgroepen Internationale Solidariteit Holebi’s (WISH) en het 
Roze Huis Antwerpen. Die laatste is geen allochtone holebi-organisatie, maar wel trekker van 
een aantal projecten die het thema centraal stellen. Ik zal weldra met die organisaties aan tafel 
zitten in het kader van de voorbereiding van het Actieplan Holebi’s en Transgenders, dat 
normaliter nog voor het zomerreces zal worden voorgesteld. Met enkele ervan hebben mijn 
diensten sowieso regelmatig contact. Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid zijn er immers 
al verscheidene projecten opgestart die focussen op het verbeteren van het welzijn van 
allochtone holebi’s en/of op het bespreekbaar maken van het thema van holebiseksualiteit 
binnen de allochtone gemeenschappen. 

Ik geef enkele voorbeelden. Het Roze Huis in Antwerpen startte dankzij een projectsubsidie 
vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid met het opzetten van een dialoog tussen lokale 
holebi-organisaties en lokale allochtonenorganisaties. De bedoeling was om vanuit de idee 
‘onbekend is onbemind’ via kennismaking de wederzijdse vooroordelen en weerstanden weg 
te nemen. Het project was succesvol en kon naderhand met steun vanuit zowel het 
gelijkekansenbeleid als het integratiebeleid uitgebreid worden van een dialoog met de 
Maghrebijnse gemeenschap naar een dialoog met ook andere gemeenschappen. Een ander 
pilootproject dat dankzij de ondersteuning vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid kon 
worden opgestart, was het Wadi-project van Merhaba. In het kader van dat project werden 
onder andere workshops georganiseerd voor intermediairen uit de hulpverlening die 
geconfronteerd worden met holebi’s van allochtone origine. Dat zijn maar enkele 
voorbeelden om aan te tonen dat de problemen waar u naar verwijst, bekend zijn en dat er 
wel degelijk aan gewerkt wordt. Uiteraard kan het altijd nog beter. Ik kom daar zo dadelijk op 
terug. 
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Carim Bouzian en Nico Volckeryck, met wie mijn medewerkers overigens ook hebben 
gesproken en met wie ikzelf heb gemaild, pleiten voor de oprichting van een apart meldpunt 
voor allochtone holebi’s. Ik begrijp die vraag, en zeker gezien de bijzonder treurige en 
onaanvaardbare reden die aan de vraag ten grondslag ligt, namelijk de dood van Layla 
Hachichi. Toch moet de vraag worden bekeken in het licht van bestaande projecten, want 
niemand heeft belang bij een versnippering van middelen en mogelijkheden. Er is het 
netwerk van de Vlaamse Meldpunten Discriminatie, waar iedereen terecht kan, maar we zijn 
er ons van bewust dat daar een extra drempel is. Iedereen die zich gediscrimineerd voelt op 
basis van de gronden die in 2008 decretaal zijn vastgelegd, kan daar terecht. Twee van die 
gronden zijn etniciteit en seksuele identiteit. Personen die discriminaties ervaren op basis van 
een combinatie van beide gronden zijn daar uiteraard ook welkom. 

Ik denk ook aan de Holebifoon, die werk maakte van het verhogen van haar vertrouwdheid 
met verschillende culturele achtergronden, en die in staat is om gericht door te verwijzen. 
Daarnaast vind ik het heel belangrijk om de reeds gedane inspanningen verder te zetten die 
leiden tot een verhoogde kennis over verschillende culturele eigenheden bij de reguliere 
hulpverleningssector en bij het reguliere middenveld. 

Ten slotte wil ik er ook op wijzen dat de weerstand tegen holebiseksualiteit binnen bepaalde 
allochtone gemeenschappen heel duidelijk gelieerd is aan ideeën over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid – aan gender dus. Die ideeën bepalen de verwachtingen die jongeren hebben 
van elkaar in een relatiecontext. In het kader van mijn genderbeleid werk ik samen met een 
aantal federaties van allochtonenverenigingen aan het opzetten van ontmoetingsmomenten 
voor allochtone jongens en meisjes waarin zij discussiëren over de uitbouw van relaties en 
over hun ideeën over de rol van mannen en vrouwen hierin, en dus ook over hun ideeën met 
betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid. Uiteraard komt hier ook hier de seksualiteit, 
inclusief holebiseksualiteit, ter sprake. 

Er zijn al gesprekken geweest en er liggen nieuwe in het verschiet. De bedoeling is om 
jongeren van verschillende achtergronden te bereiken. De inspanningen die we hebben 
gedaan, waren zeker succesvol, maar er is nog een lange weg te gaan. Wat we nu zien in de 
samenleving, is een homofobie die hardnekkig opduikt bij allerlei individuen en bevolkings-
groepen met heel verschillende levensbeschouwelijke en demografische kenmerken. 

Desondanks, en ik wil zeker niet minimaliseren – men mag me helemaal niet verkeerd 
begrijpen –, mogen we ook niet in de val trappen. De situatie voor heel wat holebi’s is geen 
verhaal van kommer en kwel: er is een openheid binnen de maatschappij en de kansen voor 
holebi’s om hun leven succesvol ‘in the open’ uit te bouwen zijn nog nooit zo groot geweest. 
Het is heel duidelijk dat we deze positieve trend voort moeten zetten en dat we daar zoals het 
geval is bij democracy – never take it for granted – elke dag opnieuw voor moeten vechten. 
Dat is ook hier duidelijk het geval. 

Zonder het te willen onderschatten, wil ik het verhaal meteen ook nuanceren in die zin dat er 
in een aantal steden – en ik ken Brussel dan ook goed – tegenover holebi’s specifiek geweld 
is, maar dat er ook tegenover allerlei bevolkingsgroepen in onze samenleving geweld is. Ik 
neem opnieuw het voorbeeld van gisteren over geweld in de metro in Brussel, waar gewoon 
twee federale politieagenten worden aangevallen door een bende jongeren. Er zijn nog andere 
voorbeelden in de samenleving. Men gaat me zeker niet horen ontkennen dat homofobie niet 
meespeelt, maar er doen zich een aantal algemene uitingen van geweld voor die evenzeer 
tegen hetero’s zijn gericht. Laat me heel duidelijk zijn: in alle gevallen is geweld in de 
samenleving ontoelaatbaar omdat iedereen op elk ogenblik van de dag zonder enig probleem 
buiten moet kunnen en durven buiten komen. Daar ben ik het absoluut met u over eens. 

Wat betreft de registratie wijs ik erop dat de manier waarop de politie registreert geen 
bevoegdheid van de Vlaamse overheid is. Ik wil wel bekijken in welke mate er nog een 
probleem is. Het is heel verschillend hoe er wordt opgetreden in de verschillende politiezones 
van dit land. Er zijn ook heel wat nuanceringen, maar ik ben me ervan bewust dat er zeker in 
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de steden nog een tandje bij kan worden gestoken. We kunnen heel duidelijk kijken naar de 
manier waarop andere landen daarmee omgaan. 

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord. 

Mevrouw Sophie De Wit: Er worden inderdaad al heel wat concrete initiatieven genomen. 
Laat me duidelijk zijn: ook ik had niet de bedoeling om een bepaalde groep te viseren, maar 
inderdaad ook het vooroordeel dat er geldt, niet zozeer bepaalde groepen en milieus. 

Het klopt wat u zegt dat het geweld in de maatschappij algemeen groter is en ik begrijp dat u 
het wilt nuanceren. Als een groep mensen wordt opgewacht en als er bijna wekelijks een daad 
van agressie is tegenover een lid ervan, is dat niet zomaar het gebruikelijke geweld in de 
maatschappij. Dat is bijna hetzelfde als een groep sporters in elkaar wordt geslagen vanwege 
die bepaalde sport. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar verder tegen optreden en dat 
we paal en perk moeten stellen aan het taboeonderwerp dat zich blijkbaar terug aan het 
manifesteren is – en dat mag niet, want dat is terug naar af – en dat er zeker initiatieven 
genomen moeten worden. We mogen zeker niet teruggaan, we moeten vooruitgaan. Respect 
is heel belangrijk, vooral respect voor iedereen, voor ieders mening, geaardheid en doel. 

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord. 

De heer Jan Roegiers: Ik wens de minister heel veel succes met de initiatieven die genomen 
moeten worden. We zullen hem daar uiteraard ook alle steun bij verlenen. 

Ik wil enige nuance aanbrengen als het gaat over de vrijheid van meningsuiting – ik weet dat 
ik daar regelmatig met mevrouw Van Steenberge van mening over verschil. Wat de 
staatssecretaris heeft gezegd, is een strafrechtelijk misdrijf in de schoenen schuiven van een 
bepaalde groep mensen. Ik vind dat toch wel een zeer gevaarlijke mening die men met veel 
ontzag probeert te verkondigen. Het is even stom dat er iemand anders zegt dat het de schuld 
is van een mandataris van het Vlaams Belang als er morgen een islamitische jongen het 
slachtoffer zou zijn van geweld. Dan zou u evengoed zeggen dat er paal en perk moet worden 
gesteld aan bepaalde vormen van vrije meningsuiting. 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Voor de collega’s die het nog niet gewoon zijn, 
verduidelijk ik even dat de heer Roegiers en ik regelmatig discussies voeren in de commissie 
Gelijke Kansen. We hebben een verschillende mening, maar altijd met evenveel respect 
tegenover elkaar. We zullen van mening blijven verschillen. Wat u zegt, is waar. Er zou 
opgetreden moeten worden als iemand ons massaal mestkevers noemt. Ik heb nog geen 
enkele parlementaire vraag gehoord over iemand die ons mestkevers noemt. Ik vind dat even 
intolerant. 

Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag in verband met de Tolero-campagne. Komt 
daar nog een vervolg op? 

De registratie die ik bedoelde, was niet de registratie door de politiediensten, maar het gaat 
om uw eigen beleidsdomein. In de beleidsbrief staat dat er een registratie van kansengroepen 
zou gebeuren. Uw voorgangster, voormalig minister Van Brempt, ging de kansengroepen 
registreren en er was een probleem met de allochtonen vanwege juridische redenen. Het 
waren niet de politiediensten, maar uw eigen diensten die gingen registreren om een beter 
beleid te kunnen voeren in het kader van de open coördinatiemethode. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Bij de politie gaat het om registratie. We kunnen niet opleggen hoe de 
politie moet registeren. Ik heb al gezegd dat ik het belangrijk vind bij Onderwijs en in een 
andere context om dat op te volgen. In die zin heb ik daar geen probleem mee, maar u moet 
daar geen verkeerde conclusies uit trekken. Dat is iets anders. Als de politie op basis van 
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afkomst registreert, is het geen bevoegdheid van mij om dat aan de politie op te leggen, als ik 
dat al zou willen. 

Wat betreft de Tolero-campagne zult u in het actieplan zien of we dat voortzetten of niet. 

Ten slotte wil ik nog zeggen dat ik zeker niet wil ontkennen dat er problemen zijn. Dat heb ik 
ook helemaal niet gedaan en we gaan zeker specifieke acties ondernemen. We moeten ons 
niet beperken tot holebiseksualiteit, het gaat ook over het omgaan met vrouwen in het 
algemeen, over vrouwen die verbaal en zelfs fysiek aangevallen worden als ze een minirok 
dragen of een decolleté hebben. 

Het is een probleem van omgaan met seks en seksualiteit, en dat uit zich op verschillende 
manieren. We zijn ons daar heel goed van bewust. 

Als ik met een positieve noot mag eindigen: een paar jaar geleden had 80 percent van de 
allochtone jongens een probleem met holebi’s, inmiddels zijn het er maar 40 percent meer. 
Dat is nog altijd 40 percent te veel, maar die groep is inmiddels toch maar gehalveerd. Laten 
we voortwerken aan die gunstige evolutie en die versnellen, want die is goed. Zo evolueren 
ze zoals ook Vlamingen zijn geëvolueerd. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Elisabeth Meuleman tot de heer Pascal Smet, Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het ouderschapsverlof 
voor kinderen tot 12 jaar voor onderwijzend personeel 

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord. 

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Voorzitter, minister, collega’s, de federale regering besliste 
op 1 april 2009 dat een werknemer die ouderschapsverlof wil opnemen dat kan doen tot het 
kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. De maatregel ging uiteindelijk pas in op 1 april 
2010, een jaar na de initiële beslissing. 

Voor de personeelsleden van het Vlaams onderwijs wordt zelfs de datum van 1 april 2010 
niet gehaald. Het desbetreffende besluit van de Vlaamse Regering moet immers nog worden 
aangepast. In afwachting daarvan blijft de leeftijdsgrens op 4 jaar behouden. In een 
mededeling aan de scholen, verzonden op 31 maart 2010, meldde het departement Onderwijs 
dit: “In tegenstelling tot wat de pers meldde, kunnen personeelsleden van het onderwijs op dit 
moment nog altijd slechts ouderschapsverlof nemen voor kinderen tot 4 jaar. Recent werd 
federaal de verhoging van de leeftijdsgrens van 4 naar 12 jaar goedgekeurd. Het besluit van 
de Vlaamse Regering om deze verhoging mogelijk te maken voor het onderwijspersoneel 
moet echter nog formeel worden aangepast en onderhandeld. Tot dan blijft de leeftijdsgrens 
van 4 jaar gelden.” 

Nochtans zitten veel personeelsleden hier al lang op te wachten. Personeelsleden die van het 
ouderschapsverlof gebruik willen maken, moeten dit in veel scholen voor 1 mei aanvragen. 
Het besluit zou dus voor die datum moeten worden aangepast, anders dreigen sommige 
personeelsleden dit recht te verliezen als hun kinderen ondertussen de leeftijd van 12 jaar 
zouden bereiken. 

Zal het besluit van de Vlaamse Regering dat de nieuwe regeling voor onderwijzend personeel 
mogelijk maakt voor 1 mei 2010 zijn aangepast, zodat het personeel volgend schooljaar van 
dit recht kan gebruikmaken? Welke stappen moeten daarvoor nog worden ondernomen? 
Minister Milquet kondigde de maatregel op 1 april 2009 aan, maar slaagde er pas een jaar 
later in om de maatregel van kracht te laten worden. 

Wat vindt u van de piste om de regeling voor onderwijspersoneel met terugwerkende kracht 
in te voeren, tot 1 april 2010, zodat er een overeenstemming bestaat tussen het federale KB 
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inzake loopbaanonderbreking en het besluit van de Vlaamse Regering? Het is voor het 
onderwijspersoneel immers onbegrijpelijk dat men via de kranten aankondigt dat een 
maatregel op 1 april 2010 in werking treedt, terwijl dat in de praktijk toch niet het geval zal 
zijn. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Voorzitter, collega’s, het is juist dat de federale regering recent heeft 
beslist om de leeftijdsgrens voor ouderschapsverlof ook voor het onderwijzend personeel tot 
de leeftijd van 12 jaar op te trekken. Ik heb dan ook mijn administratie de opdracht gegeven 
om het besluit van de Vlaamse Regering van december 1997 betreffende de onderbreking van 
de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingen-
begeleiding zo snel mogelijk aan te passen. 

Het is in principe niet de bedoeling om dat met terugwerkende kracht te doen. Uiteraard 
moeten er over dit dossier nog onderhandelingen met de sociale partners plaatsvinden. We 
hebben de personeelsleden via School- en Lerarendirect ingelicht dat de leeftijdsgrens 
voorlopig nog op 4 jaar behouden blijft. We doen er alles aan om zo snel mogelijk naar 12 
jaar te gaan. We volgen de normale procedure. Wat u zegt over de communicatie via de krant 
is juist, maar minister Milquet had beter eerst even overlegd. 

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord. 

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Wordt de datum van 1 mei gehaald, zodat men niet 
opnieuw een jaar verliest? Dat is belangrijk, vooral ook omdat u zegt dat u geen invoering 
met terugwerkende kracht beoogt. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: We zullen nagaan wat er juridisch mogelijk is. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister 
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de gevraagde talenkennis in het 
Nederlandstalig onderwijs, met name in vacatures 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord. 

Mevrouw Helga Stevens: Voorzitter, minister, collega’s, op 29 maart 2010 publiceerde de 
Scholengemeenschap Gent Babbel de volgende vacature op de website van de VDAB: 
“kinderverzorgster (M/V) (GENT)” waarin de volgende talenkennis wordt gevraagd: 
“Nederlands (zeer goed) en Turks (goed)”. 

Ik wil dit gegeven bekijken in het licht van de volgende elementen. Naar aanleiding van het 
interpretatief decreet hebt u gesteld dat de onderwijstaal de taal is die wordt gebruikt in de 
communicatie met de kinderen én de ouders. Mutatis mutandis is dat het Nederlands. Verder 
lezen wij in het gecoördineerde antwoord op een schriftelijke vraag over taalbereidheid in de 
Vlaamse Rand van mevrouw Gwenny De Vroe onder meer het volgende. Een: de onderwijs-
taalwet houdt in dat in de randgemeenten de onderwijstaal het Nederlands is, en dat onder 
specifieke voorwaarden Franstalig basisonderwijs wordt ingericht in de zes faciliteiten-
gemeenten in de Rand. In de andere gemeenten is geen erkend onderwijs mogelijk in een 
andere taal. 

Twee: in het decreet van 20 maart 2009 is voor het hele leerplichtonderwijs een engage-
mentsverklaring tussen school en ouders ingevoerd. Een verplicht onderdeel van de 
engagementsverklaring is het positief engagement van ouders ten aanzien van de 
onderwijstaal. Dit houdt in dat ze hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren. De lokale 
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overlegplatforms (LOP) zullen dit engagement verder concretiseren. Het is bedoeld om 
anderstalige ouders het besef bij te brengen dat het de onderwijskansen van hun kind ten 
goede komt om ook buiten de schooltijd aandacht te hebben voor Nederlands. 

Ik wil u daarover enkele vragen stellen. Een: bent u van deze vacature op de hoogte? Hebt u 
weet van andere scholen – in Gent, in andere verstedelijkte gebieden of elders – die niet-
functionele en qua gebruik niet-wettelijke meertaligheid vragen in bepaalde vacatures? Twee: 
is dergelijk personeelsbeleid compatibel met de engagementsverklaring van ouders om 
‘Nederlandswillig’ te zijn in het belang van hun kinderen? Drie: is het in het algemeen een 
optie om via de scholen het NT2-aanbod beter te communiceren? 

Vier: de Vlaamse Regering zet volop in op Nederlands in het algemeen – bijvoorbeeld met 
NT2 in het kader van inburgering – en op Nederlands in het onderwijs in het bijzonder – 
onder meer in het kader van het bestrijden van kansarmoede. Ondermijnen dergelijke 
initiatieven de financiële en inhoudelijke inspanningen van de Vlaamse Regering om 
constructief te werken aan het oplossen van fundamentele, maatschappelijke problemen? 
Vijf: welke stappen onderneemt u om de wetgeving en de structurele initiatieven van de 
Vlaamse Regering ter zake te communiceren naar en te duiden voor scholen? 

Ten slotte: is er sprake van discriminatie omdat de school voor deze job niet-functionele 
kennis vraagt, namelijk een goede kennis van het Turks? Kandidaten die geen Turks spreken 
maar wel de juiste competenties hebben, worden op deze manier immers uitgesloten. Kennis 
van het Turks is immers geen vereiste om als kinderverzorger in het onderwijs aan de slag te 
gaan. Ik kijk uit naar uw antwoord. 

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, geachte collega’s, ik sluit me niet zozeer aan bij 
de juridische vraagstelling, maar ik zou de vraag een beetje algemener willen formuleren. 

Vinden we inburgering belangrijk? Wat ons betreft: zeer duidelijk een ‘ja’. Als je inburgering 
belangrijk vindt, is het essentieel en evident dat kinderen Nederlands leren. Is het een nadeel 
dat, als er een grote andere taalgroep is, de leerkracht de taal van deze kinderen kent? Ik 
veronderstel dat dit geen nadeel is. Ik zou graag hebben dat u met deze algemene beschou-
wing, voor wat het juridisch element betreft, toch ook rekening houdt. 

Wij vinden inburgering heel belangrijk. Wij vinden Nederlands leren essentieel. Als de 
kennis van de taal van deze kinderen hieraan een grote bijdrage kan leveren – en dat blijkt uit 
veel onderzoek –, dan hebben we daar geen grote bezwaren tegen. Voor het juridische zal ik 
met belangstelling naar het antwoord van de minister luisteren. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Voorzitter, geachte collega’s, ik ben persoonlijk niet op de hoogte 
van deze vacature. De werving van een personeelslid in het onderwijs behoort immers niet tot 
mijn bevoegdheid, maar wel tot de bevoegdheid van de feitelijke werkgever, zijnde het 
schoolbestuur van de betrokken instelling. Als minister treed ik enkel op als algemeen 
regulerende, financierende of subsidiërende overheid. We leggen dus als Vlaamse overheid 
een aantal regels op waaraan een personeelslid moet voldoen, opdat de school die dat 
personeelslid aanwerft, in aanmerking zou komen voor financiering of subsidiëring. Dit 
betekent echter niet dat we ook het aanwervingsbeleid zelf van de scholen toetsen of 
screenen. Ik heb dan ook geen weet van andere scholen die dergelijke vacatures zouden 
opstellen en verspreiden. 

Om effectief in dienst te komen in het onderwijs moet een personeelslid de kennis van het 
Nederlands als onderwijstaal ondubbelzinnig aantonen. Vorig jaar werd hiertoe via het 
onderwijsdecreet XIX in de regelgeving een nieuw kader betreffende de vereiste kennis van 
het Nederlands als onderwijstaal ingeschreven. Via dit nieuwe kader wordt de kennis van het 
Nederlands getoetst aan de criteria van het gemeenschappelijk Europees Referentiekader 
inzake Talen. Afhankelijk van de job die een kandidaat-personeelslid in het onderwijs wenst 
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uit te voeren, wordt telkens een bepaald referentieniveau van taalkennis opgelegd. Los van 
het feit of een werkgever gemachtigd is om al dan niet bijkomende criteria op te stellen, wil 
ik hierbij benadrukken dat voormelde regeling ervoor zorgt dat elk personeelslid dat in dienst 
treedt in een Nederlandstalige onderwijsinstelling in Vlaanderen, de vereiste kennis van het 
Nederlands moet kunnen aantonen. Dat geldt uiteraard ook voor Brussel. In dezen is er hier 
zeker geen incompatibiliteit met de engagementsverklaring met betrekking tot de ouders. De 
vereiste kennis van het Nederlands bij een indiensttreding in het onderwijs is immers steeds 
een verplichte voorwaarde voor een kandidaat-personeelslid. 

Het NT2-aanbod wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd, en dus ook via de 
scholen van kinderen waar anderstalige ouders les volgen. Sinds 2 jaar subsidieert het 
ministerie van Onderwijs en Vorming het project ‘Ouders in (inter)actie’ dat loopt in 
samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs. Doelstelling van dit project is om 
een samenwerking te realiseren tussen de aanbodverstrekkers NT2 en het leerplichtonderwijs. 
Daarbij worden lessen NT2 georganiseerd voor anderstalige ouders in de school van hun 
kinderen. Naast het verhogen van de Nederlandse taalkennis wordt daarbij ook ingezet op het 
versterken van de ouderparticipatie. Ook in Brussel en Antwerpen lopen er dergelijke 
projecten in samenwerking met de lokale overheden. Het is een methodiek die we de 
komende jaren graag verder willen uitbreiden. 

Zoals ik hiervoor al heb aangehaald, gaat de regelgeving die we als Vlaamse Regering 
hebben ingevoerd voor het Nederlandstalig onderwijs er steeds van uit dat elk personeelslid 
dat in dienst treedt in het onderwijs, slechts in aanmerking kan komen voor financiering of 
subsidiëring, als dat personeelslid voldoet aan de gestelde taaleisen voor de overeenkomstige 
job. De vraag om bijkomend een andere taal dan het Nederlands te beheersen doet mijn 
inziens geen afbreuk aan dat principe, aangezien de kennis van het Nederlands steeds op de 
eerste plaats komt. 

De wetgeving met betrekking tot de vereiste onderwijstaal voor personeelsleden in het 
Nederlandstalig onderwijs is opgenomen in een omzendbrief. Deze omzendbrief van 19 
januari 2010 is opgenomen in Edulex, het elektronisch kanaal waarlangs de administratie alle 
wetgeving kenbaar maakt aan de buitenwereld. Scholen worden regelmatig op de hoogte 
gesteld van toevoegingen. 

Voor een job als kinderverzorger stelt de huidige regelgeving dat een personeelslid naast een 
aantal specifieke aanwervingsvoorwaarden de onderwijstaal Nederlands machtig moet zijn op 
het niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen om in 
aanmerking te komen voor financiering of subsidiëring door de Vlaamse overheid. Op vragen 
of een werkgever nog andere voorwaarden mag opleggen, naast diegene die de overheid zelf 
oplegt, hebben we tot heden steeds geantwoord dat hier geen bezwaar tegen is voor zover 
deze bijkomende voorwaarden niet ingaan tegen de wettelijke, decretale of reglementaire 
regels ter zake. Er is hier bijgevolg geen sprake van discriminatie. Dit zou wel het geval zijn 
mocht in de vacature bijvoorbeeld staan dat enkel vrouwen of enkel personen van Turkse 
afkomst mogen kandideren. Het feit dat men vraagt om kennis van het Turks te hebben, is op 
zich niet problematisch. Weliswaar geldt ook voor deze kinderverzorgsters de plicht om 
ouders erop te wijzen dat van hen een positieve houding tegenover het Nederlands wordt 
gevraagd. Hen hierover eventueel in het Turks aanspreken, kan zoals de heer De Meyer 
terecht zegt, eventueel faciliterend werken. 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord. 

Mevrouw Helga Stevens: Minister, ik wil u hartelijk danken voor uw duidelijk antwoord. Ik 
vond het een interessant antwoord. Ik begrijp ook dat het niet echt discriminerend is om 
bijkomende vereisten te stellen, zolang ze niet ingaan tegen de algemene vereisten voor een 
job in het onderwijs. 
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Ik kan de redenering van de heer De Meyer volgen. Het kan natuurlijk een voordeel zijn als 
kinderverzorgsters of mensen in het onderwijs kennis hebben van de taal van een groep 
kinderen, maar ik wil er toch graag op aandringen dat we niet uit het oog mogen verliezen dat 
het gebruik van het Nederlands in het onderwijs heel belangrijk is en moet blijven, ook al 
behoren die kinderen tot andere minderheidstaalgroepen. 

De boodschap moet heel duidelijk zijn. Je kunt een vreemde taal gebruiken als opstapje naar 
het Nederlands, maar het Nederlands is en blijft de onderwijstaal. Die vreemde taal kan 
eventueel als hulpmiddel worden ingezet om de onderwijskansen van die kinderen te 
verbeteren en te faciliteren, maar op het einde van de rit mag een vreemde taal niet structureel 
worden gebruikt in ons onderwijssysteem. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

We moeten ons hoeden voor implicaties en voor de indirecte boodschap dat de kennis van het 
Nederlands op termijn toch niet zo belangrijk zou zijn. 

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord. 

De heer Veli Yüksel: Mijnheer de minister, geachte collega’s, het antwoord van de minister 
is heel duidelijk. Ik begrijp de vraag van mevrouw Stevens niet. Turks is tot nader order geen 
officiële taal in België en in Vlaanderen. Ik denk dus dat u zich druk maakt om niets. 

Minister, tot voor kort was er het project ‘Onderwijs in eigen taal en cultuur’ dat door uw 
voorganger is afgeschaft. Er is uit gebleken dat het wel een instrument was om kinderen in 
een taalbad te dompelen zodat ze makkelijker de taal kunnen leren. De functionele 
meertaligheid is hier op zijn plaats en is eigenlijk een instrument om kinderen die thuis 
nauwelijks met het Nederlands in contact komen, de kans te geven om sneller de overgang te 
maken. Daarom is het voor een school niet zo abnormaal om een kinderverzorgster te zoeken 
die naast het Nederlands ook de taal van de kinderen beheerst. 

Wij pleiten niet voor het gebruik van het Turks of niet voor het geven van lessen in het Turks, 
maar het kan geen kwaad om in het Turks, of in het Berbers, of in het Chinees of in wat dan 
ook, jongeren het gevoel te geven dat ze thuis zijn en dat ze de eerste maanden de nodige 
aandacht krijgen van de school. Op die manier kan ook worden teruggekoppeld worden naar 
de leefwereld van die kinderen. Want daar gaat het eigenlijk over, dat er op de een of andere 
manier toch een link wordt gelegd met de thuiscultuur. Het gaat niet over taal, maar over de 
thuiscultuur. 

Het gaat hier over het occasionele gebruik van het Turks. We spreken hier over kinder-
verzorgsters, niet over leerkrachten in het lager of secundair onderwijs. We mogen de zaken 
dus niet overdrijven. Uit onderzoek blijkt dat het onderdompelen van kinderen in een 
Nederlands taalbad, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de thuistaal, niet 
evident is. In een moderne samenleving, mevrouw Stevens, is het een rijkdom om net gebruik 
te maken van die diversiteit. We moeten niet krampachtig zijn en allergisch zijn voor alles 
wat vreemd is. 

Mevrouw Helga Stevens: Ik wil absoluut niet verkrampt reageren. Ik wil gewoon wijzen op 
het gevaar van een sluipende invloed op de toekomst. U spreekt over Turks als thuistaal en de 
Turkse cultuur, uiteraard alle respect daarvoor. Maar het gaat hier over een kinderverzorgster 
die naast Nederlands ook Turks moet kennen. Waarom moet die dan bijvoorbeeld ook niet 
het Marokkaans, het Russisch of het Chinees kennen? Het is nu toevallig dat de groep van 
Turkse kinderen groter is in Gent, maar wat met de andere kinderen? Omdat een kind 
toevallig tot de Turkse gemeenschap behoort, heeft het een voordeel ten opzichte van de 
andere anderstalige kinderen. Dat vind ik gevaarlijk. 

Verder begrijp ik dat de taaldiversiteit een rijkdom voor iedereen betekent, maar dat werkt 
ook in twee richtingen. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Als men een dubbele taalvereiste, Nederlands-Turks, 
invoert, moet men, om die juridisch te verantwoorden, kunnen aantonen dat de Turkse 
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taalvereiste functioneel is. Als die niet functioneel is, is er duidelijk sprake van juridische 
discriminatie. Is ze functioneel, dan moet men anticiperen op de etnische samenstelling van 
het publiek van scholengemeenschap Bab(b)el. Men anticipeert er dus op dat dat bijna in 
meerderheid een Turks publiek zal zijn. Als men van die redenering uitgaat, verwerpt men 
eigenlijk de idee van de sociale mix die men eventueel moet nastreven, dat in 
scholengemeenschappen zo veel mogelijk een sociale mix van de diversiteit in ons land 
aanwezig zou moeten zijn. 

Dat is wat mij hier stoort. Als men de dubbele taalvereiste invoert, gaat men de segregatie, de 
zwarte en witte scholen, wat ik persoonlijk het meest nefaste vind in de huidige problematiek 
van de diversiteit in de scholengemeenschap, bestendigen. Ik vind dat dit het voorwerp moet 
zijn van een verder debat. 

Minister Pascal Smet: Ik vind dat een rare redenering, mijnheer Bouckaert. U bent begonnen 
met te zeggen dat u een blauwe suikerboon hebt genomen omdat u een liberaal bent. Ik wil 
uw proces niet maken, maar van een liberaal zou ik verwachten dat hij dan naar de markt 
kijkt. In een samenleving is het nu eenmaal zo dat je op die markt mensen van verschillende 
groepen hebt. Als je in een school inderdaad een bepaalde groep van kinderen hebt wier 
thuistaal niet het Nederlands, maar in dit geval het Turks, is het niet omdat je dat wilt 
faciliteren, dat je dan plotseling in de logica moet stappen om naar etnisch gekleurde scholen 
te gaan. Niemand hier heeft daarvoor gepleit, ook ik niet. 

Het enige wat u zegt, en dat is een heel liberale redenering, is dat als je ‘klanten’ ergens 
naartoe gaan en je merkt dat ze meerdere talen spreken en je zoekt iemand die werkt en die 
vertrekt met een basiskennis Nederlands, maar je vindt als bijkomende troef dat die ook een 
tweede taal moet kennen, die toevallig ook door een deel van de kindjes wordt gesproken, 
wat is dan het probleem? Dat is toch gewoon goed personeelsbeleid? 

Laat ons die rijkdom, die op dat vlak aanwezig is in onze samenleving, beschouwen als een 
rijkdom en niet als een bedreiging. Iedereen hier heeft heel duidelijk gesteld dat het 
Nederlands de onderwijstaal is. Misschien zou het allemaal wat gemakkelijker gaan, mochten 
we wat minder verkrampt reageren op de aanwezigheid van andere talen, mét het 
uitgangspunt dat het Nederlands de omgangstaal is. Als we dat doen, zullen we een grote stap 
voorwaarts hebben gezet. 

Ik vind dat de redenering die u hebt opgebouwd, in strijd is met uw eigen principes. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Het verheugt mij, minister, dat u zo inzit met mijn liberale 
gedachtegoed. Ik hoop dat u dat in andere contexten ook zult doortrekken. Dan zullen we 
misschien nog tot roerende overeenstemming komen. 

Minister Pascal Smet: U weet dat het socialisme een geëvolueerde vorm van het liberalisme 
is, mijnheer Bouckaert. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Ik heb daar andere ideeën over. Ik heb altijd gezegd dat het 
een geëvolueerde vorm van de feodaliteit is, en ik vrees dat dat in de realiteit meer blijkt. De 
rode adel … 

Er is inderdaad de markt, maar het onderwijs is in ons onderwijssysteem aan de markt 
onttrokken. 

Minister Pascal Smet: Gelukkig maar! 

De heer Boudewijn Bouckaert: Dat wil dus zeggen dat het onderwijs het voorwerp is van 
een publiek beleid. Een publiek beleid betekent ook inburgering. Het inburgeringsbeleid heeft 
een impact op het onderwijs. Daarnaast kan ook een beleid van sociale mix overwogen 
worden. Als je een beleid van sociale mix en niet van segregatiescholen voorstaat, vind ik dat 
dit soort praktijken bediscussieerbaar is. 
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Dat heeft niets te maken met marktwerking, maar met het publieke beleid. Voor mijn part 
mag het onderwijs volledig geprivatiseerd worden, met vouchersystemen enzovoort. Als u 
daar als minister mee instemt – maar dan moet u uw eigen positie ook meteen afschaffen – 
dan is er voor mij geen enkel probleem, dan doet elke school wat ze wil. Maar als u zegt dat 
de school een publieke zaak is, en we voeren daar een publiek beleid in, dan is het niet 
evident dat, door het feit dat de cliënten toevallig van een bepaalde taalgroep afkomstig zijn, 
de personeelsvereiste daarvoor tweetaligheid zou moeten zijn. Dat is het enige dat ik heb 
gezegd. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Ik vraag me af waarom er dan een onderscheid wordt 
gemaakt. In de Vlaamse Rand bijvoorbeeld wil iedereen het Nederlands bewaren. De 
Franstaligen vormen in sommige scholen ook een grote groep of soms zelfs de meerderheid, 
maar het onderwijs is toch ook in het Nederlands? Ik begrijp niet goed waarom er een 
verschil moet worden gemaakt. 

Minister Pascal Smet: Niemand stelt het onderwijs in het Nederlands toch in vraag? Dat is 
niet het issue. Het issue is of je, als je een bijkomende aanwervingsvoorwaarde hebt, bij 
gelijke kwalificaties de voorkeur geeft aan iemand die ook een andere taal spreekt, in dit 
geval het Turks. Dat is toch geen probleem? 

Stel je voor dat je een school hebt waar veel kindjes van internationale zakenmensen komen 
die Engels spreken, en dat je dan als bijkomende voorwaarde stelt dat de leerkracht ook 
Engels kent. Wat is het probleem? 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Welke Vlaming kent er Turks? 

Minister Pascal Smet: Nu zegt u wel iets heel strafs, mevrouw Van Steenberge. Turkse 
Belgen zijn ook Vlaming. En er zullen ook wel Vlamingen zijn die Turks spreken. Als je dat 
zo interessant vindt, dan leer je die taal. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Zoals mevrouw Stevens zegt, zitten er waarschijnlijk ook 
kinderen van andere taalgroepen in: Arabisch, Frans, Engels enzovoort. Dit is gebaseerd op 
de voorspelling dat de meerderheid van de cliënten Turks zal zijn. Ik vind dat men een 
gevaarlijke weg op gaat. Het zou veel eleganter zijn om te zeggen dat kennis van het Turks 
tot aanbeveling strekt. Dat zou al wat handiger zijn, want zo sluit je geen mensen uit. 

De heer Veli Yüksel: Het is duidelijk: het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven, punt 
aan de lijn. Al de rest is bijzaak. Die school zoekt naar een medewerker die eventueel ook een 
andere taal beheerst, om daar in de functionele capaciteiten gebruik van te maken. 

Wij moeten het niet ver gaan zoeken: in ziekenhuizen en rusthuizen en dergelijke gebeurt dat 
ook. Plots wil men hier erg restrictief optreden. Men dreigt zo te vergeten dat men op die 
manier meer kansen voor die groepen wil creëren. De heer Bouckaert zegt nu dat er daardoor 
groepen worden gediscrimineerd. U draait rond de pot. Zeg dan toch gewoon dat u daartegen 
bent en hang de flamingant uit. Tenslotte is het Nederlands toch de onderwijstaal, en die 
school zoekt naar iemand met een bijkomende capaciteit: het spreken van het Turks. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Hoeveel percent van de kinderen moet van Turkse afkomst 
zijn om dat te doen? 

De heer Veli Yüksel: Ik moet dat niet beoordelen. De school moet dat uitmaken. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Wat wilt u dan doen als 40 percent van de kinderen van 
Turkse afkomst is, 30 percent van Marokkaanse afkomst, 20 percent van Kroatische afkomst 
en 10 percent van autochtone afkomst? Als men dan eisen inzake het beheersen van een 
tweede taal stelt, dan wordt het onpraktisch. Ik zou daar geen uitsluitende voorwaarde van 
maken. Misschien is het juridisch verantwoord, maar het is niet erg handig. 

De heer Jos De Meyer: Ik wil nog even mijn oorspronkelijke stelling herhalen. De doel-
stelling is inburgering. We zijn het daarover eens. Nederlands leren aan kindjes is essentieel. 
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Juridisch is het zonder enige twijfel een vereiste dat een Nederlandstalig personeelslid wordt 
aangeworven. En dat is ook het geval. Ik geef een abstract voorbeeld. Voor een onthaalklas 
van anderstalige nieuwkomertjes is het positief als de werknemer een tweede taal beheerst en 
dat de werkgever daar rekening mee houdt, weliswaar zonder exclusieven te stellen en zonder 
segregatie na te streven. Het feit dat men pedagogische hulpmiddelen zoekt om die kinderen 
zo goed mogelijk Nederlands aan te leren, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen integreren, 
is een doelstelling die we toch niet kunnen afwijzen. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Er wordt een uitsluitende voorwaarde gesteld. Stel dat er 
twee kandidaten zijn, waarvan de ene Turks kent en de andere niet. Zelfs als de kandidaat die 
geen Turks kent veel betere adelbrieven kan voorleggen dan de andere, dan zou de school die 
eerste kandidaat moeten aanwerven. Als de kwaliteiten van beide even groot zijn, dan kan ik 
begrijpen dat men voor een klas met nogal wat kindjes van Turkse afkomst de persoon neemt 
die ook Turks spreekt. Maar in dit geval gaat het om een uitsluitingsvoorwaarde. 

De heer Jos De Meyer: Als slechts 20 of 30 percent van de kindjes een andere taal spreekt, 
dan vermoed ik dat men die extra taalkennis niet als een bijkomende voorwaarde zou stellen. 
Ik veronderstel dat de desbetreffende werkgever een beoordeling maakt op basis van de 
concrete situatie van de school. We mogen dit niet argwanend benaderen 

De voorzitter: Dit debat wordt ongetwijfeld vervolgd, en dat is maar goed ook, want dat is 
een van de taken van dit parlement. 

Het incident is gesloten. 

■ 


