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16. juni 

K. 

en/of verbeteren van 

Inhoud

Nr. 34 Maandag 24 juni 1985
Morgenvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1123

Ontwerpen van decreet
Indiening en verwijzing, blz. 1123

Voorstellen van decreet
Indiening en verwijzing, blz. 1123

0 ntwerp van resolutie
Indiening en verwijzing, blz. 1124

Voorstellen van resolutie
Indiening en verwijzing, blz. 1124

Advies van de Raad van State
Indiening en verwijzing, blz. 1124

Verslagen
Indiening, blz. 1124

Aanvullend verslag
Indiening, blz. 1125

Motie
Indiening, blz. 1125

Opmerking van het Rekenhof
Indiening, blz. 1125

Interpellatie (R.v.O. art. 67)
Indiening, blz. 1125

Dringende vraag (R.v.O. art. 66, 5)
Dringende vraag van de heer J. DeMol tot
de heer P. Akkermans, Gemeenschapsmi-
nister van Ruimtelijke Ordening, Landin-
richting en Natuurbehoud, over de plan-
nen om Nieuwdonk-B erlare uit te bouwen
tot een recreatiecentrum, blz. 1125

Vragen (R.v.O. art. 66)
Vraag van mevrouw M. Tyberghien-Van-
denbussche tot de heer K. Poma,  Vice-
Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
Gemeenschapsminister van Cultuur, over
de aankoop, de verhuring en de bestem-
ming van de Villa Maritza te Oostende,
blz. 1126
Vraag vande heer D. Vervaet tot de heer K.
Poma, Vice-Voorzitter van de Vlaamse
Executieve, Gemeenschapsminister van
Cultuur, over de onverantwoorde televi-
sie-uitzending, door de BRT, van de ge-
welddaden die de voetbalmatch Juventus-
Liverpool voorafgingen, blz. 1127
Vraag van de heer F. Geyselings tot de
heer J. Lenssens, Gemeenschapsminister
van Leefmilieu, Waterbeleid en Onder-
wijs, over het waterzuiveringsbeleid en het
reinigen van de oppervlaktewateren, blz.
1128
Vraag van de heer D. Vervaet tot de heer R.
De Wulf, Gemeenschap sminister van Ge-
zondheidsbeleid, en de heer J. Lenssens,
Gemeenschapsminister van Leefmilieu,
Waterbeleid en Onderwijs, over de lood-
vergiftiging ten gevolge van schilderwerk
aan hoogspanningsmasten
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Vraag van de heer J. Valkeniers tot de heer
R. De Wulf, Gemeenschapsminister van
Gezondheidsbeleid, en de heer J. Lens-
sens, Gemeenschapsminister van Leefmi-
lieu, Waterbeleid en Onderwijs, over de
loodvergiftiging ten gevolge van schilder-
werk aan hoogspanningsmasten, blz. 1128
Vraag van de heer E. Baldewijns tot de
heer J. Lenssens, Gemeenschapsminister
van Leefmilieu, Waterbeleid en Onder-
wijs, over het storten van vliegas te Genk-
Sledderlo, blz. 1129

Algemene bespreking, blz. 1151
Sprekers : de heren P. Deprez, verslag-
gever, A. Denys, N. De Batselier, M.
Olivier,O.VanOoteghem,MinisterG.
Geens

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1161
Spreker : de heer L. Bril

Voorstel van decreet van de heer A. De
Beul C.S. houdende erkenning en subsidië-
ring van de privaatrechtelijke Nederlands-
talige archief- en documentatiecentra
- 308 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking, blz. 1130

Ontwerp van decreet op de Sociaal-Econo-
mische Raad van Vlaanderen
- 304 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 8
Algemene bespreking, blz. 1165

Sprekers : de heren M. Olivier, L. Bril,
0. Van Ooteghem, N. De Batselier

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1169
Sprekers : de heer 0. Van Ooteghem,
Minister G. Geens

Sprekers : de herenP. Breyne, verslag-
gever, W. Seeuws, L. Dierickx, A. De
Beul, Minister K. Poma

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1172

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1133

Voorstel van decreet van de heren G. Ver-
haegen, E. Beysen, J. Van Elewyck en P.
Van Grembergen houdende de subsidie-
regeling van het Nederlandstalig sociaal-
cultureel vormingswerk met volwassenen
in politieke vormingsinstellingen
- 331 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3
Algemene bespreking, blz. 1135

Nr. 36 Dinsdg 25 juni 1985
Morgenvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1173

Sprekers : de heren W. Seeuws, ver-
slaggever, E. Beysen, G. Verhaegen, L.
Dierickx, J. Van Elewyck

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1143

Ontwerp van decreet houdende wijziging
van artikel 2 van het decreet van ló.juni
1981 tot vaststelling van de grens der ver-
bintenissen van de waarborg van het
Vlaamse Gewest bij toepassing van de wet
van 17 juli 1959 tot uitvoering en ordening
van maatregelen tot bevordering van de
economische expansie en de oprichting
van nieuwe industrieën en de wet van 30
december 1970 op de economische expan-
sie
- 307 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking, blz. 1147

Sprekers : de herenP. Deprez, verslag-
gever, 0. Van Ooteghem, Minister H.
Schiltz

Ontwerp van decreet houdende de subsi-
dieregeling van projecten en organisaties
inzake het Nederlandstalig ontwikkelings-
werk voor volwassenen en specifieke sub-
sidieregeling voor bijzondere doelgroepen
en problemen in het kader van het Neder-
landstalig sociaal-cultureel vormings- en
ontwikkelingswerk
- 315 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 4
Algemene bespreking, blz. 1173

Sprekers : de heren M. Decoster, ver-
slaggever, P. Breyne, W. Seeuws, L.
Dierickx, E. Beysen, A. De Beul, Mi-
nister K. Poma

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1149

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1150

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1183
Spreker : Minister K Poma

Voorstel van decreet van de-heer A. Diege-
nant C.S. houdende subsidiëring van wer-
ken tot het oprichten en/ofverbeterenvan
private sportinfrastructuur
- 24 (1981-1982) - Nrs. 1 tot 5
Algemene bespreking, blz 1190

Sprekers : de heren P. Breyne, verslag-
gever, W. Seeuws, A. Diegenant, Mi-
nister K. Poma

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1198

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1199

Nr. 35 Maandag 24 juni 1985
M iddagvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1151

Ontwerp van decreet houdende oprichting
van een Vlaamse Commissie voor Preven-
tief Bedrijfsbeleid

Nr. 37 Dinsdag 25 juni 1985
Middagvergadering

- 299 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 5 Berichten van verhindering, blz. 1201



beveiliging 

I. 

I. 

Voorstel van decreet
Indiening en verwijzing, blz. 1201

Advies van de Raad van State
Indiening en verwijzing, blz. 1201

Motie van orde
Voorstel tot verdaging van een beraadsla-
ging, blz. 1201

Sprekers : de herenA. DeBeul, J. Van
Elewyck, mevrouw M. Smet, Minister
K. Poma,  mevrouw W. Demeester-De
M eyer

Interpellatie (R.v.O. art. 67)
Interpellatie van de heer J. De Mol tot de
heer K. Poma,  Vice-Voorzitter van de
Vlaamse Executieve, Gemeenschapsmi-
nister van Cultuur, over de instandhou-
ding van het cultureel patrimonium en de
monumenten die eigendom zijn van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
blz. 1203

Sprekers : de heer J. De Mol, Minister
K. Poma

Ontwerp van decreet betreffende het over-
brengen van klank- en televisieprogram-
ma’s in de radiodistributie- en teledistri-
butienetten en betreffende de erkenning
van niet-openbare televisieverenigingen
- 303 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 9

Voorstel van decreet van de heer H. Van
Rompaey C.S. houdende regeling van het
verbreiden van audiovisuele programma’s
van plaatselijk belang via de netten voor
distributie van radio-omroepuitzendingen
in de woningen van derden
- 221 (1982-1983) - Nrs. 1 en 2
Stemming over het voorstel tot verdaging
van de beraadslaging, blz. 1206

Spreker : de heer J. Van Elewyck
Algemene bespreking, blz. 1206

Sprekers : de heren 1. Van Belle, Mi-
nister K. Poma,  H. Van Rompaey, J.
Van Elewyck, G. Verhofstadt, G. Tem-
merman, A. De Beul, L. Van den Bos-
sche, J. De Seranno, E. Beysen, me-
vrouw M. Van Puymbroeck

Ontwerp van decreet betreffende het over-
brengen van klank- en televisieprogram-
ma’s in de radiodistributie- en teledistri-
butienetten en betreffende de erkenning
van niet-openbare televisieverenigingen
- 303 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 9
Artikelsgewijze bespreking, blz. 1239

Sprekers : de heren J. Van Elewyck,
Minister K. Poma,  de heren A. De
Beul,L. Van denBossche, 1. VanBelle,
G. Verhaegen

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1253

Nr. 38 Woensdag 26 juni 1985
Morgenvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1255

Advies van de Raad van State
Indiening en verwijzing, blz. 1255

Voorstel van decreet van de heer T. Kelch-
termans  C.S. houdende wijziging van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisa-
tie van de ruimtelijke ordening en van ste-
debouw

Ontwerp van decreet houdende vaststel-
ling, voor het Vlaamse Gewest, van rege-
len betreffende de organisatie van de pro-
cedure alsook de uitoefening van het ad-
ministratief toezicht op de gemeenten
- 321 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Voorstel tot verwijzing naar Commissie,
blz. 1305

Algemene bespreking, blz. 1255 Sprekers : MinisterM. Galle, de heren
Sprekers : de heren J. De Mol, J. Le- J. Van Elewyck, A. De Beul, G. Ver-
clercq, H. Van Rompaey, verslaggever, haegen, E. Beysen, E. Vankeirsbilck,
T. Kelchtermans,MinisterAkkermans P. Tant

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1262
Spreker : de heren J. De Mol, H. Van
Rompaey

Ontwerp van decreet houdende wijziging
van de jachtwet van 28 februari 1882
- 310 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking, blz. 1264

Sprekers : de heren E. Desutter, ver-
slaggever, G. Temmerman, L. Die-
rickx, Minister P. Akkermans, J. De
Mol

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1274

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1275

Nr. 39 Woensdag 26 juni 1985
Middagvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1277

Voorstel van decreet
Indiening en verwijzing, blz. 1277

Nota over de bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap inzake persoonsgebonden
aangelegenheden

0 ntwerp van resolutie
- 312 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3
Debat, blz. 1277

Sprekers : de heren P. Tant, verslagge-
ver, W. Peeters, E. Beysen, G. Verhae-
gen, Minister G. Geens

Ontwerp van decreet inzake bijzondere
j eugdbij stand
- 309 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking, blz. 1287

Sprekers : de heren A. Bourgeois, ver-
slaggever, G. Verhaegen, E. De Groot,
L. Van den Bossche, D. Vervaet

Advies van de Raad van State
Indiening en verwijzing, blz. 1296

Ontwerp van decreet inzake bijzondere
j eugdbij stand
- 309 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking (Voortzetting), blz.
1296

Spreker : Minister R. Steyaert
Artikelsgewijze bespreking, blz. 1298

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1307

Interpellaties (R.v.O. art. 67)
Interpellatie van de heer D. Vervaet tot de
heer J. Lenssens, Gemeenschapsminister
van Leefmilieu, Waterbeleid en Onder-
wijs, over de vaagheid en de onduidelijk-
heid van de directe planning van het Ont-
werpplan Afvalstoffen 1986-1990, Deel
Vlaams-Brabant
Interpellatie van de heer F. Geyselings tot
de heer J. Lenssens, Gemeenschapsminis-
ter vanleefmilieu, Waterbeleid enOnder-
wijs, over het Ontwerpplan Afvalstoffen
1986-1990, blz. 1307

Sprekers : de heren D. Vervaet, F.
Geyselings, D. Horlait, Minister J.
Lenssens

Interpellatie van de heer F. Geyselings tot
de heer J. Lenssens, Gemeenschapsminis-
ter VanLeefmilieuWaterbeleid enOnder-
wijs, over de beveihging  van de bevolking
tegen brand- en explosiegevaar in de na-
bijheid van opslagplaatsen van vloeibaar
gas, blz. 1313

Sprekers : de heer F. Geyselings, Mi-
nister J. Lenssens

Indiening van moties, blz. 1316
Interpellatie van de heer F. Geyselings tot
de heer J. Lenssens, Gemeenschapsminis-
ter van Leefmilieu, Waterbeleid en Onder-
wijs, over het laks beleid en de tekortko-
mingen in verband met milieuproblemen
nabij stortplaatsen en de watervervuiling
in het bijzonder, blz. 1317

Sprekers : de heer F. Geyselings, Mi-
nister J. Lenssens

Indiening van moties, blz. 1321

Regeling van de werkzaamheden, blz. 132 1

Nr. 40 Donderdag 27 juni 1985
Morgenvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1323

Interpellaties (R.v.O. art. 67) (Voortzet-
ting)
Interpellatie van de heer J. Dupré tot de
heer G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse
Executieve, Gemeenschapsminister van
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cs. 

Economie en Werkgelegenheid, over de
verheffing  van het Arrondissement Turn-
hout van ontwikkelingszone categorie 2
naar ontwikkelingszone categorie 1 en de
verlening van dezelfde EFRO-steun aan
het Arrondissement Turnhout als aan de
Provincie Limburg, blz. 1323

Sprekers : de heren J. Dupré, J.
Sleeckx, Minister G. Geens

Samenstelling van een Commissie
Wijziging onder de plaatsvervangende le-
den, blz. 1329

Interpellaties (R.v.O. art. 67) (Voortzet-
ting)
Interpellatie van de heer T. Kelchtermans
tot de heer J. Buchmann, Gemeenschaps-
minister van Huisvesting, over de proble-
men in de sector sociale huisvesting, blz.
1329

Sprekers : de heer T. Kelchtermans,
Minister J. Buchmann

Interpellatie van de heer E. De Groot tot
de heer G. Geens, Voorzitter van de
Vlaamse Executieve, Gemeenschap smi-
nister van Economie en Werkgelegenheid,
over de houding van de Vlaamse Execu-
tieve ten opzichte van de economische re-
conversie van de Rupelstreek, blz. 1323

Sprekers : de heer E. De Groot, Minis-
ter G. Geens

Interpellatie van de heer F. Piot tot de heer
G. Geens,Voorzitter van deVlaamseExe-
cutieve, Gemeenschapsminister van Eco-
nomie en Werkgelegenheid, over de hou-
ding van de Vlaamse Executieve in ver-
band met de gewenste verlenging van het
statuut van ontwikkelingszone van Noord-
Hageland, blz. 1336

Sprekers : de heer F. Piot, Minister G.
Geens

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1339

nister  van Ruimtelijke Ordening, Landin-
richting en Natuurbehoud, over de toene-
mende bodemerosie ten gevolge van de
ruilverkaveling van landbouwgronden,
blz. 1341

Sprekers : de heren F. Geyselings, J.
De Seranno

Voorstel van decreet
Indiening en verwijzing, blz. 1345

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1345

Voorstel van decreet van de heer A. De
Beul C.S. houdende erkenning en subsidië-
ring van de privaatrechtelijke Nederlands-
talige archief- en documentatiecentra
- 308 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Hoofdelijke stemming, blz. 1345

Sprekers : de heren L. Dierickx, F.
Swaelen

Voorstel van decreet van de heren G. Ver-
haegen, E. Beysen, J. Van Elewyck en P.
Van Grembergen houdende de subsidie-
regeling van het Nederlandstalig sociaal-
cultureel vormingswerk met volwassenen
in politieke vormingsinstellingen
- 331 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3
Aangehouden stemmingen, blz. 1346
Hoofdelijke stemming, blz. 1347

Spreker : de heer L. Dierickx

Ontwerp van decreet houdende wijziging
van artikel 2 van het decreet van 16 juni
1981 tot vaststelling van de grens der ver-
bintenissen van de waarborg van het
Vlaamse Gewest bij toepassing van de wet
van 17 juli 1959 tot uitvoering en ordening
van maatregelen tot bevordering van de
economische expansie en de oprichting
van nieuwe industrieën en de wet van 30
december 1970 op de economische expan-
sie
- 307 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Hoofdelijke stemming, blz. 1348

- 303 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 9
Motie ter voorkoming van discriminatie
om ideologische en filosofische redenen
- 342 (1984-1985) - Nr. 1, blz. 1357

Spreker : de heer J. Van Elewyck

Ontwerp van decreet houdende subsidiere-
geling van projecten en organisaties inzake
het Nederlandstalig ontwikkelingswerk
voor volwassenen en specifieke subsidie-
regeling voor bijzondere doelgroepen en
problemen in het kader van het Neder-
landstalig sociaal-cultureel vormings- en
ontwikkelingswerk
- 315 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 4
Aangehouden stemmingen, blz. 1358
Hoofdelijke stemming, blz. 1359

Voorstel van decreet van de heer A. Diege-
nant C.S. betreffende de subsidiëring van
het oprichten, verbeteren en/of aankopen
van private sportinfrastructuur
- 24 (1981-1982) - Nrs. 1 tot 5
Hoofdelijke stemming, blz. 1360

Voorstel van decreet van de heer T. Kelch-
termans  IX. houdende wijziging van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisa-
tie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw
- 286 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3
Aangehouden stemming, blz. 1361
Hoofdelijke stemming, blz. 1362

Sprekers : de heren J. Leclercq, J. De
Mol

Ontwerp van decreet houdende wijziging
van de jachtwet van 28 februari 1882
- 310 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3
Aangehouden stemmingen, blz. 1363

Spreker : de heer L. Dierickx
Hoofdelijke stemming, blz. 1364

Sprekers : de herenG. Temmerman, J.
De Mol

Nr. 41 Donderdag 27 juni 1985
Middagvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1341

Advies van de Raad van State
Indiening en verwijzing, blz. 1341

Ontwerp van decreet houdende oprichting
van een Vlaamse Commissie van Preven-
tief Bedrijfsbeleid
- 299 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 5
Aangehouden stemmingen, blz. 1349

Sprekers : de heren N. De Batselier, R.
D eclercq

Hoofdelijke stemming, blz. 1350
Sprekers : de heren E. Beysen, N. De
Batselier

Samenstelling van een Commissie
Wijziging onder de plaatsvervangende le-

Ontwerp van decreet op de Sociaal-Econo-
mische Raad van Vlaanderen

den, blz. 1341 - 304 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 8

Motie van orde
Voorstel tot aanvulling van de agenda, blz.
1341

Sprekers : de heren J. De Seranno, J.
Van Elewyck

Interpellaties (R.v.O. art. 67) (Voortzet-
ting)
Interpellatie van de heer F. Geyselings tot
de heer P. Akkermans, Gemeenschapsmi-

Aangehouden stemmingen, blz. 1352
Spreker : de heer J. Van Elewyck

Hoofdelijke stemming, blz. 1356
Spreker : de heer N. De Batselier

Ontwerp van decreet betreffende het over-
brengen van klank- en televisieprogram-
ma’s in de radiodistributienetten en be-
treffende de erkenning van niet-openbare
televisieverenigingen

Nota over de bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap inzake persoonsgebonden
aangelegenheden

0 ntwerp van resolutie
- 312 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3
Hoofdelijke stemming, blz. 1366

Ontwerp van decreet inzake bijzondere
j eugdbij stand
- 309 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3
Aangehouden stemming, blz. 1367
Hoofdelijke stemming, blz. 1368

Sprekers : de heren L. Van den Bos-
sche, D. Vervaet

Moties tot besluit van de interpellatie van
de heer J. De Mol tot de heer P. Akker-
mans, Gemeenschapsminister van Ruim-
telij ke Ordening, Landinrichting en Na-
tuurbehoud, over de bescherming van de
vos in Vlaanderen
Hoofdelijke stemming, blz. 1369
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Romp aey, 

werking' van 
	 fra nca i se 

Elewyck en A. 

Sprekers 
verslaggever, 

(1984-1985) 

Sprekers 
E. 

filo- 

heer L. 

Samenstelling van een commissie
Wijziging onder de vaste leden, blz. 1370

Motie van orde
Voorstel tot aanvulling van de agenda, blz.
1370

Sprekers : de heren J. De Seranno, J.
Van Elewyck, G. Verhaegen, J. Le-
clercq

Voorstel van decreet van de heer L. Van-
velthoven C.S. houdende reglementering
voor de hinderlijke inrichtingen
- 282 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking, blz. 1387

Sprekers : mevrouw J. DeLoore-Raey-
maekers, verslaggever, de heren L.
Vanvelthoven, Minister J. Lenssens,
de heren G. Verhaegen, J. Bosmans

Regeling van de werkzaamheden, blz. 137 1 Regeling van de werkzaamheden, blz. 1394

Nr. 42 Vrijdag 28 juni 1985
Morgenvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1373

Samenstelling van een commissie
Wijziging onder de vaste leden, blz. 1373

Ontwerp van decreet houdende omvor-
ming van het Commissariaat-Generaal
voor de Internationale Culturele Samen-
werking”van  de Nederlandse Cultuurge-
meenschap in België, opgericht bij decreet
van 8 juli 1980, tot Commissariaat-Gene-
raal voor de Internationale Samenwerking
van de Vlaamse Gemeenschap
- 335 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking, blz. 1373

Smekers  : de heren C. De Cooman,
vêrslaggever,  H. Van Wambeke, P.
Van Grembergen, E. Beysen, Minister
J. B uchmann

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1379

Ontwerp van decreet houdende goedkeu-
ring van het samenwerkingsakkoord tus-
sen de Vlaamse Gemeenschap en de
Duitstalige Gemeenschap ondertekend te
Alden Biesen op 22 mei 1985
- 336 (1984-1985) - Nr. 1
Algemene bespreking, blz. 1380

Sprekers : de heren H. Van Wambeke,
verslaggever, P. Van Grembergen, G.
Verhaegen,  mevrouw M. Van Puym-
broeck, Minister J. Buchmann

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1383

Voorstel van resolutie van de heer H. Suy-
kerbuyk betreffende het beleid van de
Vlaamse Gemeenschap inzake de interna-
tionale culturele samenwerksing
- 337 (1984-!985) - Nrs. 1 tot 3
Bespreking, blz. 1383

Snrekers  : de heren H. Van Wambeke.
verslaggever,
Beysen

P. Van Grembergen, El

Sam enstelling van een commissie
Wijziging onder de vaste leden, blz. 1386

Nr. 43 Vrijdag  28 juni 1985
Middagvergadering

Berichten van verhindering, blz. 1395

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1395

Mededeling van de Voonitter
Beslissing van het College van Voorzitters
van de Wetgevende Kamers, van de
Vlaamse Raad en van de Conseil de la
Communauté francaise  over de ontvanke-
lijkheid van de motie van de heren J. Van
ElewyckenA. DeBeu1c.s.  tervoorkoming
van discriminatie om ideologische en file-
sofische redenen, blz. 1395

Ontwerp van decreet betreffende de mi-
lieuvergunning
- 291 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 19

Voorstel van decreet van de heer L. Van-
velthoven C.S. houdende reglementering
voor de hinderlijke inrichtingen
- 282 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking (Voortzetting), blz.
1396

Sprekers : de heer J. DeMol, mevrouw
0. Lefeber, de heerl. Dierickx,Minis-
ter M. Galle, Minister J. Lenssens

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1407
Sprekers : de heer J. De Mol,Minister
J. Lenssens, de heren P. Matthys, F.
Geyselings, J. Leclercq, L. Vanveltho-
ven

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1426
Sprekers : Minister M. Galle, de heren
G. Temmerman, V. Vanderheyden, J.
Desseyn, J. Van Elewyck, G. Verhae-
gen, P. Van Grembergen, M. Olivier

Ontwerp van decreet houdende vaststelling
voor het Vlaamse Gewest, van regelen be-
treffende de organisatie van de procedure
alsook de uitoefening van het administra-
tief toezicht op de gemeenten
- 321 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 7
Algemene bespreking, blz. 1427

Sprekers : de heren E. Vankeirsbilck,
verslaggever, J. Desseyn, Minister M.
Galle

ter houdende aanvulling van artikel 58 van
de wet van 29 maart 1962 houdende orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw
- 66 (1981-1982) - Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking, blz. 1440

Spreker : de heer R. Van Rompaei,
verslaggever

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1440

Ontwerp van decreet houdende omvor-
ming van het Commissariaat-Generaal
voor de Internationale Culturele Samen-
werking van de Nederlandse Cultuurge-
meenschap in België, opgericht bij decreet
van 8 juli 1980, tot Commissariaat-Gene-
raal voor de Internationale Samenwerking
van de Vlaamse Gemeenschap
- 335 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Hoofdelijke stemming, blz. 1440

Spreker : mevrouw M. Van Puym-
broeck

Ontwerp van decreet houdende goedkeu-
ring van het samenwerkingsakkoord tus-
sen de Vlaamse Gemeenschap en de
Duitstalige Gemeenschap, ondertekend te
Alden Biesen op 22 mei 1985
Hoofdelijke stemming, blz. 1442

Voorstel van resolutie van de heer H. Suy-
kerbuyk betreffende het beleid van de
Vlaamse Gemeenschap inzake de interna-
tionale culturele samenwerking
- 337 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3
Hoofdelijke stemming, blz. 1442

Ontwerp van decreet betreffende de mi-
lieuvergunning
- 291 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 19
Aangehouden stemmingen, blz. 1443

Sprekers : de herenD. Vervaet,L. Van-
velthoven, J. DeMol,Minister J. Lens-
sens

Hoofdelijke stemming, blz. 1452
Sprekers : de heren L. Vanvelthoven,
J. De Mol

Ontwerp van decreet houdende vaststel-
ling, voor het Vlaamse Gewest van regelen
betreffende de organisatie van de procedu-
re alsook de uitoefening van het adminis-
tratief toezicht op de gemeenten
- 321 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
Hoofdelijke stemming, blz. 1453

Voorstel van decreet van de heer E. Desut-
ter houdende aanvulling van artikel 58 van
de wet van 29 maart 1962 houdende orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw
- 66 (1981-1982) - Nrs. 1 en 2
Hoofdelijke stemming, blz. 1454

Regeling van de werkzaamheden, blz. 1455

Ontwerp van decreet betreffende de mi-
lieuvergunning
- 291 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 18

Artikelsgewijze bespreking, blz. 1435

Voorstel van decreet van de heer E. Desut-
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39e vergadering
Woensdag 26 juni 1985

Middagvergadering

VOORZITTER : de heer J. Pede

- De notulen van de jongste vergade-
ring worden ter tafel gelegd.

- De vergadering wordt geopend om
14.03 uur

De Voorzitter : Dames en heren, de
vergadering is geopend.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

M. Heughebaert ;
nen.

gezondheidsrede-

J. Gabriels, M. Vandenhove ; ambts-
verplichtingen.

VOORSTEL VAN DECREET

Indiening en verwijzing

De Voorzitter : Het volgende voorstel
van decreet werd ingediend :

- Voorstel van decreet van de heer G.
Temmerman houdende verplichte
levering van een minimale hoe-
veelheid gas, elektriciteit en water
voor huishoudelijk gebruik
- 341 (1984-1985) - Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor
Economisch, Tewerkstellings- en
Energiebeleid.

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 39
26 juni 1985

NOTA over de bevoegdheid van de
Vlaamse Gemeenschap inzake per-
soonsgebonden aangelegenheden

ONTWERP VAN RESOLUTIE

- 312 (1984-1985) - Nrs. 1 tot 3

Debat

De Voorzitter : Aan de orde is de Nota
over de bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap inzake persoonsge-
bonden aangelegenheden met het
daaraan toegevoegde ontwerp van re-
solutie.

De bespreking is geopend.

De heer Tant, verslaggever, heeft het
woord.

De heer P. Tant, verslaggever (op de
tribune) : Mijnheer de Voorzitter van
de Vlaamse Raad, mijnheer de Voor-
zitter van de Vlaamse Executieve, col-
lega’s, uw commissie ad hoc wijdde
twee vergaderingen aan de bespre-
king van de nota van de Vlaamse Exe-
cutieve ,,over de bevoegdheid van de
Vlaamse Gemeenschap inzake per-
soonsgebonden aangelegenheden” en
aan het op basis daarvan door de
Vlaamse Executieve ingediende ont-
werp van resolutie.

De directe aanleiding tot het een en
het ander was het feit dat in het Over-
legcomité Regering-Executieven van
8 januari 1985 geen overeenstemming
kon worden bereikt betreffende de be-
voegdheden van de Vlaamse Raad in
verband met het ontwerp van decreet
inzake bijzondere jeugdbijstand. Dit
overleg was noodzakelijk geworden
na het advies van de afdeling wetge-
ving van de Raad van State van 20 juni

1984 over de onderscheiden ontwer-
pen betreffende de jeugdbescher-
ming, uitgaande van de Vlaamse Exe-
cutieve en de Executieve van de Fran-
se Gemeenschap.

Op 9 januari 1985 besliste de Vlaamse
Executieve een Commissie in het le-
ven te roepen, met als opdracht een
deskundig advies uit te brengen over
de bevoegdheid van de Vlaamse Ge-
meenschap in deze aangelegenheid.

De Vlaamse Executieve besliste in
haar vergadering van 27 maart het
eindverslag van deze Commissie ter
kennis te brengen van de Vlaamse
Raad, wat aanleiding was tot de sa-
menstelling van onze commissie ad
hoc op 2 mei 1985 en tot de opeenvol-
gende bespreking van genoemd eind-
verslag, naar de Voorzitter van de
Commissie het verslag ,,Rimanque”
genoemd, en van de op basis hiervan
ingediende resoluties.

De bespreking van het verslag Riman-
que in de Commissie van de Vlaamse
Raad startte in feite met een uiteen-
zetting van professor Rimanque waar-
in hij een bondige samenvatting
bracht van een door zijn commissie
neergelegd verslag.

Ik geef u een bondige synthese van de
inhoud van het verslag.

Het verslag valt in feite in twee grote
delen uiteen :

- vooreerst poogt het enige duidelijk-
heid te brengen betreffende het
grondwettelijk begrip persoonsge-
bonden aangelegenheden ;

- ten tweede, wordt een omschrijving

Berichten van verhindering
Ingekomen stuk
Bevoegdheid Vlaamse Gemeenschap persoonsgebonden
aangelegenheden 1277



(PVV) 

Tant begrip.

gegevenvandebevoegdhedenvande
Gemeenschappen inzake persoonsge-
bonden aangelegenheden, in het ka-
der waarvan een lofwaardige poging
wordt gedaan om een exemplatieve
inventaris van de bevoegdheden van
de Gemeenschappen op basis van ar-
tikel 5 van de wet van 8 augustus 1980
op te maken.

In het kader van de besprekingen be-
treffende de staatshervorming van
1980 werden menigvuldige pogingen
gedaan tot preciesere definiëring van
het begrip persoonsgebonden aange-
legenheden. Wij verwijzen hiervoor
naar het verslag zelf, bladzijde 6 en 7.

Na vastgesteld te hebben dat de taal-
kundige interpretatie van het begrip
,,persoonsgebonden aangelegenhe-
den” evenals het vergelijkend grond-
wettelijk recht ons weinig soelaas
kunnen brengen, wordt wel enige dui-
delijkheid verwacht van de wetsge-
schiedenis van dit begrip, waarbij de
chronologie in deze als zeer belang-
rijk wordt omschreven.

Op grond van zorgvuldige analyse van
de ontwikkeling en van de articulatie
van het begrip persoonsgebonden
aangelegenheden meende de Com-
missie Rimanque volgende wezens-
definitie te kunnen voorstellen, ik ci-
teer : ,,Persoonsgebonden aangele-
genheden omvatten alle vormen van
sociale interactie die het welzijn van
de menselijke persoon rechtstreeks
beogen voor zover die betrekking
heeft op zijn persoonlijke leefwereld.”

Het begrip ,,persoonsgebonden aan-
gelegenheden” zou gelanceerd zijn bij
de voorbereiding van het Congres der
Brusselse Vlamingen van 14 juni
1975. Aanleiding daartoe waren som-
mige mistoestanden onder meer be-
treffende het taalgebruik en de daar-
uit voortvloeiende discriminaties in
Brusselse klinieken. Door de overhe-
veling van bevoegdheden in per-
soonsgebonden aangelegenheden
hoopte men deze wantoestanden te
kunnen bijsturen.

Van de potentiële draagwijdte van de-
ze omschrijving dienen te worden uit-
gesloten :

- de aangelegenheden die de Grond-
wet uitdrukkelijk aan andere machten
in de staat heeft toevertrouwd ;

- de aangelegenheden die onder een

In het kader van de besprekingen van
en rond het Egmont- en Stuyvenberg-
pact, had men het over de ,,personali-
seerbare materies” als zijnde diegene
die bij wijze van aanvulling dienden
te worden toegevoegd aan de lijst van
de culturele aangelegenheden, die
zouden behoren tot de bevoegdheid
van de op te richten gemeenschapsra-
den. Deze stelling werd evenwel aan-
gevochten door de Raad van State die
meende dat de aldus beoogde aspec-
ten van de gezondheidszorg en de bij-
stand aan personen niet zonder de
Grondwet te schenden als culturele
aangelegenheden konden worden
aanzien.
De omvorming van de Cultuurge-
meenschappen tot Gemeenschappen
en de uitdrukkelijke inschrijving van
de persoonsgebonden aangelegenhe-
den in de Grondwet in 1980 deed de
noodzaak vervallen de desbetreffende
bevoegdheden te laten voortvloeien
uit een extensief gehanteerd cultuur-

CVP-fractievoorzitter  G. Verhaegen (links) in gesprek met Raadsvoorzitter J. Pede
wv

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 39
26 juni 1985

Bevoegdheid Vlaamse Gemeenschap persoonsgebonden
aangelegenheden

andere benaming onder de bevoegd-
heid van de Gemeenschappen resor-
teren, onder meer het onderwijs en de
culturele aangelegenheden.

Essentieel in deze begripsomschrij-
ving zijn dus wat volgt.

Ten eerste, het feit dat het aangele-
genheden betreft die betrekking heb-
ben op het persoonlijk welzijn van de
mens in zijn essentiële situatie.

Ten tweede, het feit dat het moet gaan
om het rechtstreeks behartigen van
het welzijn van personen met uitslui-
ting dus van aangelegenheden die
beogen het welzijn te bevorderen via
geëigende middelen, zoals bij voor-
beeld het optreden in het economisch
l e v e n .

Ten derde, de fysische omwereld van
de mens kan slechts als persoonsge-
bonden worden aanzien wanneer de
welzijnsbenaarstiging ten aanzien van
een persoon of gezin in zijn specifieke
situatie een aangepaste fysieke onder-
steuning behoeft. Aldus wordt het
huisvestingsbeleid uitgesloten, wat
geen beletsel moet zijn om materiële
voorzieningen te creëren voor bij
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voorbeeld gehandicapten en ex-gede-
tineerden.
Ten vierde, meende de Commissie
Rimanque dat de grondwetgever en
de bijzondere wetgever expliciet of
impliciet een aantal materies uit het
domein van de persoonsgebonden
aangelegenheden hebben geweerd.
Het verslag vermeldt aldus : de sociale
zekerheid, de inrichting van de gede-
centraliseerde besturen, de instellin-
gen van het burgerlijk recht en de
vreemdelingenpolitie.
Met betrekking tot de voorgestelde
definitie verzet de commissie zich te-
gen het feit dat de Raad van State de
persoonsgebonden aangelegenheden
meent te moeten beperken tot dienst-

_ verlening waarbij de communicatie
tussen verstrekker en ontvanger een
wezenlijk element van de dienst uit-
maakt. Dit wordt tegengesproken
door het feit dat de preventieve ge-
neeskunde en de materiële bijstand
aan personen zonder discussie tot de
persoonsgebonden aangelegenheden
worden gerekend.
Verder wordt in het verslag geruime
tijd stilgestaan bij de vraag of een de-
creet in persoonsgebonden aangele-
genheden rechtstreeks toepasselijk
kan zijn op natuurlijke personen en of
het voor dezelfde personen ook ver-
plichtingen kan inhouden. In omge-
keerde zin stelt zich de vraag of de Ge-
meenschappen binnen het raam van
de persoonsgebonden aangelegenhe-
den de bevoegdheid hebben om ti-
nanciële tegemoetkomingen te doen
aan private personen.
Wat het eerste probleem aangaat
meende de Commissie Rimanque dat
de Gemeenschappen wel degelijk be-
voegd zijn om verplichtingen op te
leggen aan natuurlijke personen, mits
er een voldoende verband bestaat tus-
sen de genomen maatregel en het ge-
definieerde grondwettelijk begrip
,,persoonsgebonden aangelegenhe-
den” en mits men daarmee geen do-
mein betreedt dat de nationale over-
heid, omwille van de eenheid van het
land, gemeend heeft voor zichzelf te
moeten voorbehouden, zoals de so-
ciale zekerheid, de economische-mo-
netaire eenheid, de rechterlijke orga-
nisatie, enzovoort.

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 39
26 juni 1985

Wat de financiële tegemoetkomingen
betreft : deze vallen onmiskenbaar
buiten de bevoegdheid van de Ge-
meenschappen als ze het karakter ver-
tonen van sociale zekerheidsuitkerin-
gen.

Voor de preciese omschrijving in het
verslag Rimanque van de bevoegdhe-
den van de Gemeenschappen inzake
persoonsgebonden aangelegenheden
en in het bijzonder voor de proeve tot
exemplatieve inventaris van deze be-
voegdheden, verwijzen wij noodge-
dwongen naar de tekst van het verslag,
alwaar per beleidsdomein een vrij ge-
detailleerd overzicht wordt gegeven
van de deelbevoegdheden van de Ge-
meenschappen inzake persoonsge-
bonden aangelegenheden.
Ik wil nog enkele woorden zeggen in
verband met de bespreking in de
Commissie ad hoc van de Vlaamse
Raad.
Een lid noemde het weliswaar begrij-
pelijk dat men bij de benadering van
een probleem als dit poogt uit te gaan
van de wil van de grondwetgever en
dat men zijn interpretatie van teksten
steunt op wat binnen het kader van de
Grondwet blijft. Daartegenover staat
dat een aantal artikelen in onze
Grondwet ten gevolge van de voort-
schrijdende maatschappelijke evolu-
tie, soms een totaal andere toepassing
kregen dan oorspronkelijk was voor-
zien.

Hierop werd geantwoord dat er ter za-
ke vooreerst een maatschappelijke
evolutie moet zijn sinds de totstand-
koming van de norm die tot de nieuwe
interpretatie uitnodigt en die boven-
dien geen afbreuk mag doen aan de
natuurlijke betekenis van de bewoor-
dingen. Een tweede voorbehoud is dat
het grondwettelijk begrip ,,persoons-
gebonden aangelegenheden” geen
rechtstreekse en automatische toe-
passing kent maar alleen werkzaam is
door de toewijzing van bevoegdheden
in de bijzondere wet van 8 augustus
1980.
Enkele leden vestigden de aandacht
erop dat door de Commissie Riman-
que weliswaar gewezen werd op het
niet-noodzakelijk communicatief ka-
rakter van het optreden in de per-
soonsgebonden aangelegenheden,
maar zij vroegen zich verder af welke

criteria dan wél kunnen worden ge-
hanteerd om uit te maken of een aan-
gelegenheid al dan niet als pérsoons-
gebonden kan worden aanzien.
Een lid vroeg zich af of aan het begrip
,,persoonsgebonden aangelegenhe-
den” eerder de functie moet worden
toegekend van een verzamelwoord
voor de bevoegdheden die men nu
eenmaal wou overdragen aan de Ge-
meenschappen, dan wel of het begrip
een soort ,,filterfunctie” te vervullen
kreeg, bedoeld om de grenzen te be-
palen van de overgedragen bevoegd-
heden.
Deze laatste hypothese wordt, aldus
sommige leden, uitdrukkelijk tegen-
gesproken door de historische feite-
lijkheid. De bijzondere wet werd pa-
rallel met de Grondwet geconcipieerd
zodat de term ,,persoonsgebonden
aangelegenheid” zeker niet als werk-
definitie hoefde gehanteerd te wor-
den.

De heer Rimanque stelde dat aan de
term ,,persoonsgebonden aangelegen-
heden” in die zin een Jilterfunctie”
kan worden toegekend die moet toela-
ten een aantal eenheidsregels van het
land te vrijwaren. Aldus bij voorbeeld
het burgerlijk recht en de sociale ze-
kerheid. Het begrip ,,verzamelwoord”
leek hem minder goed gekozen omdat
aldus een identiteit dreigt te ontstaan
tussen een begrip en de eerste invul-
ling ervan.

Enkele leden vestigden de aandacht
op het feit dat de inhoud van wat gere-
kend wordt tot de sociale zekerheid of
het burgerlijk recht gewoon historisch
is bepaald en dat, ten gevolge van de-
zelfde omstandigheden, de opsom-
ming van bevoegdheden die geacht
worden te ressorteren onder de per-
soonsgebonden aangelegenheden er
totaal anders had kunnen uitzien en
bij voorbeeld ook materies had kun-
nen omvatten die men thans rekent te
behoren tot de sociale zekerheid of
het burgerlijk recht, zonder dat aan de
definitie van het begrip ook maar iets
zou moeten worden veranderd.

De heer Rimanque stelde daar tegen-
over dat globaal niet kan worden ge-
twijfeld aan de wil van de grondwetge-
ver en van de bijzondere wetgever om
bepaalde materies niet toe te vertrou-
wen aan de Gemeenschappen maar

Bevoegdheid Vlaamse Gemeenschap persoonsgebonden
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deze gewild nationaal te houden -
zoals bij voorbeeld de sociale zeker-
heid. Dit neemt niet weg dat bepaalde
interpretaties anders hadden kunnen
zijn en dat in de toekomst evoluties
mogelijk zijn.
Tot slot weze opgemerkt dat de Com-
missie eensgezind akkoord bleek te
gaan met de algemene gedachtengang
en met de besluiten van het verslag
Rimanque.
Wat het ontwerp van resolutie betreft
werd bij de bespreking vooreerst ge-
streefd naar een hechtere samenhang
met het verslag Rimanque. In het ka-
der hiervan werd de resolutie in die
zin geamendeerd, dat zij uitdrukkelijk
naar het verslag refereert en de na-
druk legt op de eensgezindheid waar-
mee het verslag werd goedgekeurd
door de Vlaamse Raad. Verder werd
de laatste alinea van de resolutie in
die zin aangepast, dat meer nadrukke-
lijk wordt opgekomen voor de toewij-
zing van homogene bevoegdheidsop-
drachten.
De amendering genoot algemene in-
stemming en de tekst van de resolutie
werd eenparig door de Commissie
goedgekeurd. (Applaus)
De Voorzitter : De heer Walter Peeters
heeft het woord.

De heer W. Peeters (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, collega’s, dat
de staatshervorming van augustus
1980 een slechte zaak was hoeft de
Volksunie hier niet nog eens te komen
herhalen. Daarover is, dacht ik, on-
dertussen iedereen het ten gronde
eens.
Wij hebben die stelling bij de behan-
deling van de Bijzondere Wet, zowel
in Kamer als Senaat, uitvoerig gedo-
cumenteerd en via tal van amende-
menten gepoogd nog enigszins te cor-
rigeren.
Wij zijn daar niet in gelukt.

Ook de bevoegdheidsconflicten inza-
ke de zogenaamde ,,persoonsgebon-
den aangelegenheden” hebben wij
steeds, en dat van bij de behandeling
van het Ontwerp van Bijzondere Wet
in het parlement, tot in den treure
voorspeld.

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 39
26 juni 1985

Ook met onze opmerkingen en be-
kommernissen ter zake stonden wij
toen alleen. En het is pas toen, begin
van dit jaar, in het Overlegcomité
geen consensus kon bereikt worden
over een voorontwerp van wet en twee
ontwerpen van decreet met betrek-
king tot de jeugdbescherming, waar-
bij nu eens een Gemeenschapsminis-
ter van de meerderheid zelf voor schut
werd gezet dat de Vlaamse Executie-
ve het nodig gevonden heeft een com-
missie van advies en een commissie
ad hoc in het leven te roepen. Beter
laat dan nooit zullen wij maar zeggen.
Wij hebben nochtans reeds van in
198 1, op deze tribune, herhaaldelijk
gewezen op de ernstige blokkeringen
die, ingevolge de onzinnige bevoegd-
heidsverkaveling van de Bijzondere
Wet van 8 augustus 1980 zijn ontstaan
onder meer inzake gezondheidsbe-
leid, inzake sociaal beleid, inzake
minder-validenbeleid.

Het Verslag van de Commissie Ri-
manque is een merkwaardig stuk. Ook
de discussie over dit verslag in de
Commissie van de Vlaamse Raad was
boeiend en leerrijk.

Het verslag Rimanque legt inderdaad
de vinger regelrecht op de wonde. Het
verslag herleidt de mislukking van de
zogenaamde staatshervorming van
1980 inderdaad tot de essentie. En
die essentie is de fundamentele in-
wendige tegenstelling waarop het
wankele gebouw werd opgetrokken :
de tegenstelling namelijk tussen ener-
zijds de autonomie-gedachte waaraan
zij, daartoe gedwongen door de evolu-
tie in de geesten in dit land, poogde te-
gemoet te komen met daartegenover
anderzijds de omgekeerde evenredige
bevoegdheidsverdeling waardoor zij
evenzeer poogde centraal te houden
wat er te houden was. Met andere
woorden de zo vaak geroemde onein-
dige twee-eenheid van een zogenaam-
de verregaande federalisering met be-
houd van een sterk centraal gezag. En
deze contradictorische dubbelzinnig-
heid wreekt zich thans duidelijk meer
en meer.

Het is inderdaad onmiskenbaar dat de
staatshervorming van 1980 in eerste
instantie stoelt op de zelfstandig-
heidsgedachte. Gewesten en Ge-
meenschappen kregen door de Bij-

zondere Wet van 1980 eigen wetge-
vende en uitvoerende organen niet al-
leen met eigen beslissingsmacht ;
maar ook met eigen executieve be-
voegdheden. Hier ligt precies het we-
zenlijke van de staatshervorming van
1980 : Gemeenschappen en Gewes-
ten kregen elk aangelegenheden toe-
gewezen, die voorheen nationaal wer-
den behandeld, maar waarvoor voor-
taan die Gemeenschappen en Gewes-
ten zelf de volle verantwoordelijkheid
en bevoegdheid zouden dragen. Ge-
meenschappen, Gewesten en het Rijk
werden aldus nevengeschikte instel-
lingen binnen éénzelfde staatsver-
band ; van ondergeschiktheid, van
hiërarchie is geen sprake. De zelfstan-
digheidsgedachte dus.

Het is duidelijk dat, om een dergelijk
stelsel van nevengeschiktheid van or-
ganen én van wetgevende normen
operationeel te maken, een nauwkeu-
rige aflijning van de onderscheiden
bevoegdheden essentieel is. Wil een
dergelijk parallel systeem immers vlot
functioneren dan is het essentieel dat
de erin nevengeschikte organen
nauwkeurig weten welke de respectie-
ve domeinen zijn waarvoor elk op zich
bevoegd is en welke de grenzen zijn
waarbinnen elk deze eigen autonome
bevoegdheid kan uitoefenen. Hier is
de staatshervorming van 1980 funda-
menteel scheef gelopen. Hier is zij ten
gronde mislukt. Artikel 5 van de Bij-
zondere Wet inzake de hier ter sprake
zijnde ,,persoonsgebonden aangele-
genheden” is ter zake kenschetsend.
De grondwetgever van 1980 had de
bijzondere wetgever de opdracht ge-
geven het begrip ,,persoonsgebonden
materies” in te vullen. Het had bijge-
volg kunnen volstaan dat de bijzonde-
re wetgever bij voorbeeld ,,gezond-
heidsbeleid” en ,,bijstand aan perso-
nen” had aangemerkt als persoonsge-
bonden en dus behorend tot de exclu-
sieve bevoegdheid van de Gemeen-
schappen. Dat zou duidelijk zijn ge-
weest. Maar zo is het niet gegaan.

Vooreerst werden binnen de bedoel-
de aangelegenheden, bij voorbeeld
,,gezondheidsbeleid” en ,,bijstand aan
personen”, slechts die sectoren als
persoonsgebonden gekwalificeerd,
die verder in de wet zijn opgesomd.
,,Gezondheidsbeleid” en ,,bijstand
aan personen” zijn dus niet in hun ge-
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heel, maar slechts gedeeltelijk overge-
dragen naar de Gemeenschappen.

Waneer wij er artikel 5 inzake het ge-
zondheidsbeleid op naslaan dan gaat
het om het beleid betreffende de zor-
genverstrekking in en buiten de ver-
plegingsinrichtingen en om de ge-
zondheidsopvoeding en de activitei-
ten en diensten op het vlak van de pre-
ventieve gezondheidszorg.

Inzake de bijstand aan personen somt
men letterlijk op :

- het gezinsbeleid ;

- het beleid inzake maatschappelijk
welzijn ;

- het beleid inzake onthaal en inte-
gratie van inwijkelingen ;

- het beleid inzake minder-validen ;

- het bejaardenbeleid ;

- de jeugdbescherming ;

- de penitentiaire en post-peniten-
tiaire sociale hulpverlening.

Deze opsomming is niet exemplatief
en ik denk hier een kleine randbemer-
king te moeten maken bij het verslag
van collega Tant die herhaaldelijk
spreekt over de exemplatieve opsom-
ming die wel geldt in het raam van het
verslag Rimanque maar beperkend is
in het raam van artikel 5 van de bij-
zondere wet. Bijgevolg zijn alle aan-
gelegenheden die met gezondheids-
beleid en bijstand aan personen heb-
ben te maken, maar die niet in de
voormelde opsomming passen, geen
persoonsgebonden aangelegenheden,
dus geen gemeenschapsbevoegdheid
maar centrale nationale bevoegdheid.

Een eerst vaststelling dus : er werden
geen homogene beleidssectoren over-
gedragen. Integendeel, er werd veel-
eer beleidsversnipperend te werk ge-
gaan.

Vervolgens, alsof dit nog niet vol-
stond, werden er binnen de overge-
dragen aangelegenheden subsectoren
gereserveerd voor de centrale, de na-
tionale overheid. Deze ,,nationale uit-
zonderingen” op de ,,principiële”
overheveling van aangelegenheden
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naar Gemeenschappen en Gewesten
nemen bovendien dergelijke exube-
rante vormen aan dat wij hier komen
tot de zonderlinge vaststelling dat niet
de uitzondering de regel bevestigt ; in-
tegendeel de regel wordt veeleer uit-
zondering. Bovendien zijn het juist de
beleidsmatig belangrijke aangelegen-
heden die, probeer het nog maar te
volgen, als ,,uitzonderingen” natio-
naal worden gereserveerd.

Om dit te illustreren kunnen we terug
grijpen naar het voorbeeld van het
,,gezondheidsbeleid” en de ,,bijstand
aan personen”. Artikel 5 van de Bij-
zondere Wet merkt ,,het beleid betref-
fende de zorgenverstrekking in en
buiten de verplegingsinstellingen” als
persoonsgebonden aan, maar voegt er
in één adem een reeks uitzonderingen
aan toe, die door hun omvang en in-
trinsieke waarde zo belangrijk zijn,
dat zij het persoonsgebonden karakter
van die toegewezen zorgenverstrek-
king ter zeerste afzwakken om niet te
zeggen beleidsmatig compleet inope-
rationeel maken. Ik citeer :

- de organieke wetgeving ;

- de financiering van de exploitatie ;

- de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring ;

- de basisregelen betreffende de pro-
grammatie ;

- de basisregelen betreffende de fi-
nanciering van de infrastructuur met
inbegrip van de zware medische appa-
ratuur ;

- de nationale erkenningsnormen,
voor zover deze een weerslag kunnen
hebben op A, B of C ;

- de bepaling van de voorwaarden
voor en de aanwijzing tot universitair
ziekenhuis overeenkomstig de wetge-
ving op ziekenhuizen.

Dit is een exuberante lijst van uitzon-
deringen die op een dermate belang-
rijke wijze het beleid bepalen dat
‘ze in feite de beleidsmatigheid van de
toegewezen bevoegdheden compleet
amputeert. Het betreft alle aangele-
genheden die, bij wijze van uitzonde-
ring, nationaal blijven, allicht omdat
ze alle wat te maken hebben met de
ziekteverzekering, die men per se na-

.

tionaal heeft willen houden. Dezelfde
denkoefening kunnen wij maken met
de aangelegenheden die met ,,bij-
stand aan personen” te maken heb-
ben. Ook hier zijn er ,,nationale uit-
zonderingen” op de principiële be-
voegdheidsoverdrachten, die boven-
dien reeds bij voorbaat beperkend
worden opgesomd.

Ik wil er andermaal op wijzen : een
exemplatieve opsomming enerzijds
en daarbinnen een reserveren voor de
centrale overheid van dergelijk be-
langrijk pakket van beleidsmatig be-
langrij ke sectoren dat van een beleids-
matige overdracht van bevoegdheden
nagenoeg niets meer in huis komt.

Ook inzake ,,bijstand aan personen”
zijn de ,,nationale uitzonderingen” op
het beleid van die aard en omvang dat
het werkelijk beleid toch nog in natio-
nale handen is gebleven en dat de Ge-
meenschappen eigenlijk louter in een
uitvoerdersrol zijn gedrongen. Dit
brengt ons tot een tweede vaststelling
die trouwens met evenveel woorden is
geakteerd in het verslag Rimanque,
met name dat binnen de principieel
overgedragen erg beperkend opge-
somde persoonsgebonden aangele-
genheden bovendien dergelijk grote
belangrijke delen nationaal gehouden
zijn dat er van beleidsefficiëntie nog
nauwelijks sprake kan zijn.

Meteen kunnen we hieraan een derde
vaststelling vastknopen. Het is in een
dergelijke situatie van bevoegdheids-
opdelingen over verschillende be-
leidscentra van het grootste belang -
om conflicten te vermijden - dat elk
bevoegdheidsdomein nauwkeurig
wordt omschreven en afgebakend.
Het ligt trouwens aan de basis van de
vraag van de Executieve aan de werk-
groep van de Commissie Rimanque
tot het opstellen van een verslag en
een omschrijving van deze bevoegd-
heden. Welnu, de wetten op de staats-
hervorming van augustus 1980 zijn op
dit stuk op zijn zachtst uitgedrukt al-
lesbehalve een monument van door-
zichtigheid en precisie. Trouwens, ie-
der amendement dat een meer duide-
lijke omschrijving, een duidelijker af-
bakening en precisering beoogde,
werd bij de behandeling zowel in Ka-
mer als in Senaat om de haverklap af-
gewezen. De wetten op de staatsher-
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vorming hebben hier andermaal een
amputatie ondergaan, precies door de
onduidelijkheid van deze omschrij-
ving.

Zij geven op vele punten geen uit-
sluitsel inzake de juiste bevoegd-
heidsafbakening tussen Rijk, Ge-
meenschappen en Gewesten. Een
toestand die reeds herhaaldelijk aan-
leiding heeft gegeven tot eindeloze
betwistingen en immobilisme in het
beleid.

De aanleiding tot het oprichten door
de Vlaamse Executieve van een Com-
missie ad hoc en van het ontwerp van
resolutie dat wij hier nu bespreken is
daarvan trouwens wel de duidelijkste
illustratie. Dat het Arbitragehof hier
een oplossing zou brengen is intussen
ook al ijdele hoop gebleken. Wie een
dergelijke rol zou hebben toebedacht
aan het Arbitragehof vergiste zich
trouwens ten gronde ernstig.

Tal van vaagheden, onduidelij kheden
en verwarde situaties in de bevoegd-
heidsopdeling zoals die in de Bijzon-
dere Wet tot stand is gekomen zijn im-
mers juist het gevolg van politieke
compromissen tussen vóór- en tegen-
standers van een al dan niet verre-
gaande staatshervorming, het gevolg
kortom van een onvermogen van de
politieke wereld, een gebrek aan een
breed gedragen visie op de finaliteit
van de staatshervorming.

Verwachten dat het Arbitragehof, de
rechterlijke macht dus, zich in de
plaats zou stellen van de wetgevende
macht, juridisch dus zou uitklaren wat
politiek in het duistere werd gelaten,
is niet alleen een afwentelen van de
politieke verantwoordelijkheid, maar
is bovendien verlangen van het Arbi-
tragehof  dat het zou slagen op een ter-
rein waar de politici gefaald hebben.
Recente ervaringen met ,,politiek ge-
laden” arresten van de Raad van State
hebben trouwens voldoende aange-
toond hoe verkeerd het is, vanuit
staatskundig oogpunt de rechterlijke
macht in te schakelen als scheidsrech-
ter in politieke betwistingen.

Mijnheer de Voorzitter, mevrouw,
mijnheer de Minister, geachte colle-
ga’s, wat de bevoegdheidsverdeling
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inzake persoonsgebonden aangele-
genheden door de Bijzondere Wet op
de staatshervorming van 8 augustus
1980 betreft leidt de analyse van het
verslag Rimanque ons dus tot drie
vaststellingen :

1. er werden geen homogene be-
voegdheidspakketten overgedragen ;

vergissingen in de wetten van 1980
worden goedgemaakt. Dáár ligt de
kern van de zaak. Pas als men het eens
raakt over het antwoord op deze vraag
ten gronde heeft een discussie over
verdergaande staatshervorming, weze
het in federale of confederale richting,
enige zin.

2. binnen de overgedragen persoons-
gebonden aangelegenheden werden
de beleidsmatig belangrijke gedeel-
ten nationaal gehouden ;

Anders handelen zou de verwarring
rond een compleet inerte schijnauto-
nomie alleen nog maar vergroten.

3. de bevoegdheidsafbakening is slor-
dig gebeurd. Als wij deze drie vast-
stellingen toetsen aan het grondbe-
ginsel van de staatshervorming van
1980 namelijk de autonomie van Ge-
westen, Gemeenschappen en Rijk,
zoals die blijkt uit hun nevengeschikt-
heid onder meer op het stuk van
normgeving, dan leidt dit tot de con-
clusie dat er hier iets fundamenteels
fout zit.

Tot daar, mijnheer de Voorzitter, on-
ze bedenkingen ten gronde. De con-
clusie van het verslag Rimanque,
zoals verwoord in het ,,Nawoord” van
de nota lijkt ons dan ook het meest es-
sentiële van dit verslag.
Wat nu het ontwerp van resolutie be-
treft. Rekening houdende met onze
opmerkingen ten gronde, die de in-
houd ervan uiteraard ten zeerste rela-
tiveren, kunnen wij deze, binnen de
huidige context, volmondig onder-
schrijven.

Nevengeschiktheid, evenwaardig-
heid, autonomie dulden geen ondui-
delijke bevoegdheidssituaties, ondui-
delijkheid die niet eens toevallig is,
maar die inherent is aan deze con-
structie op basis van louter politieke
compromissen, - dit ,,specifiek Bel-
gisch project” zoals professor Riman-
que het genoemd heeft - wat de
staatshervorming van 1980 in se es-
sentieel is.

In die onverenigbaarheid, in deze om-
gekeerde evenredigheid tussen auto-
nomie en bevoegdheidsverdeling is
de staatshervorming aan het verzan-
den tot groot genoegen trouwens van
de neo-unitaristen in dit land. Deze
onverenigbaarheid is zo essentieel dat
het prioritair wegwerken ervan elke
andere discussie in de schaduw stelt.

Positief in de resolutie evalueren wij
alleszins het benadrukken van de
niet-restrictieve interpretatie, de eis
dat bevoegdheidsoverdracht gepaard
moet gaan met de overheveling van
instellingen - inbegrepen personeel
en patrimonium - en de eis tot per-
manent en constructief overleg op de
terreinen waar de organieke wetge-
ving centraal gebleven is, mede om te
voorkomen dat de baten centraal en
de lasten regionaal zouden toegewe-
zen worden zoals dat tot nog toe nog al
eens het geval is.

Het heeft immers geen zin te pleiten
voor een verdergaande overdracht
van homogene bevoegdheidspakket-
ten, als er niet vooraf een klaar en dui-
delijk antwoord komt op de vraag ten
gronde en die is : wenst men een Staat
in stand te houden, die bestaat uit ver-
scheidene evenwaardige nevenge-
schikte, autonome beleidsorganen
met evenwaardige, nevengeschikte,
autonome normgevingen ?

Deze laatste eis brengt trouwens het
even belangrijke zo niet nog belang-
rijker probleem van de financiële
middelen naar voren. Dit onderwerp
kwam binnen de discussie rond de be-
voegdheden inzake persoonsgebon-
den aangelegenheden nauwelijks ter
sprake.
In het kader van dit gedeelte van het
resolutiedebat wil ik dan ook van de
gelegenheid gebruik maken om erop
te wijzen dat het voor iedereen duide-
lijk is dat, ook inzake de financiële re-
geling, in het raam van een autono-
mistische staatsstructuur, de oplos-
sing van 1980 in wezen evenzeer een
,,non-oplossing” is, om een mode-
woord te gebruiken.

Is het antwoord Ja”, dan moeten de Ik meen dat iedereen het erover eens
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is dat de regeling bij dotaties dringend
dient te worden herzien. Ook de ande-
re financiële regelingen zijn onvolle-
dig en weinig efficiënt. De discussie
rond de uitvoering van het vierde
staalplan en het wetsontwerp betref-
fende de saldi en de lasten van het ver-
leden van Gemeenschappen en Ge-
westen en de nationale sectoren wa-
ren in die zin ten zeerste illustratief.

- Mevrouw G. Devos,  Eerste Onder-
voorzitter, treedt als Voorzitter op.
Gewesten en Gemeenschappen die
niet rechtstreeks over eigen middelen
kunnen beschikken, maar daarvoor
afhankelijk zijn van het centrale ge-
zag, kunnen nauwelijks zelfstandig
genoemd worden.
Tot slot mijnheer de Voorzitter, wil-
len wij erop wijzen dat wij, ook in de
resolutie, de laatste paragraaf de be-
langrijkste vinden. Zij sluit trouwens
volledig aan bij de slotconclusie van
het verslag Rimanque en bij onze op-
merkingen ten gronde. Alleen moe-
ten wij er nogmaals op wijzen - en
daarmee besluiten wij - dat het geen
zin heeft te pleiten voor een verder-
gaande overdracht van homogene be-
voegdheidspakketten, als er niet echt
vooraf een klaar en duidelijk ant-
woord komt op de vraag ten gronde :
willen wij echt een eigen autonome
Vlaamse Staat of blijven wij verder
ploeteren in de hybride onverenig-
baarheid van de verzandende pseudo-
staatshervorming binnen het ,,speci-
fiek politiek Belgisch project” van 8
augustus 1980. (Applaus bij de Volksu-
nie)
De Voorzitter : De heer Beysen heeft
het woord.
De heer E. Beysen (op de tribune) : Me-
vrouw de Voorzitter, mijnheer de
Voorzitter van de Executieve, me-
vrouw de Minister, collega’s, ik wil
mijn opmerkingen over de resolutie
betreffende de persoonsgebonden
aangelegenheden iets milder vertol-
ken dan mijn voorganger, maar dat zal
u waarschijnlijk niet bevreemdend
klinken. Toch wil ik er niet de minste
twijfel laten over bestaan dat ook het
standpunt van de PW-fractie zeer
duidelijk moet overkomen niet alleen
betreffende deze resolutie maar ook
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inzake onze principiële houding ten
overstaan van de problematiek van de
persoonsgebonden aangelegenheden.
Voorafgaandelijk zou ik de verslagge-
ver willen danken voor zijn degelijk
verslag, maar hecht ik er ook aan na-
mens onze fractie de Executieve te fe-
liciteren voor het interessante initia-
tief dat zij genomen heeft naar aanlei-
ding van het bevoegdheidsconflict in
verband met het ontwerp van decreet
inzake bijzondere jeugdbijstand.
Het getuigt immers van vastberaden-
heid en van een wil om tot ernstige op-
lossingen te komen als men een gron-
dige studie gaat wijden aan een be-
voegdheidsprobleem nadat men bin-
nen het Overlegcomité Regering-Exe-
cutieven niet tot een consensus kon
komen.
Het was een goed idee een commissie
van advies, bestaande uit zeer emi-
nente professoren, een rapport te la-
ten schrijven over de bevoegdheid
van de Vlaamse Gemeenschap inzake
persoonsgebonden aangelegenheden.
De Commissie ad hoc heeft zich dank
zij het uitstekend rapport van de Ad-
viescommissie kunnen bezinnen over
het begrip ,,persoonsgebonden aange-
legenheden” en heeft zich met eenpa-
righeid van stemmen achter de reso-
lutietekst kunnen scharen.

Het rapport handelt uitsluitend over
de interpretatie van de geldende
grondwettelijke bepalingen met be-
trekking tot de persoonsgebonden
aangelegenheden. Het formuleren
van suggesties tot verruiming of ver-
betering hoorde niet tot de opdracht
van de Adviescommissie, maar in de
Commissie werd hierover wel gespro-
ken wat uiteindelijk zijn weerslag
vond in de tekst van de resoluties,
maar ik kom daar straks nog op terug.

Met betrekking tot de adviezen van de
Raad van State hebben wij moeten
vaststellen dat zij steeds de restrictie-
ve standpunten verdedigen inzake de
bevoegdheid van de Gemeenschap-
pen met betrekking tot de persoons-
gebonden ma’teries. Ten onrechte,
mijns inziens, beschouwt de Raad van
State de bevoegdheid van de per-
soonsgebonden materies als toegewe-
zen en niet als residuaire bevoegd-
heid.

Laat daarover geen misverstanden be-
staan : wij zijn voorstander van een
maximalistische interpretatie van de
Gemeenschapsbevoegdheden en zijn
er voorstander van dat hierbij aanslui-
tend de mogelijkheid wordt uitgeslo-
ten dat de totale lasten van het voeren
van een actief beleid uitsluitend door
de Gemeenschappen worden gedra-
gen, terwijl de baten ervan enkel de
nationale overheid ten goede komen.
Daarom pleiten wij ervoor naar de
toekomst toe, alle discussie en be-
voegdheidsconflicten te vermijden.
Dit kan slechts bereikt worden door
toewijzing van duidelijk afgebakende
bevoegdheidspakketten zodat zowel
de nationale als de gemeenschaps-
overheid weten waar zij aan toe zijn.
Deze indeling in homogene bevoegd-
heidspakketten zal ertoe bijdragen
dat er heel wat meer duidelijkheid
wordt geschapen en dat er heel wat
problemen, vertragingsmanoeuvers
en politiek touwtrekken zal worden
vermeden. Dit kan slechts de kwaliteit
van het gevoerde beleid ten goede ko-
men.
De staatshervorming van 1980 is in-
derdaad een onvoltooide symfonie ;
dat is reeds meermaals gezegd. In de
voorgestelde resolutietekst wordt dan
ook terecht geëist dat er prioritaire
uitvoering wordt gegeven aan de be-
palingen van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 en inzonderheid artikel
5 dat de persoonsgebonden aangele-
genheden omschrijft.
Toch kan ik bij de bespreking van de-
ze aangelegenheid niet nalaten erop
te wijzen dat er ook nog geen uitvoe-
ring gegeven is aan artikel 59bis $7 dat
zegt ,,de wet stelt regelen vast ten ein-
de elke discriminatie om ideologische
en filosofische redenen te voorko-
men.” Welke zijn die regelen met be-
trekking tot de persoonsgebonden
materies ?
Niettegenstaande naast de gelijk-
heidswaarborg in artikel 6 van de
Grondwet, in artikel óbis een supple-
mentaire waarborg voor de ideologi-
sche en filosofische minderheden
voorkomt, achtte de grondwetgever
van 1970 het noodzakelijk deze tekst
ook in te schrijven in artikel 59bis van
de Grondwet.
Daarenboven wordt in artikel 59bis $
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7 van de Grondwet duidelijk bepaald
dat enkel de nationale wetgever, en
niet de decreetgever, de regelen vast-
stelt ten einde elke discriminatie om
ideologische en filosofische redenen
te voorkomen ; dit vertrouwen ge-
schonken aan de nationale wetgever
boven de decreetgever staat uiteraard
in verband met het ideologisch even-
wicht in de Belgische samenleving.
Door paragraaf 7 van artikel 59bis van
de Grondwet niet voor herziening vat-
baar te verklaren, heeft de preconsti-
tuante van 1978 de wil te kennen ge-
geven, de non-discriminatieregeling
te handhaven, welke ook de uitbrei-
ding van de bevoegdheden van de ge-
meenschapsraden zou zijn.
De alarmbelprocedure geregeld door
de artikelen 4,5 en 6 van de wet van 3
juli 1971, noch de Cultuurpactwet van
16 juli 1973 bieden met betrekking tot
de persoonsgebonden aangelegenhe-
den voldoend waarborgen zoals de be-
paald in artikel 59bis 0 7 van de
Grondwet.
De alarmbelprocedure - ik kom daar
iets meer impliciet op terug omdat het
bij de behandeling van deze resolutie
niet van belang ontbloot is - houdt in
dat :
,,Een met redenen omklede motie, on-
dertekend door ten minste een vierde
van de leden van een raad en ter tafel
gelegd na de indiening van het verslag
en voor de eindstemming in openbare
vergadering, kan verklaren dat de be-
palingen die zij aanwijst in een ont-
werp of voorstel van decreet, dat bij
deze raad aanhangig is, een discrimi-
natie om ideologische en filosofische
redenen inhouden.”
Deze procedure werd slechts éénmaal
ingeroepen, en de oplossing die toen
aan het geval werd gegeven doet vra-
gen rijzen naar de werkzaamheid van
deze procedure, die alleen maar slaat
op de decreetgeving. Het Cultuurpact
zelf is alleen van toepassing op artikel
4 van de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980. Dit heeft tot gevolg dat tegen
beslissingen van de uitvoerende
macht geen enkele waarborg is inge-
schreven met betrekking tot non-dis-
criminatie zoals bepaald in artikel
59bis 6 7 van onze Grondwet, wat de
persoonsgebonden materies betreft.
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Wij vinden dat bij de goedkeuring van
deze resolutie het nodig wäs dit nog-
maals te onderstrepen. Onze fractie
zal deze resolutie goedkeuren, zoals
dat ook is gebeurd in de Commissie.
Wij zijn voorstander van een volledige
en zo ruim mogelijke interpretatie
van de staatshervorming 1980, maar
wij vinden ook dat aan iedere burger
de garantie moet worden gegeven van
non-discriminatie niet alleen in de
Grondwet, maar ook in een wet. Over
de modaliteiten van deze wet wens ik-
mij nu nog niet uit te laten ; dit dient
te geschieden in ruim overleg met de
andere partijen en op een ander ni-
veau.
Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de
Voorzitter van de Executieve, waarde
collega’s, dat is de idee en de toe-
komstvisie van waaruit wij de resolu-
tie als PW-fractie zullen goedkeuren.
(Applaus bij de PW
De Voorzitter : De heer Verhaegen
heeft het woord.
De heer G. Verhaegen (op de tribune) :
Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de
Voorzitter van de Vlaamse Executie-
ve, mevrouw de Minister, geachte col-
lega’s, het is een zeer positief feit dat
de Vlaamse Executieve, na de ver-
schillende gevoerde discussies over
de persoonsgebonden materies - bij
voorbeeld naar aanleiding van het
ontwerp van decreet dat wij straks zul-
len bespreken inzake de jeugdzorg -
een poging heeft gedaan om op een
objectieve wijze deskundigen van de
verschillende ideologische groepen
samen te brengen om na te gaan waar
wij op dit ogenblik met de wetgeving
van 1980 staan.
Iedereen in de Commissie die deze
nota heeft gelezen zal het met mij
eens zijn dat dit een waardevol instru-
ment is, dat op een objectieve wijze
juridisch goed geconstrueerd is en
zeer objectief de lijnen heeft bepaald
waarop wij ons kunnen steunen. Ik
onderstreep dit hier omdat ik er vast
van overtuigd ben dat dit advies eer-
lang een zeer belangrijk instrument
zal zijn wanneer de wet van 1980 op
zijn waarde wordt getest en wanneer
nieuwe besprekingen zullen worden
gevoerd in verband met de nieuwe af-
bakening van de bevoegdheden.

Wij willen ten volle de inhoud van de-

ze resolutie onderstrepen. Het is ver-
heugend dat alle fracties, in de Com-
missie aanwezig, zich akkoord heb-
ben verklaard met de inhoud van de
resolutie. Dit omwille van de volgen-
de redenen. Het lij kt ons inderdaad de
wil van die bijzondere wetgever ge-
weest te zijn om de bevoegdheden
van de Gemeenschap in deze aangele-
genheden ruim te interpreteren. De
Gemeenschappen hebben anders ook
de mogelijkheid niet om op dit vlak
een doelmatig beleid te voeren. Het is
ondertussen bewezen dat, als er geen
ruime interpretatie aan wordt gege-
ven we machteloos zijn om een wer-
kelijk beleid te voeren op het vlak van
de persoonsgebonden materies.
Vandaar dat wij nogmaals aandrin-
gen om zo vlug mogelijk voor een aan-
tal aanhangige bevoegdheidsconflic-
ten in deze materie een oplossing te
vinden. Dit situeert zich in het kader
van de Volksgezondheid en straks ook
in de materies die wij zullen bespre-
ken, namelijk jeugdzorg en jeugdbij-
stand.
Andere sprekers hebben deze namid-
dag nog niet aangehaald dat ook in de-
ze resolutie voorgesteld wordt een
permanent en constructief overleg te
bekomen in deze fase van de staats-
hervorming(omdat het de enige weg
is om deze hervorming werkzaam te
maken.
Het bestendig overleg tussen de Ge-
meenschappen zelf is het enige mid-
del om deze voortdurend groter wor-
dende tegenstrijdigheid en het tegen
mekaar opbotsen - op basis van de
huidige wet van 1980 - te vermijden
en tot een leefbare werkzame struc-
tuur te komen.

Ik hecht bijzonder belang aan dit per-
manent overleg. Het zou een goede
zaak zijn, zowel voor de welzijnszorg,
als voor degenen wiens hoop op deze
sector gericht is, als voor de staatsher-
vorming in het algemeen, mocht dit
overleg op dit terrein tot resultaten
leiden en liefst nog vóór het einde van
deze eerste proef die we met de
Vlaamse Executieve kennen.

In dit kader kunnen wij de tekst van de
resolutie en het nawoord in het ver-
slag van de Commissie van Advies
volledig onderschrijven. Ik citeer :
,,Als  de mens voor zijn welzijn de be-
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scherming door het recht en de bij-
stand van anderen behoeft, heeft hij
geen boodschap aan de strijd om
macht, bevoegdheid en zeggingschap
die over zijn noden heen wordt ge-
voerd.” Dit is een belangrijke zin. Dit
betekent dat wij om de mensen zelf
moeten streven naar een akkoord,
naar een overleg en naar een begrip
tussen de nationale Regering en de
Gewestelijke Raad en Executieven.
Vanuit onze fractie hebben wij reeds
herhaaldelijk vanop deze tribune ver-
klaard dat bij een wijziging van de be-
voegdheidsverdeling, vooral in deze
sectoren, er dient gestreefd te worden
zoveel mogelijk homogene bevoegd-
heidspakketten over te geven. Ik zou
veel liever nog iets teruggeven wan-
neer ik maar de zekerheid heb dat dat-
gene dat wij krijgen homogeen werk-
zaam is en ons toelaat een echt poli-
tiek beleid te voeren, wat nu in som-
mige gevallen niet het geval is. Dit
houdt uiteraard in - hier onderschrijf
ik de suggestie van collega Peeters -
dat op het einde van dit jaar onvermij-
delijk een grondige bespreking over
een nieuwe financiering van onze mo-
gelijkheden in deze Vlaamse Raad
noodzakelijk is. Dit is inherent ver-
bonden aan de optie die wij hebben
genomen en de resolutie die nu voor-
ligt.

Onze partij heeft enkele weken gele-
den duidelijk verklaard dat de volgen-
de legislatuur de mogelijkheid van
een grondwetsherziening in zich moet
dragen. Hierin dienen, naast de vol-
tooiing van de huidige staatshervor-
ming, ook nieuwe grondige hervor-
mingen opgenomen. Wij denken hier
dus aan een fundamentele verruiming
van de bevoegdheden.
Wat betreft de sector van de persoons-
gebonden materies kunnen wij dan
ook duidelijk stellen dat het voor ons
noodzakelijk lijkt om de wezenlijke
bevoegdheidskernen van de overheid
te expliciteren.

Geachte collega’s, mag ik bij dit docu-
ment de eensgezindheid tussen de
fracties in verband met deze resolutie
onderstrepen. Het is waardevol dat
wij over de politieke grenzen heen
over deze belangrijke punten een con-
sensus hebben bekomen. Dan weet
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men minstens, bij het bespreken van
de grondwetsherziening, wat de con-
crete unanieme consensus is, min-
stens in de Vlaamse partijen.
Er is minstens in de Vlaamse partijen
een concrete unanieme consensus.
Wij hebben trouwens reeds vroeger
gesuggereerd ons tussen de partijen te
bezinnen over de minimale eisen die
de Vlaamse partijen hierbij stellen.
Met dit document, dat een zeer ruime
materie beslaat en over een wezenlij-
ke bevoegdheid van deze Vlaamse
Raad beschikt, hebben wij een waar-
devol instrument gekregen om ons
voor te bereiden op een grondige be-
spreking van deze materie.Ik bedank
de Executieve omdat ze ons de kans
heeft gegeven over een dergelijk in-
strument te beschikken. Onze fractie
zal deze resolutie met veel kracht ver-
dedigen en onderschrijven. (Applaus
bij de CVP  en de Pm
De Voorzitter : Minister Geens heeft
het woord.
Minister G. Geens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, geachte colle-
ga’s, ik wens in deze afronding van het
debat drie punten zeer kort te ontwik-
kelen.
Op de eerste plaats bedank ik de ver-
slaggever en de leden van de Commis-
sie ad hoc voor de manier waarop de
werkzaamheden in deze Commissie
zijn verlopen. Ik feliciteer bij deze ge-
legenheid de verslaggever voor de wij-
ze waarop hij dit verslag, zowel schrif-
telijk als mondeling heeft samenge-
vat. Ik denk dat ik de tolk van u allen
ben wanneer ik een bijzonder woord
van dank en oprechte gelukwensen
richt ten overstaan van de Commissie
Rimanque.
Deze werkmethode van de Vlaamse
Raad is dan ook een nieuwigheid,
waarvan het resultaat echter duidelijk
positief is. De werkmethode bestaat
in het opdragen van een bepaalde in-
terpretatie van teksten aan een zeer
gespecialiseerde hoogstaande juridi-
sche Commissie. Ik meen dat de heer
Rimanque, samen met zijn collega’s
en medewerkers, uitstekend in deze
opdracht is geslaagd en dat het bijge-
volg een merkwaardig verslag is.
Het tweede punt dat ik wens toe te
lichten is dat dit daar niet bij blijft.
Het is geen verslag in die zin dat men

dit zou kunnen gelijkstellen met een
of andere publikatie, bij voorbeeld se-
minariewerk of een doctoraatsthesis.
Het is een document met een politie-
ke betekenis. Het haalt zijn politieke
betekenis uit het feit dat het gedrukt
werd als een stuk van deze raad en dat
het in de bespreking ook tot een be-
paalde stellingname heeft geleid, die
trouwens in de resolutie is opgeno-
men. Ik citeer de tekst : ,,Gelet op de
hieraan” - ik bedoel dus het verslag -
,,gewijde bespreking in de Commissie
en de daaruit blijkende eensgezind-
heid met de algemene gedachtengang
en de conclusies van het verslag.” Bij-
gevolg heeft dit verslag een politieke
betekenis. Het is voor de toekomst
een referentie wanneer het gaat over
wetgevende initiatieven - hetzij in
het nationaal Parlement, hetzij in de
Gemeenschapsraden - behorende tot
de persoonsgebonden materies. Het is
- dat wilde ik uitdrukkelijk onderstre-
pen - geen aanval op de Raad van Sta-
te. De Raad van State heeft in verband
met een ontwerp van decreet - door
de Vlaamse Executieve voorgelegd -
een restrictieve interpretatie aan-
vaard of toegepast, waarmee wij niet
kunnen akkoord gaan.
De normale procedure in dit geval is
dat via het Overlegcomité, middels
een gemotiveerde motie, de argumen-
tatie van de Raad van State kan wor-
den weerlegd, zodat men tot een dui-
delijke formulering van de bevoegd-
heid komt. Daarvan zijn precedenten,
die trouwens in ons voordeel zijn uit-
gevallen. Ik denk meer bepaald aan
het decreet betreffende het toerisme,
maar het is niet als dusdanig te inter-
preteren. Wij hebben deze zaak bij de
Vlaamse Raad aanhangig gemaakt in-
gevolge het feit - niet dat wij tot geen
akkoord zijn geraakt in het Overlegco-
mité - dat de betrokken Minister, na-
melijk de Minister van Justitie, gewei-
gerd heeft het debat daarover aan te
gaan. Dat is, meen ik, de waarheid.
Het is goed dat dit hier in de Raad
wordt herhaald en formeel vastge-
legd. Minister Go1  heeft het debat
daarover geweigerd. Hij heeft zelfs ge-
weigerd een uitvoering te geven aan
een partiële uitvoering van al wat ver-
band houdt met de jeugdbescher-
ming, tenzij hij op het stuk van de in-
terpretatie zijn minimale interpreta-
tie kon doorvoeren en die door ieder-
een zou worden aanvaard. Dit gaat
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niet, men moet het spel spelen zoals
het is.
Ik leid daaruit af - dat is mijn derde
beschouwing - dat, telkens wanneer
in de nationale wetgeving of in de de-
creetwetgeving een aangelegenheid
voorkomt, behorende tot de persoons-
gebonden aangelegenheden, wij dan
naar dit document zullen moeten ver-
wijzen. Wanneer wij dit document
hier aanvaarden, houdt dit meteen
voor de toekomst een gedragslijn in
ten aanzien van de ontwerpen van wet
en van decreet. Het overleg met heer
Go1  zal vanavond plaatsvinden. Dat is
ruim laat. Ik kan ook niet verklaren
waarom dit verslag zo laat komt. Het
is echter, gelet op de standpunten in-
genomen door de Vlaamse Raad -
ook hier in deze Commissie - van-
zelfsprekend dat dit overleg alleen
maar kan worden geconcipieerd, uit-
gaande van de inhoud van deze motie,
zoniet zal dit overleg vlug afgelopen
zijn.

nog altijd in het systeem zoals het nu
draait - een oplossing willen geven,
dan moeten wij vanzelfsprekend,
zoals de heer Verhaegen zegt, de over-
legprocedures volop hun rol laten spe-
len, zowel inzake hun bevoegdheid,
alsook inzake de noodzakelijke goede
wil die daarbij moet zijn, die dan wel
van twee kanten moet komen. Ik ge-
loof dat wij in deze aangelegenheid
duidelijk blijk van geduld hebben ge-
geven. Het is echter dringend nodig
dat deze wetgeving wordt aangepast
en in overeenstemming wordt ge-
bracht met wat de wetgever en de
grondwetgever hebben gewild en dat
niet de jeugd - meer in het bijzonder
degenen die vallen binnen het toepas-
singsgebied van de bijzondere jeugd-
zorg - het slachtoffer mag zijn van
een betwisting tussen de Ministers
over de bevoegdheid. Mijn collega
van de Vlaamse Executieve heeft op
dat stuk haar verantwoordelijkheid
genomen. Het is uitsluitend de ve-
rantwoordelij kheid van de nationale
Minister wanneer wij op dit vlak gaan
naar ingewikkelde wetgevingen, over-
lappingen en bijgevolg rechtsonze-
kerheid, die alleen maar ten nadele
kan uitvallen van jongens en meisjes
in dit land en in de Vlaamse Gemeen-
schap die een modernisering, een aan-
passing van deze wetgeving behoe-
ven, en die anders de dupe dreigen te
worden van een conflict inzake be-
voegdheid.

Het moge uitdrukkelijk worden ge-
zegd dat, ten eerste, dit de bevoegd-
heid van de nationale wetgever is. Dit
belet echter niet dat wij daaromtrent
onze mening mogen zeggen ;
ten tweeden daarop ingaande, ben ik
inderdaad van oordeel dat deze garan-
ties moeten worden verzekerd. In de
vier jaar durende praktijk van de Exe-
cutieve hebben alle leden er angstval-
lig over gewaakt dat geen discrimina-
tie zou ontstaan ten opzichte van wel-
ke groep ook. Men mag natuurlijk niet
zó ver gaan dat men de meerderheid
gelijkstelt aan de minderheid. Van de
andere kant zijn voor iedere persoon
in dit land essentiële rechten verwor-
ven. Het komt erop aan dit in geschik-
te teksten te gieten, die ons tot nog toe
ontbreken. Ik wil ten aanzien van al
mijn collega’s van de Executieve dui-
delijk stellen dat wij, gedurende de
vier voorbije jaren, aan het principe
van de niet-discriminatie nooit af-
breuk hebben gedaan. (Applaus)

Mijn vierde bemerking is van meer al-
gemene draagwijdte, die wordt geïn-
spireerd door de uiteenzetting van de
vertegenwoordigers van de fractie.
Niemand heeft moeilijkheden met de
allerlaatste alinea van deze resolutie,
die trouwens de lege ferenda is, name-
lijk dat bij een wijziging van de be-
voegdheid er moet worden gezorgd
voor de toewijzing van homogene be-
voegdheidspakketten. Dit geldt voor
de persoonsgebonden aangelegenhe-
den. Dit geldt ook voor andere aange-
legenheden. Daarover is geen moei-
lijkheid. Er is wel een moeilijkheid,
wanneer ik luister naar de heer Pee-
ters, maar dan ten opzichte van de
staatshervorming van 1980.

De Voorzitter : De heer Walter Peeters
heeft het woord.

Ik meen dat het ook eens duidelijk
mag worden gezegd dat, indien er
moeilijkheden ontstaan - en die zijn
potentieel aanwezig, tenzij het Arbi-
tragehof  zeer vlug tot een uitspraak
komt - deze uitsluitend te wijten zijn
aan de Minister van Justitie.

Men kan zich vastspijkeren op de idee
dat dit onvolmaakt, onvoltooid en
desgevallend slecht is, zoals de heer
Peeters zegt. Maar, het leven gaat ver-
der. Daarop blijven kankeren brengt
ons nergens. Ik heb de indruk, mijn-
heer Peeters dat uw partij nogal dik-
wijls op dit gekanker blijft vastzitten.
De politiek van de Executieve heeft
erin bestaan de in de staatshervor-
ming vervatte mogelijkheden maxi-
maal aan te wenden en op die manier
resultaten te boeken, die ongetwijfeld
werden gerealiseerd. Wanneer wij aan
de huidige moeilijkheden - wij zitten

De heer Beysen heeft verwezen naar
een grondwettelijke bepaling in ver-
band met de bescherming van de file-
sofische of ideologische minderhe-
den. Ik noteer met genoegen dat hij
naar de persoonsgebonden materie de
formule niet wil overdragen, die op
het vlak van het Cultuurpact bestaat.
Indien ik mij te schematisch uitdruk
moet u het zeggen, maar ik meen dat
dit de geest van uw interventie was.
Wij hebben daar geprobeerd de be-
scherming van de minderheden te or-
ganiseren, maar er zijn ongetwijfeld
andere en betere fomules mogelijk
waarbij ook alle minderheden worden

De heer W. Peeters (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter van de Vlaam-
se Executieve, U wijst er op dat mijn
partij reeds vier jaar kankert over het
niet-uitvoeren’van de bestaande bij-
zondere wetgeving. Mag ik erop wij-
zen dat wij in de loop van deze vier
jaar worden geconfronteerd met een
slechts minimale uitvoering en een
slechts minimale vooruitgang van het
in praktijk brengen van de wet van 8
augustus 1980, juist omwille van de
zeer hybride bevoegdheidsregeling,
die eerder beleidsversnipperend en
beleidsblokkerend wekt, eerder dan
beleidsmotiverend.

Wij stellen, in tegenstelling tot een
vooruitgang zeer dikwijls - en in toe-
nemende mate - een neo-unitaire re-
flex vast, juist geïnspireerd door deze
hybride regeling inzake bevoegdhe-
den, als inzake financiering.

Hier is ook herhaaldelijk gebleken dat
er een duidelijk consensus bestaat
rond de noodzaak van de herziening
van de bevoegdheidsopdeling. Mag ik
erop wijzen dat mijn partij destijds
nooit anders heeft beweerd en via
amendering gepoogd heeft deze blok-
kerende situatie te voorkomen. Ik stel
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vast dat hier inzake de principes een
met de mond beleden consensus on-
weerlegbaar is.

Algemene bespreking

Ik stel mij alleen de vraag wanneer het
wetgevend werk zal aankomen. Wan-
neer wij deze bevoegdheidsverdeling
zullen moeten realiseren, zal het via
een bijzondere wet moeten zijn, met
een bijzondere meerderheid. Ik vraag
mij af of wij op dat ogenblik op dezelf-
de unanieme consensus binnen alle
Vlaamse partij en in het nationale Par-
lement zullen kunnen rekenen. (Ap-
plaus bij de W)

De Voorzitter : Aan de orde is het ont-
werp van decreet inzake bijzondere
j eugdbij stand.

De algemene bespreking is geopend.
De heer Bourgeois, verslaggever,
heeft het woord.

De Voorzitter : De heer Beysen heeft
het woord.

De heer E. Beysen: Mijnheer de Voor-
zitter, ikwens kort te repliceren op het
antwoord dat de Voorzitter van de
Vlaamse Executieve heeft gegeven,
omdat ik niet graag heb dat er betref-
fende mijn uiteenzetting op enigerlei
mate een misverstand zou kunnen rij-
zen. De uitbreiding van het Cultuur-
pact naar de persoonsgebonden mate-
ries toe blijft ons inziens een streef-
doel. Zulks mag echter niet beletten
dat de waarborgen voor de ideologi-
sche en filosofische minderheden op
het vlak van de persoonsgebonden
materies ook langs andere wegenwor-
den gerealiseerd, zoals trouwens ge-
bleken is door de toepassing ervan
door de Vlaamse Executieve in de
voorbije vier jaar. Ik houd er nochtans
aan om dit nadrukkelijk te stellen om-
dat het volgens mij eenzeer belangrij-
ke verklaring geldt.
De Voorzitter : Minister Geens heeft
het woord.
Minister G. Geens : Mevrouw de Voor-
zitter, ik heb alles gezegd wat ik wen-
ste te zeggen.
De Voorzitter : Zijn er opmerkingen
omtrent het ontwerp van resolutie ?
(Neen)

De heer A. Bourgeois, verslaggever (op
de tribune) : Mevrouw de Voorzitter,
mijnheer de Minister, het voorliggend
ontwerp van decreet inzake bijzonde-
re j eugdbijstand is volgens mij van
buitengewoon belang in het kader van
het beleid van de Vlaamse Gemeen-
schap. Door de bijzondere wet van 8
augustus 1980 en meer bepaald door
een punt van artikel 5 in deze wet, die
de hervorming van de instellingen op
het oog had, wordt de bevoegdheid en
de verantwoordelijkheid voor de
jeugdbscherming aan de Gemeen-
schappen overgedragen, met uitzon-
dering van bepaalde materies, onder
meer de materies die behoren tot het
burgerlijk recht, het strafrecht en het
gerechtelijk recht. Daardoor kreeg de
Vlaamse Gemeenschap de mogelijk-
heid en ook de verplichting een eigen
beleid van jeugdbescherming en
vooral vanj eugdbij stand uit te werken
voor de Vlaamse jonge mensen, waar-
van op een of andere wijze de ont-
plooiingskansen in gevaar konden ko-
men of kwamen Het decreet wijzigt
daarom op nogal fundamentele en
grondige wijze een van de belangrijk-
ste van onze wetten, namelijk de wet
op de jeugdbescherming van 8 april
1965, zij het dat dit gedaan wordt bin-
nen de beperking van de bevoegdheid
van de Vlaamse Gemeenschap. Over
mogelijke bevoegdheidsconflicten zal
ik niet uitweiden vermits daarover de-
ze namiddag in deze Raad reeds uit-
voerig werd gepraat.

De bespreking is gesloten.
Wij zullen morgen om 16 uur de hoof-
delij k stemming over het ontwerp van
resolutie houden

ONTWERP VAN DECREET inzake

Wat wordt er nu gewijzigd aan de wet
op de jeugdbescherming van 1965 ?
De eerste titel van de wet, die handelt
over de sociale bescherming en meer
bepaald over de j eugdbeschermings-
comités en over de Nationale Raad
voor de Jeugdbescherming, wordt op-
geheven. Ook worden grote delen op-
geheven van titel III, die de instelling
regelt van de sociale dienst van de
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j eugdbescherming, de j eugdcommis-
sie en de erkenning van diensten en
instellingen die met de opvang en de
begeleiding van de minderjarigen be-
last zijn. Voor alle duidelijkheid wil ik
er ook nog op wijzen dat aan een aan-
tal andere delen van de wet op de
j eugdbescherming niet geraakt wordt
omdat ze tot de nationale bevoegd-
heid blijven behoren. Dat zijn onder
meer titel III, die handelt over de ge-
rechtelijke bescherming, dat wil zeg-
gen, de organisatie en de werking van
de j eugdrechtbanken, de maatregelen
die door deze j eugdrechtbanken kun-
nen genomen worden tegenover ou-
ders en minderjarigen, de procedure
voor de j eugdrechtbanken, de territo-
riale bevoegdheidsomschrijving en de
straf bepalingen.

Er is aan dit decreet een zeer grondige
voorbereiding voorafgegaan. Ik zal
dat niet opsommen. Men kan dat in
het verslag en in de uiteenzetting van
deMinister terugvinden Ikverwijsal-
leen maar naar de werkzaamheden
van de werkgroep der jeugdbescher-
ming die sedert februari 1981 door de
Minister werd opgericht om beleids-
opties inzake jeugdbescherming uit te
werken. Ik kan eraan toevoegen dat
ook in de Commissie voor Bijstand
aan Personen van de Vlaamse Raad er
een zeer grondig debat over de ont-
werptekst heeft plaatsgevonden Ter
illustratie wijs ik er u op dat meer dan
50 grote en kleine amendementen
werden ingediend en besproken en
dat vele daarvan ook werden weer-
houden

Bondig samengevat wens ik het beleid
dat in het decreet wordt opgevat even
toe te lichten, vooral de grote opties
die met dit beleid, langs dit decreet,
worden nagestreefd. Er zijn er een
vijftal.

Ten eerste, men wil de uitdrukkelijke
scheiding tussen de vrijwillige jeugd-
zorg en de gerechtelijke bescherming.
In de tot hier toe bestaande wetgeving
van 1965 hadden de jeugdbescher-
mingscomités in zekere mate en al te
sterk een ambivalente identiteit en
rol. Ze moesten optreden als organis-
me van vrijwillig aanvaarde hulp,
maar tevens als uitvoeringsorgaan van
maatregelen die door de jeugdrech-
ters werden genomen. Dat was inder-
daad een en dezelfde sociale dienst.
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De heer P. Tant (CV?‘), verslaggever
over de Nota bevoegdheid inzake per-
soonsgebonden aangelegenheden

Vandaar ook een dooreenlopen van de
sociale en justitiële begeleiding. Ten
gevolge daarvan was er een wantrou-
wen van ouders en minderjarigen - of
laat ons zeggen een gevaar tot wan-
trouwen - tegenover de jeugdbe-
schermingscomités, die dus teveel als
een voorportaal van de jeugdrecht-
bank konden worden aangevoeld. De
nieuwe comités voor bijzondere
jeugdzorg en de bureaus voor bijzon-
dere jeugdbijstand en hun sociale
diensten zullen zich alleen en volledig
in de sfeer van de vrijwillig aanvaarde
hulp bewegen, zonder enige binding
met de gerechtelijke sector.

Ten tweede, men wil de vrijwillig aan-
vaarde hulp volledig scheiden van een
eventuele fase van gerechtelijke be-
slissing, langs de jeugdrechtbanken of
langs andere jeugdmagistraten, wat
eventueel later zou mogelijk zijn.
Daartoe werd in de wetgeving een sas
ingebouwd tussen het bureau van de
bijzondere jeugdbijstand en de jeugd-
rechtbank, de zogenaamde bemidde-
lingscommissie. Aan het verslag zijn
twee schema’s aangehecht waarin
men precies het verschil kan zien tus-

sen de werking van de vroegere struc-
tuur en de werking die door de nieuwe
structuur in de toekomst zal mogelijk
zijn. Daardoor wordt het dossier, op-
gesteld door de comités van bijzonde-
re jeugdzorg of door het bureau, nooit
rechtstreeks naar een jeugdmagistraat
doorgestuurd. Dit kan pas gebeuren
nadat in de bemiddelingscommissie
gebleken is dat de voorgestelde oplos-
singen geen resultaten zullen hebben,
dus wanneer blijkt dat de vrijwillige
hulpverlening geen succes zal hebben
en niet verder zal kunnen doorgaan.

Ten derde, er komt een zekere in-
spraak van de minderjarigen in ver-
band met de hulpverlening in vrijwil-
lig verband. De minderjarigen van
minder dan 14 jaar dienen gehoord te
worden en de minderjarigen boven
deze leeftijd dienen akkoord te gaan
met de voorgestelde maatregel in het
kader van de vrijwillige hulpverle-
ning. Dit is een belangrijk nieuw ele-
ment. Vroeger dienen alleen de ou-
ders gehoord en bij de maatregelen
betrokken te worden.

Ten vierde, er wordt ruimte gescha-
pen voor een veel ruimere differentië-
ring van de mogelijke maatregelen
voor hulpverlening, in het geval van
een problematische opvoedingssitua-
tie, welke de aard er ook van zij. Dit is
dus veel ruimer en is ook anders dan
het criterium dat in de huidige wet op
de jeugdbescherming gehanteerd
wordt en waar alle maatregelen dien-
den gezien te worden in het kader van
de gezondheid en de veiligheid van
het kind.

Ten vijfde, er gaat grote aandacht naar
een gelokaliseerd preventief beleid in
de sector van de jeugdzorg. Zo krijgt
het comité voor bijzondere jeugdzorg,
dat in de plaats komt van de jeugdbe-
schermingscomités, de uitdrukkelijke
opdracht en ook de mogelijkheden,
zowel plaatselijk als regionaal, alle si-
tuaties op te sporen die negatief in-
werken op het welzijn en de ont-
plooiingskansen van de minderjari-
gen. Het is dus een opdracht van alge-
mene preventie. Dit is voor de belang-
rijke opties.

Het is zo, mevrouw de Minister,
geachte collega’s, dat reeds sedert het
einde van de vorige eeuw ons land be-
kend staat voor zijn vooruitstrevende

wetgeving inzake jeugdbescherming.
Er waren reeds in de vorige eeuw tal-
rijke wetten die ook in andere landen .
nog niet bekend waren. Maar, de wet
van 15 mei 1912 op de jeugdbescher-
ming onttrok voor het eerst in Europa
de jongere aan het strafrecht en stelde
de kinderrechtbank in, die de minder-
jarige wegens bepaalde feiten niet
meer diende te bestraffen, maar die
de jongeren nieuwe kansen diende te
geven, langs nieuwe vormen van be-
waringsmaatregelen, opvoedings-
maatregelen en andere. Dat was totaal
nieuw in het begin van deze eeuw. In
1965 kwam er de sociale bescherming
bij, waardoor het mogelijk werd langs
jeugdbeschermingscomités, die dan
nieuw waren, maatregelen te treffen
buiten het gerechtelijk kader en dit
telkens de gezondheid, de veiligheid
of de zedelijkheid van de minderjari-
gen gevaar liepen wegens redenen van
milieu, opvoedingssituaties, maar,
nog steeds slechts in deze gevallen
waarin de jongeren met het gerecht op
een of andere wijze in aanraking kwa-
men.

De vraag die men in 1985 kan stellen
is of wij met eenzelfde voorbeeldige
progressieve wetgeving inzake jeugd-
bescherming voortgaan. In meen deze
vraag positief te mogen beantwoor-
den. Wij zetten inderdaad een nieuwe
stap vooruit in een nieuwe evolutie,
aangepast aan deze tijd.

Dat is, ten eerste, de preventieve so-
ciale actie die volledig gescheiden
wordt van de gerechtelijke actie, die
door de jeugdrechter kan gevoerd
worden en waarbij de sociale actie
volledig de bovenhand krijgt, boven
een eventuele gerechtelijke actie, wat
uiteraard zeer belangrijk is.

- De heer J. Pede, Voorzitter, treedt op-
nieuw als Voorzitter op.

Men doet een poging om de minderja-
rigen volledig en zo lang mogelijk bui-
ten de gerechtelijke sfeer te houden
wat alleen maar nuttig kan zijn.

Ten tweede, naast de indiviuele bij-
stand komst er een zeer brede algeme-
ne preventie : zoeken naar de oorza-
ken van het mislopen van individuele
gevallen, wat heel belangrijk is in het
karder van het voorkomen zowel van
sociale als van gerechtelijke acties te-

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 39
26 juni 1985 Bijzondere jeugdbijstand 1288



dig 

Parketmagistra- 

Bourgeois

genover minderjarigen.

Ten derde, het ganse gewicht van de
jeugdzorg komt te liggen op de vrij wil-
lig aanvaarde pedagogische maatrege-
len die dan nog tot stand komen met
inspraak van de ouders en de betrok-
kenheid van de minderjarigen zelf.

Ten vierde, - volgens mij een heel be-
langrijk element - het criterium voor
de tussenkomst is niet meer het ge-
vaar voor het kind maar elke proble-
matische opvoedingssituatie waarin
de minderjarige zich om welke reden
dan ook zou kunnen bevinden en die
door een zeer brede categorie van per-
sonen kunnen worden aangebracht
bij de bevoegde comités.

Het zou ons te ver leiden mochten wij
alle amendementen bespreken die
aan de tekst werden aangebracht. Ik
wil alleen wijzen op enkele punten :
accentverschuivingen en wijzigingen
die in de Commissie zijn tot stand ge-
komen.

In de eerste plaats werd in de Com-
missie herhaaldelijk de vraag gesteld
naar de mogelijkheid tot werken van
het nieuwe systeem, dus het efficiënt
karakter ervan. De volledige schei-
ding tussen de sociale en gerechtelij-
ke actie, nodig voor het vertrouwen
naar het cliënteel toe, zou volgens ve-
le leden tot gevolg kunnen hebben dat
het systeem niet efficiënt kan werken
omdat de jeugdmagistraten en onder
meer de magistraten van het Parket,
aan wie jeugdzaken worden toever-
trouwd, geen vertrouwen meer zou-
den stellen in de werking van de comi-
tés precies omdat er een volledige
scheiding is opgetrokken tussen de
werking van het gerechtelijk apparaat
en van de comités en bureaus. Wan-
neer bij een parketmagistraat een
zaak met betrekking tot een jongere
wordt aangebracht kan hij volgens dit
systeem niet worden ingelicht over de
getroffen maatregelen, kan hij de uit-
gevoerde maatregelen niet blijven
volgen en wordt hij er ook niet van op
de hoogte gesteld wanneer een maat-
regel succes kent, beëindigd of voort-
gezet wordt. Wij hadden hieromtrent
een langdurige discussie en daarom
werd in de Commissie een poging ge-
daan om tot een evenwichtssituatie te

komen tussen het vertrouwen van het
cliënteel - dus de ouders, de minder-
jarige, degenen die met de minderjari-
ge zijn begaan en di$ zijn geval heb-
ben aangebracht - en het vertrouwen
van het Parket en de Parketmagistra-
ten om te voorkomen dat deze vroeger
en veel directer zouden ingrijpen dan
in de huidige situatie het geval is.
Daarom werd in artikel 4, ten tweede,
een mogelijkheid van informatie
voorzien vanwege het comité naar de-
ze magistraten toe, meestal op hun
vraag, over het nemen en de uitvoe-
ring van hulp en bijstand zonder dat
deze vorm van beperkte informatie
tot een soort signalisatiefunctie zou
leiden en ook zonder dat er een mede-
deling van dossier zou zijn door het
comité naar de magistraat. Wij menen
dat nu een evenwichtige, voorzichtige
oplossing is gevonden om de schei-
ding tussen het gerechtelijke en de so-
ciale sector te behouden maar toch
een wederzijds vertrouwen tot stand
te brengen, zodanig dat het comité zo
efficiënt mogelijk kan werken.

In artikel 9 wordt een bepaling inge-
last onder de rubriek ,,werkingsbegin-
selen” ertoe strekkende dat de sociale
dienst en het bureau bij het treffen
van maatregelen moeten rekening
houden en eerbied hebben voor de
ideologische, filosofische en gods-
dienstige overtuigingen van de perso-
nen die zij dienen te helpen.

Een derde belangrijke beschouwing
gaat over de werking van de bemidde-
lingscommissie, waaraan evenwel
geen amendering werd aangebracht.
Deze bemiddelingscommissie, waar-
van vele leden dachten dat zij mis-
schien evenmin efficiënt zou kunnen
werken, maar eerder een blokkerings-
commissie zou zijn of een opbergkast
waar alle niet-afgehandelde dossiers
zouden in terechtkomen, moet een ei-
gen opvatting over haar taak hebben.
Haar rol werd omschreven en vergele-
ken met de verzoeningsprocedure
voor de Vrederechter. De commissie
dient dus, na de tussenkomst van het
bureau of het comité, op vraag van
één van de partijen, de voorgestelde
maatregelen te evalueren, maatrege-
len die ofwel niet worden aanvaard of
niet kunnen worden voortgezet of
waar protest tegen gerezen is. Zij
moet eventueel andere voorstellen

doen, de maatregelen desnoods wijzi-
gen of aanpassen en dat in contact en
in gesprek met de betrokken partijen.
Dit laatste is een belangrijk aspect van
de zaak. Hier ligt het grote verschil
tussen de werking van het bureau of
het comité, met name dat in de be
middelingscommissie de personen
zelf kunnen aanwezig zijn of zich kun-
nen laten vertegenwoordigen, zodat
daar een directe beoordeling van het
dossier mogelijk is, dat er ook even-
tuele hulp van experts of van sociale
diensten kan worden ingeroepen,
doch steeds met de bedoeling zeer
vlug een oordeel te vellen omtrent het
behoud of de wijziging van de maatre-
gel zodat het dossier en de minderjari-
ge opnieuw naar de vrijwillige sector
worden overgeheveld. Wanneer de
bemiddelingscommissie vaststelt dat
er geen oplossing mogelijk is, dan is
men verplicht de tussenkomst van de
jeugdrechtbank in te roepen.

Ten slotte was er een belangrijke dis-
cussie over het vroeger artikel 24
(nieuw artikel 22) in verband met de
pedagogische maatregelen en de uit-
voeringsmogelijkheden ervan. In de
oorspronkelijke tekst was gesteld - er
kwam hierop zowel van binnen als
buiten de Raad enige kritiek en voor-
behoud - dat de door de jeugdrecht-
bank opgelegde pedagogische maat-
regelen slechts zouden kunnen wor-
den uitgevoerd in het raam van de
voorzieningen van de Executieve
mits voorafgaandelijk advies van de
bemiddelingscommissie of slechts
voor een termijn van zes maanden
wanneer er geen advies was. De kri-
tiek hierop was dat deze formulering,
gezien de scheiding van de bevoegd-
heden tussen de gemeenschapsmate-
rie en het nationaal beleid en reke-
ning houdend met de autonomie van
de jeugdrechtbank, een te verregaan-
de vorm van bevoogding van de
jeugdmagistraten inhield. Volgens de
formulering van de eerste tekst zou-
den zij zich op een bepaald ogenblik
in een situatie hebben kunnen bevin-
den dat een door hen getroffen maat-
regel niet zou kunnen worden uitge-
voerd binnen de voorzieningen van de
Vlaamse Gemeenschap omdat men
voorafgaandelij k noch na verloop van
zes maanden het advies van de bemid-
delingscommissie had gevraagd of
verkregen.
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Na langdurige gesprekken werd in de
Commissie een meer genuanceerde
tekst naar voren gebracht, waarvan de
meerderheid en zelfs de totaliteit van
de leden overtuigd was dat hij de
geopperde bezwaren volledig onder-
ving. Zo werden de woorden ,,slechts
kunnen uitgevoerd worden” genuan-
ceerd door het woord ,,slechts” weg te
laten en men heeft gesteld dat de af-
dwingbare pedagogische maatregelen
konden uitgevoerd worden voor zover
de bemiddelingscommissie vooraf-
gaandelijk een advies had uitge-
bracht. In de meeste gevallen zal dit
zo gebeuren omdat het dossier van de
minderjarigen inderdaad pas bij de
jeugdrechtbank aanhangig zal worden
gemaakt nadat het aan de bemidde-
lingscommissie werd voorgelegd voor
advies. Dat is een grote nuancering.
Tevens hebben wij bepaald dat, zelfs
wanneer er geen voorafgaandelijk ad-
vies zou zijn, de jeugdrechter toch ge-
durende de periode van een jaar, ter-
mijn die ook door de wet op de jeugd-
bescherming is voorzien, zijn maatre-
gel kan laten uitvoeren binnen het
raam van de voorzieningen van de
Executieve en dat alleen naar aanlei-
ding van een herziening van de maat-
regel van de jeugdrechtbank even-
tueel een advies van de bemiddelings-
commissie zou worden ingeroepen.

Ik meen aldus de krachtlijnen, zowel
van het ontwerp als van de aange-
brachte wijzigingen, te hebben sa-
mengevat. In de Commissie was er
een grote eensgezindheid en het ont-
werp werd goedgekeurd met 7 stem-
men voor bij 1 onthouding. Ik vraag
dan ook aan de Raad het ontwerp van
decreet eveneens goed te keuren. (Ap-
plaus)

De Voorzitter : De heer Verhaegen
heeft het woord.

De heer G. Verhaegen (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de
Minister, geachte collega’s, ik meen
dat dit ontwerp een bijzondere bete-
kenis heeft, in de eerste plaats om de
inhoud maar ook wegens de aanslui-
ting van dit ontwerp bij de resoluties
in verband met bijstand aan personen,
wegens de institutionele moeilijkheid
die ook dit ontwerp heeft meege-

bracht in de Vlaamse Raad en in de
Commissie voor Justitie van de Ka-
mer.

Vooraleer over het tweede aspect uit
te weiden wil ik toch wijzen op het
evolutieve van alles wat wij doen bij
de jeugdbijstand. Door het uitstekend
verslag van collega Bourgeois kunnen
wij de evolutie van de besprekingen
alsook de essentie van de discussie in
de Commissie gemakkelijk volgen.
Trouwens heeft men ook de verschil-
lende etappes van de wetten, ge-
creëerd op het vlak van de jeugdbe-
schermingscomités, weergegeven en
ik ben verbaasd over het evolutief ka-
rakter ervan. Zelfs wetten die relatief
jong zijn lijken nu reeds voor een stuk
voorbijgestreefd en dienen reeds te
worden aangepast. Dit verwondert
mij in feite niet zo erg omdat de jeugd-
bijstand zo nauw verbonden is met de
maatschappelijke evolutie. Wij zullen
deze wijziging in het maatschappelijk
denken en de maatschappelijke ont-
wikkeling van de gezinnen nauwgezet
moeten volgen willen wij met deze
jeugdbijstand ad rem kunnen optre-
den.

Ik zou op enkele recent voorkomende
factoren willen wijzen. Ten eerste
denk ik aan het groot aantal ontwrich-
te gezinnen, wat voor de kinderen
neerkomt op een grote eenzaamheid
en een gebrek aan geborgenheid. Se-
dert 30 jaar ben ik beheerder van de
jongenstehuizen in mijn arrondisse-
ment en heb vastgesteld hoe, naarge-
lang de jaren, kinderen niet meer zó
maar aan hun lot worden overgelaten.
Gegoede ouders sturen hun kinderen
naar het internaat, minder gegoeden
naar jeugdtehuizen. Daardoor maken
deze jongens en meisjes reeds van bij
het begin van hun levensfase een zeer
moeilijke periode door.

Een tweede element is de onzeker-
heid over belangrijke levenswaarden.

Derde element : er sterven op dit
ogenblik meer jongeren aan drugs dan
vroeger aan de pest. Ik verwijs hier
naar wat Chaunu heeft genoemd ,,la
peste blanche”, maar toen had hij het
over het feit dat onze bevolking zich
niet meer vernieuwt. Ik zou het hier
willen hebben over de collectieve
zelfmoord. Wij dienen ons toch ern-

stig te beraden over de oorzaken en re-
denen hiervan. Het groot aantal zelf-
moorden ook bij zeer jonge mensen,
vooral tussen 15 en 25 jaar, heeft zeker
te maken met de onzekerheid om
werk te vinden. Wat betekent het niet
voor de jongeren wanneer zij geen
zelfvertrouwen kunnen krijgen en de
nodige vooruitzichten om een gezin te
kunnen opbouwen en onderhouden.

Dit zijn enkele belangrijke factoren
die, los van het juridische, aan de ba-
sis liggen van dit decreet. De vraag
dient gesteld hoe wij vanuit de politie-
ke wereld aan deze problemen kun-
nen verhelpen.

Naast de negatieve aspecten die ik
zoëven heb opgesomd en die vast-
geankerd zitten aan het jongerenbe-
leid is er één belangrijk verheugend
feit, met name dat meer en meer ou-
ders, zelfs wanneer het moeilijk is,
zelfs wanneer zij alleen staan, er toch
op staan hun kinderen te kunnen bij-
staan.

Mevrouw de Minister, het meest
boeiende in dit decreet is - u heeft dat
trouwens reeds gedaan voor het be-
jaarden- en gehandicaptenbeleid -
het uitbouwen van maatregelen die
ertoe leiden dat iemand die zich in
een noodsituatie bevindt, deze zelf
kan overbruggen. Wanneer alleen-
staande ouders hun kinderen toch
thuis willen opvoeden dan is het dui-
delijk dat wij onze hulpmiddelen zo
ruim moeten stellen dat hen die mo-
gelijkheid wordt geboden. Wanneer
jongeren buiten deze jeugdtehuizen
zelf de poging willen doen om zelf-
standig te worden dan moeten wij hen
daartoe helpen, onder andere door de
proeven van het begeleid wonen die
sedert enkele maanden door uw be-
leid worden vooropgesteld. Het is een
verheugend verschijnsel dat men zelf
zijn moeilijkheden tracht te overwin-
nen en het is onze plicht naar nog
meer vormen van bijstand te zoeken.

Geachte collega’s, wij hebben reeds
gesteld dat dit decreet eens te meer
niet zomaar aan ons voorbijgaat maar
dat er opnieuw institutionele proble-
men opduiken. In dit verband verwijs
ik naar het verslag Rimanque waar on-
dermeer op bladzij-den 24 en 25 de
mening van wijlen Minister Vander-
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poorten wordt weergegeven, die ervan
uitging dat maatregelen ten aanzien
van minderjarigen zonder enig voor-
behoud als nationale materie moet
worden gekwalificeerd omdat het tel-
kens om een soort dwangmaatregelen
ging ten opzichte van de openbare
veiligheid. Dit standpunt werd gedu-
rende jaren gehandhaafd en is ook het
standpunt van de huidige Minister
van Justitie. Ik onderschrijf de stel-
lingname van het verslag Rimanque
dat wij sinds vele jaren afgestapt zijn
van het juridische kader van de
dwangmaatregelen - ik denk hier aan
de basiswet op de jeugdbescherming
van 1965 - om meer en meer te spre-
ken over bijstand buiten het strikte
kader van het jurisdictionele. Wan-
neer men A zegt moet men B durven
zeggen. De wetgever is een totaal an-
dere richting ingeslagen en wij moe-
ten dus zeer consequent de volgende
stap durven zetten. Ik lees tekstueel
het advies uit het verslag Rimanque
voor : ,,Wanneer eenmaal is aangeno-
men dat minderjarigen die een afwij-
kend gedrag vertonen of die in gevaar
verkeren geholpen in plaats van ge-
sanctioneerd worden, dan staat met-
een de bevoegdheid van de Gemeen-
schappen vast want dan gaat het we-
zenlijk om bijstand aan personen. Dat
het helpen in sommige gevallen ook
het mobiliseren van een zekere dwang
impliceert wijzigt fundamenteel niets
aan het persoonsgebonden karakter
van de interventie die wezenlijk een
hulpverleningsinterventie blijft, een
pedagogische ingreep”.

Geachte collega’s, ik meen dat dit een
goede leidraad is bij het voeren van
eventuele latere discussies.

Een ander punt waarnaar de verslag-
gever uitvoerig heeft gerefereerd is
dat de basis van dit decreet tot 1981
vier klemtonen legt :

- wegwerken van de strakke wetma-
tigheden die nu nog altijd verbonden
zijn aan de jeugdbescherming ;
- een grotere zelfstandigheid om de
eigen noodsituatie te helpen over-
bruggen ;

- een grotere verscheidenheid in de
hulpmiddelen ;
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- een duidelijk onderscheid tussen
vrijwillig aanvaarde hulpverlening en
de gewestelijke bescherming.

Aansluitend op het verslag van colle-
ga Bourgeois wil ik tot besluit op en-
kele belangrijke nieuwigheden wij-
zen.

Ten eerste, een duidelijke splitsing
van de individuele bijstand en een al-
gemene preventie. Ik vind het een uit-
stekend idee om in artikel 4 een dui-
delij k onderscheid te maken tussen de
personen belast met de individuele
bijstand en deze die in dit comité de
opdracht zullen krijgen om de alge-
mene preventie in hun kanton, hun
arrondissement, in hun district te re-
gelen. De omschrijving heeft voor mij
geen belang, maar het kan wel ver-
schillen van grootstad naar landelijke
streek. Het gaat hier niet om een kri-
tiek maar louter om een suggestie in-
zake de uitvoering. Feit is dat een dui-
delij k onderscheid dient gemaakt tus-
sen die twee opdrachten.

Ten tweede : bijzondere voorzorgen.
Wij hebben geen burgerrechtelijke
nieuwigheden ingevoerd. Institutio-
neel kan dit trouwens niet. In artikel 9
werd evenwel gewezen op twee feite-
lijke richtlijnen ; vooreerst dat de ou-
ders worden gehoord. Dit kan een
knelpunt zijn. De verslaggever heeft
daarstraks gezegd dat de ouders altijd
worden gehoord, maar men mag niet
in het andere uiterste vervallen. In de
praktijk gebeurt het dikwijls dat men
aan de ouders voorbijgaat, waardoor
zij gefrustreerd zijn, en dat maatrege-
len worden uitgevaardigd waarbij zij
zich recalcitrant opstellen. Het lij kt
mij helemaal niet aangewezen een
jeugdbeschermingsbeleid te voeren
waarin geen rekening wordt gehou-
den met de ouders.

Ten derde : kinderen van 14 jaar moe-
ten worden gehoord. Er werden hier
nogal wat misbruiken gemaakt. Ik
vind het volkomen verantwoord dat
men in artikel 9 bepaalt dat deze kin-
deren dienen gehoord.

Ten vierde : de bemiddelingscommis-
sie. Er werden hieromtrent in de
Commissie belangrijke discussies ge-
voerd. Persoonlijk ben ik daar voor-
stander van. Volgens mij dient zij niet
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uit te groeien tot een blokkeringscom-
missie.

Voor de bevolking van een landelijke
gemeente of zelfs van een stad is de
vrederechter de enige toeverlaat, tot
wie ze zich met een gerust gemoed
kunnen wenden om hun problemen
uit te leggen. Waarom zou dat niet
kunnen bij de bemiddelingscommis-
sie, als zij is samengesteld uit perso-
nen met veel inzicht en ervaring ? Er
zou moeten worden gepoogd de par-
tijen bij een conflictsituatie samen te
brengen en aldus naar een verzoening
te streven. Trouwens de wet van 8 ap-
ril 1965 heeft reeds in essentie de be-
doeling gehad deze jongeren te ont-
trekken aan de op een rechtbank be-
staande druk waar ze niet vrij kunnen
spreken en waar ze zich werkelijk als .
misdadigers voelen, veel meer dan de
volwassenen.

Mevrouw de Minister, in de Memorie
van Toelichting legt u de nadruk op de
voorzieningen voor verantwoorde pe-
dagogische methodes. Misschien zul-
len de pedagogen creativiteit aan de
dag leggen om de oude paden te verla-
ten en te zoeken hoe zij nieuwe situa-
ties kunnen beantwoorden met nieu-
we methodes. Gelukkig heeft u veel
raamvoorzieningen. Dit is een zeer
delicate en zeer evolutieve materie.
Laten wij deze zaak niet in een te strak
keurslijf plaatsen en voldoende ruim-
te en creativiteit laten aan de mensen
die het ernstig menen en op dat vlak
veel ervaring hebben ; laten wij hen
niet onderwerpen aan strenge wetma-
tigheden, zodat zij aan elke individue-
le noodsituatie een individuele oplos-
sing kunnen geven.

Onze fractie zal dit decreet met veel
enthousiasme goedkeuren en ik felici-
teer u trouwens voor h,et initiatief.
(Appla4

De Voorzitter : De heer De Groot heeft
het woord.

De heer E. De Groot (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de
Minister, geachte collega’s, België
heeft steeds een progressieve koers
gevaren wat de jeugdbescherming be-
treft. Immers, met de wet van 15 mei
1912 werd het kind buiten het’ straf-
recht gesteld. Er werden kinderge-
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rechten opgericht belast met bevelen
van bewaring+,  opvoedings-, en voor-
behoedingsmaatregelen om de jonge-
ren een betere toekomst te garande-
ren.

Andere maatregelen in dezelfde zin
werden in die periode genomen, zoals
de bescherming van moeder en kind,
de schoolplicht en het toezicht op de
beroepsopleiding. De regel ,,beter
voorkomen dan genezen” werd toen
reeds gehuldigd.

Het ging hier om een voor die tijd zeer
progressieve wetgeving daar België
het eerste land op het continent was ’
dat dergelijke maatregelen nam.

De wet bleef, mits enkele minieme
wijzigingen, ongeveer een halve eeuw
van kracht maar toch drong zich sti-
laan een wijziging op.

Deze hervorming kwam tot stand met
de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming.

Deze wet bevatte
maatregelen :

een aantal nieuwe

- de strafrechtelijke minderjarigheid
werd van 16 op 18 jaar gebracht ;
- een individuele preventieve actie,
met sociale strekking werd georgani-
seerd ;

- de wet werd in die mate verruimd
dat zij zich ook ging richten naar de
sociaal-onaangepaste en de in gevaar
verkerende jeugd alsmede naar de
misdadige jongeren ;

- jeugdrechtbanken met een uitge-
breide bevoegdheid werden in het le-
ven geroepen, de bevoegdheid omvat-
te het hele leven van de jongeren ;

- men moest zoveel mogelijk probe-
ren de verwijdering van het kind uit
zijn familiaal milieu te voorkomen.

Ondanks de sociale en preventieve in-
slag van deze wet kadert zij natuurlijk
nog altijd in de gerechtelijke sfeer van
politioneel onderzoek, vervolging en
sanctionering.

Dikwijls kan men ook maar optreden
als het kwaad reeds is geschied.

Twintig jaar na het tot stand komen
van de wet van 1965 zet de Vlaamse
Gemeenschap met uw ontwerp van
decreet, mevrouw de Minister, een
belangrijke stap voorwaarts.

Zonder afbreuk te doen aan de prero-
gatieven van de rechterlijke macht
wordt op sociale basis een jeugdbij-
stand opgericht. Dat bij het opstellen
van dit ontwerp van decreet vanuit de
sociale hoek in plaats van uit de juridi-
sche hoek vertrokken werd, blijkt on-
der meer uit de gebruikte terminolo-
gie, die de juristen op bepaalde mo-
menten toch even voor vraagtekens
zal plaatsen. Gewoonlijk is het echter
omgekeerd.

In tegenstelling tot de bestaande
jeugdbeschermingscomités zullen de
comités voor bijzondere jeugdzorg
onafhankelijk zijn van parketten en
jeugdrechtbanken en zullen dan ook
niet, zoals u het in uw toelichting
noemt, als een ,,voorportaal” van de
gerechtelijke bescherming kunnen
worden beschouwd, zodat mogelijk-
heden kunnen worden geschapen
voor een vrijwillig aanvaarde hulpver-
lening.
Indien de nieuwe comités in de toe-
komst voldoende armslag willen krij-
gen om op de realiteit werkelijk im-
pact te hebben en hun taak van bui-
tengerechtelij ke sociale preventieve
rol voor de jongeren in moeilijkheden
te kunnen spelen, zal het mijns in-
ziens wel noodzakelijk zijn dat er zich
een goede verstandhouding en een
wederzijds vertrouwen tussen de co-
mités en de gerechtelijke instanties
ontwikkelt. In het tegengestelde geval
zou de begeleiding door de comités
wel eens kunnen doorkruist worden
door gerechtelijke optredens, zodat
het doel van dit decreet niet zou wor-
den bereikt.

Wanneer de werking van deze comi-
tés succesvol zal blijken, zullen zij
dan ook op een groot aantal jongeren
een belangrijke invloed krijgen. Het is
dan ook noodzakelijk dat de Executie-
ve erover waakt dat de organen waarin
dit decreet voorziet in een pluralisti-
sche geest worden samengesteld en
dat bij de werking van de sociale dien-
sten rekening wordt gehouden met de
ideologische, filosofische en gods-
dienstige eigenheden van de cliënten.

Het is om deze laatste reden dat ik een
amendement heb ingediend dat tot
mijn genoegen, na enige aarzeling,
door u, mevrouw de Minister, werd
aanvaard.
De individuele dossiers die de comi-
tés zullen aanleggen zullen uiteraard
talloze persoonlijke gegevens bevat-
ten, zodat de vraag betreffende de ver-
trouwelijkheid van deze dossiers zich
opdrong evenals de vraag van de toe-
passelijkheid van het beroepsgeheim
op degenen die de dossiers behande-
len. Het kan trouwens ook niet de be-
doeling zijn de vertrouwelijke gege-
vens aan de gerechtelijke overheden
over te maken.

Ik wil u dan ook danken, mevrouw de
Minister, omdat u rekening heeft ge-
houden met mijn opmerkingen be-
treffende het beroepsgeheim en dat
een artikel met betrekking tot deze
materie werd ingelast.
Tot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik
erop wijzen dat het ontwerp in de
Commissie een grondige bespreking
heeft gekend en dat de Minister een
belangrijk aantal amendementen
heeft willen aanvaarden.
Ik wil de heer Bourgeois dan ook feli-
citeren voor de deskundigheid waar-
mee hij zijn verslag heeft opgesteld.
Hij heeft er zelfs een tekening bij ge-
maakt om in deze toch niet gemakke-
lijke materie van bestaande en nieuw
op te richten comités duidelijkheid te
brengen. De PW-fractie zal dit ont-
werp goedkeuren. (Applaus)

De Voorzitter : De heer Van den Bos-
sche heeft het woord.

De heer L. Van den Bossche (op de tri-
bune) : Mijnheer de Voorzitter, me-
vrouw de Minister, geachte collega’s,
ik kan mij aansluiten bij het einde van
de toespraak van collega De Groot.
Op mijn beurt feliciteer ik de verslag-
gever van harte voor zijn degelijk ver-
slag. Voor mij is het geen verrassing
aangezien ik hem reeds zo dikwijls als
verslaggever in de Commissie voor de
Justitie aan het werk heb gezien. Het
is dus hoogstens een herbevestiging
van zijn vlijt en zijn ijver.
Ik denk dat de bespreking in de Com-
missie uitermate goed is geweest.
Vooral de discussies die uit deze be-
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sprekingen zijn voortgevloeid waren
zeer vruchtbaar, vandaar dat ik thans
op deze tribune daarop even wil terug-
komen.

Dank zij de medewerking van alle le-
den van de Commissie, inclusief deze
van mevrouw de Minister, hebben wij
vanuit verschillende benaderingen de
discussie over dit vrij moeilijk thema
tot een goed einde kunnen brengen.

Ik dank zowel mevrouw de Minister
als alle collega’s voor de soepelheid
die zij in deze discussie hebben aan de
dag gelegd.

Op het einde blijft er natuurlijk nog
enige betwisting tussen ons bestaan.
Dat gedeelte wens ik in mijn uiteen-
zetting te situeren.

Ik kan mevrouw de Minister volgen in
haar approach.

Bij de jeugdrechtbanken en in de gan-
se sector van Jeugd in problemen”
was naar mijn mening een van de ver-
gissingen die altijd werden begaan,
ook door de wet Vermeylen, het feit
dat het voornamelijk juristen waren
die de zaak gingen ordenen. Daar
waar de wet Vermeylen voor een stuk
al juridisch dacht en een stuk ruimte
liet aan de sociale sector, bleef het ad-
ditionele stuk over voor de sociale sec-
tor. De benadering van mevrouw de
Minister is omgekeerd. Ik kan haar

- volgen daar waar zij het eerst vanuit
sociaal oogpunt wenst te bekijken en
de rechtbank slechts als laatste ele-
ment in die zaak wenst over te hou-
den, alhoewel de rechtbank uiteraard
nationaal ingericht is en wordt.

Ik denk dat de bekommernis van me-
vrouw de Minister goed is. Natuurlijk
stelt er zich één probleem, met name
dat wij hier beperkt zijn, zelfs na het
verslag Rimanque, dat u zou toelaten
verder te gaan dan u bent geweest,
daar de organisatie zelf van de jeugd-
rechtbanken ons in de Vlaamse Raad
ontsnapt.

Ik denk dat een stuk discussie tussen
ons zou kunnen worden weggewerkt
indien men op het niveau van de
jeugdrechtbank niet meer eenzijdig
de jurist zou laten zetelen en de ande-
re jurist zou laten vorderen, doch daar
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bij voorbeeld naar een systeem zou-
den gaan - dat zou een van de vele
mogelijkheden zijn - dat niet nieuw
is maar thans bestaat bij de rechtban-
ken van koophandel - waarbij één ju-
rist bijgestaan door twee personen uit
de sociale sector als college zou oor-
delen en vonnissen. Dat zou een cor-
rectie zijn op de overdreven juridi-
sche benadering van nu.

Met u betreur ik dat zulks hier niet
mogelijk is.

Waar ik u kan volgen bij het bouwen
van een muurtje, zoals ik in de Com-
missie heb gezegd, tussen enerzijds
de vrijwilligheid en anderzijds de af-
dwingbaarheid van de rechtbank,
denk ik nochtans dat zolang de twee
bestaan men de interacties moet orga-
niseren, rekening houdend met hun
beider mogelijkheden en met de des-
betreffende imperatieven.

Naar mijn mening hebben wij daar in
het huidig ontwerp gezondigd. Men
dient zich zeer goed te realiseren dat
de jeugdrechtbank de volheid van be-
voegdheden blijft behouden, wat er
ook aan comités moge zijn of aan vrij-
willigheid. Er is een ogenblik waarop
hetzij de Procureur gevat zijnde via
een klacht of via een PV, hetzij de
jeugdmagistraat gevat zijnde door een
vordering van zijn Procureur, kan
overgaan tot het opleggen van dwin-
gende maatregelen, niettegenstaande
alles wat er in de vrijwilligheid inmid-
dels is gebeurd. Zij zijn totaal onaf-
hankelij k van elkaar.

Zoals collega De Groot het daarstraks
heeft gezegd wordt een stukje altijd de
facto mogelijk. Wat men ook moge
uitmaken in de sector van de vrijwil-
ligheid, het volstaat twee magistraten
te vinden om daar door te rijden. Dat
is naar mijn mening ook de logica van
dit systeem. Vandaar dat ik denk dat
dit systeem slechts kan slagen in de
mate dat er een informatieuitwisse-
ling is, die - en daar kom ik weer tot
de redenering van mevrouw de Minis-
ter - moet worden beperkt. Dit om te
voorkomen dat wanneer de sector van
de vrijwilligheid rechtstreeks infor-
matie geeft aan de sector van de recht-
bank, de vrijwilligheid wel voor een
stuk in zijn essentie zou kunnen ver-
dwijnen. Dan zou de hulpverlener in
de vrijwillige sector kunnen worden

geïdentificeerd als een stok achter de
deur, met name dat indien men hier
niet vrijwillig meewerkt dat dit dan
aan de jeugdrechtbank zal worden ge-
signaleerd. Dus als we niet opletten
zouden we daar wel degelijk - die be-
kommernis deel ik met u, mevrouw de
Minister, - een sociale helper krijgen
die beroep doet op vrijwilligheid,
maar slechts in de zin van de aange-
duide vrijwilliger. Ik bedoel daarmee
de vrijwilligheid die bijna afdwing-
baar wordt, gezien het sanctionerings-
element van ,,ik schuif door naar de
rechtbank” er zou achter staan.

Bijgevolg ga ik met u akkoord dat als
er informatiestromen zijn deze moe-
ten beperkt zijn. U hebt daar echter
dat fameuze spilorgaan voor uitge-
vonden waar in zekere mate een be-
voogding ontstaat van de jeugdrecht-
bank. Het is tegen die bevoogding dat
ik mij afzet.

Dat men de jeugdrechtbank her-
maakt, voor mij niet gelaten, maar een
bevoogding vanuit de sociale sector
op de rechtbank is totaal onmogelijk
zoals ze hier wordt georganiseerd en
volgens mij slecht.

Welke lijnen kunnen er zich voor-
doen ? In de eerste plaats is er het ge-
val waarin de sector van de vrijwillig-
heid om een aantal redenen zichzelf
gevat acht over een probleem en dat
probleem in het kader van de vrijwil-
ligheid poogt op te lossen met mede-
werking van alle betrokkenen. Op dat
ogenblik kan nog altijd de sector van
de rechtbank tussenkomen. Het vol-
staat dat de rechtbank op een of ande-
re manier wordt gevat om te zorgen
dat de rechtbank zou kunnen beslis-
sen een einde aan die vrijwilligheid te
stellen.

Ik meen dat het op dat moment goed
zou zijn indien de sector van de vrij-
willigheid aan de jeugdrechtbank zou
signaleren waarmee men bezig is en
zelfs informatie zou geven over de re-
sultaten van dat bezig zijn, zodat de
procureur zich op die manier gebeur-
lijk zou kunnen onthouden van te vor-
deren en, met andere woorden, de
zaak toch niet naar de gedwongen
sfeer zou overgaan.

Dat is geen schending van het be-
roepsgeheim, integendeel. Op dat
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moment is het juist een bescherming
van de jongere die meewerkt en waar-
van de naastbestaanden ook meewer-
ken om het vrijwillig op te lossen. Het
is een bescherming om niet naar de
rechtbank te moeten overgaan.

Thans loopt u het gevaar door het niet
geven van die informatie dat de Pro-
cureur, niet wetend wat er gebeurt,
toch gaat vorderen en er toch een von-
nis zal worden uitgesproken. Anders
gezegd, uw vrijwilligheid is dan een
beetje voor niets geweest.

De tweede mogelijke lijn is de lijn
waarbinnen de jeugdrechtbank eerst
gevat is en waarbinnen de jeugdrecht-
bank, voornamelijk de procureur, in
hoofde van een opportuniteitsbegin-
sel, het niet direct nuttig acht een
maatregel af te dwingen en waarbij hij
nu dikwijls zijn eigen sociale dienst
inschakelt om een beetje te begelei-
den en hij vooralsnog niet optreedt.
Dat wil zeggen dat het dossier in be-
handeling blijft maar dat er geen vor-
dering wordt aan gekoppeld.

Ik kan mij inbeelden dat met de dienst
zoals deze nu ontstaat via dit decreet,
de Procureur op dat ogenblik besluit
met het Comité contact te nemen en
vraagt of zij niet vrijwillig de zaak wil-
len organiseren. Ik denk evenwel dat,
opdat de Procureur dat zou willen en
kunnen doen, er op zijn minst een mi-
nimale tegeninformatie moet komen,
in die zin dat het zou volstaan dat van-
uit het comité op geregelde tijdstip-
pen aan de Procureur of aan de zete-
lende magistraat zou worden medege-
deeld dat de vrijwilligheid nog altijd
loopt en functioneert.

Slechts op het moment dat het niet
zou gaan, zou men dan besluiten dat
de vrijwilligheid wordt beëindigd,
vermits het niet meer gaat en het ge-
wenste resultaat niet wordt bekomen.
Dan wil ik aanvaarden dat het dossier
van uw dienst niet wordt meegedeeld.
Indien we dat zouden mededelen zou-
den we op termijn een stuk vertrou-
wen van de mogelijke ,,cliënten” ver-
liezen. Op dat moment kan de jeugd-
rechtbank er in slagen via zijn eigen
sociale dienst na te kijken wat er
scheef gelopen is en wat er al dan niet
moet worden gedaan.
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Ik meen dat die informatielijnen er
moeten zijn. Het is niet goed zoals u
het oplost om daartussen een draai-
schijforgaan te maken - over de sa-
menstelling ervan hebben we trou-
wens hopeloos gediscussieerd - waar-
in zelfs magistraten en dergelijke ze-
telen en waarbij een soort voogdij
wordt uitgeoefend over het al of niet
optreden van de rechtbank. Ik denk
overigens dat dit juridisch onjuist is
en dat het juridisch niet kan. Ik denk
ook dat het slecht is voor de organisa-
tie en op termijn voor het succes van
uw systeem. Het succes van uw sy-
steem zal niet alleen afhangen, zoals
collega De Groot het terecht zei, van
de uitbouw van uw systeem. Ik aan-
vaard dat. Het zal evenwel ook afhan-
gen van de medewerking - dat is mis-
schien in dit verband een verkeerd
woord van het spontaan inspelen op
mekaar van de rechtbank, afdwing-
baarheidskant en de vrijwilligheids-
kant.

Met dit systeem zal u zich in de eerste
plaats de vijandschap van alle magis-
traten een beetje op de hals halen. Ik
weet dat het geen argument is want af
,en toe moet men dat eens durven trot-
seren. In die zin bewonder ik uw
moed. Af en toe moet men ook daar
eens heilige huisjes kunnen in mekaar
trappen.

Alleen denk ik dat de magistraten hier
gelijk hebben in hun reactie, omdat
zij voor een specifieke verantwoorde-
lijkheid staan, waarbij door het gebrek
aan normale informatielijnen en onaf-
hankelijkheid van de twee, u gaat zor-
gen dat ze in vele gevallen toch gaan
optreden daar waar het vermijdbaar
ware geweest.

Vandaar ook dat ik, mevrouw de Mi-
nister, mijn amendementen hand-
haaf. Over de meeste andere amende-
menten zijn wij het in de Commissie
eens geraakt en deze zijn ofwel in de
tekst opgenomen of werden door u of
door andere collega’s verbeterd en zo
hebben wij grotendeels voldoening
bekomen. Ik zal dus in de openbare
vergadering niet op de details amen-
deren. Dat stadium is voorbij. Die dis-
cussie gebeurde in de Commissie. Ik
handhaaf mijn amendementen die er-
toe strekken de bemiddelingscom-
missie uit uw ontwerp van decreet te
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schrappen, omdat ik er bij blijf dat dit
het enige slechte is in dit ontwerp en
dat had beter kunnen worden verme-
den. Het ware veel beter geweest in-
dien wij een informatiesysteem had-
den gemaakt op beperkte lijnen. Van-
daar ook dat mijn fractie niet tegen dit
ontwerp van decreet zal stemmen. Te-
genstemmen zou een veroordeling in-
houden van een aantal principes die
naar mijn mening voorbeeldig en
goed in dit ontwerp van decreet zijn
uitgewerkt en waaraan ik alle kansen
wens te geven.

Bijgevolg ben ik geneigd om voor een
groot aantal artikelen ja te stemmen.
Ik heb dat ook in de Commissie ge-
daan. Dat bemiddelingscomité kan ik
moeilijk aanvaarden, daar wensen wij
neen te stemmen. Wij hebben trou-
wens gevraagd de amendementen op-
nieuw in te dienen. Uiteindelijk zul-
len wij ons juist op die basis onthou-
den, omdat er volgens ons één sluit-
stuk inzit dat verkeerd is, voor de rest
duidelijk een aantal principes onder-
schrijvend, die ten grondslag liggen
aan uw decreet.

Ik hoop, mevrouw de Minister, dat
mijn stellingname voldoende duide-
lijk en genuanceerd is. Ik gooi in deze
dus het kind met het badwater niet
weg.

Ik weet niet of het te wijten is aan het
feit dat ik een opleiding van jurist heb
gehad, maar ik meen dat men moet
begrijpen dat de aantasting - in zeke-
re mate - van de magistratuur op het
verkeerde moment gebeurt. Het is
niet hier dat men ze zou moeten aan-
tasten. Vandaar mijn tussenvoorstel
van bij het begin van mijn uiteenzet-
ting, om de jeugdrechtbank zelf te
herzien. Het is een nationale materie,
maar ik denk dat er in de Commissie
derwijze eensgezindheid was dat we
misschien nationaal, over de verschil-
lende fracties heen, ter zake in de ko-
mende maanden en jaren initiatieven
zouden kunnen nemen. Ik denk dat
dat mogelijk moet zijn. Dat zou moge-
lijk maken wat u viseert zonder aan-
tasting van de scheiding van de mach-
ten en zonder aantasting van de nor-
male en noodzakelijke onafhankelijk-
heid van de rechterlijke macht. (Ap-
plaus)

De Voorzitter : De heer Vervaet heeft

1294



D. 

Gol 

jeugdbij- 

vormaanne- 

4, 3° 

4, 3° 

Vervaet

het woord.

De heer D, Vervaet (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de
Minister, geachte collega’s, vooraf wil
ik mijn felicitaties richten tot de ver-
slaggever, de heer Bourgeois, alsook
tot mevrouw de Minister en al haar
medewerkers omwille van de open en
begrijpende sfeer die in de Commis-
sie heerste.

De jeugdbescherming, zoals geregeld
bij wet van 8 april 1965, is zeer vlug
het voorwerp van kritiek geworden.
Onder druk van deze kritiek hebben
bepaalde middens het wenselijk
geacht een hervorming van deze ma-
terie door te voeren. Een deelresultaat
hiervan ligt voor ons, het ontwerp van
decreet inzake bijzondere jeugdbij-
stand. Of dit een verbetering is zal de
toekomst moeten uitmaken.
We vinden het nuttig summier de his-
torische context waarbinnen de
jeugdbescherming tot stand is geko-
men, weer te geven. Hierin onder-
scheiden we drie cruciale momenten.

1. De invloed van de klassieke straf-
rechtsleer, die de mens als een ab-
stract wezen met een vrije wil be-
schouwt, werd door haar consequen-
ties gedwongen de minderjarige, net
als de geesteszieke, hiervan uit te slui-
ten. Dit, samen met het vormaanne-
mend socialisme, en het gevaar hier-
van voor de bestaande machtsverhou-
dingen, noopten de toenmalige
machthebbers ertoe de jeugd binnen
haar repressiesysteem te loodsen. De
schijnbaar progressieve wet van 15
mei 1912 werd geboren.

2. In de gouden jaren zestig kwam het
belang van het kind centraal te staan.
De Staat diende de voorwaarden,
noodzakelijk voor de ontplooiing van
de jeugdigen, uit te bouwen. Daar
waar de wet van 1912 een sterk straf-
rechtelijk karakter had, koos men in
1965 voor een dualistische benade-
ring. De wet van 8 april 1965 kent al-
dus een sociale en een gerechtelijke
bescherming. Die tweezijdige aanpak
werd op zich de oorzaak van contesta-
tie en mislukking van deze maat-
schappelijke instelling.

3. Ingevolge de staatshervorming van
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1980 polariseerden die twee opties, in
één en dezelfde wet, tot een bevoegd-
heidsconflict dat helaas op de rug van
de minderjarige werd gelegd. Vanuit
de Vlaamse Gemeenschap opteert
men nu voor een zachte aanpak, het
Franstalige landsgedeelte, met Justi-
tieminister Go1  voorop, blijft zweren
bij het talio-principe. Oog om oog,
tand om tand, streng straffen blijft het
na te streven doel.

De remmende werking van de centra-
le Regering op de twee volksgemeen-
schappen heeft helaas ook hier zijn
negatieve weerslag. Uit dit gegeven
blijkt onmiddellijk en ontegenspreke-
lijk de beperktheid van dit decreet. De
verbanning van de in hoofdzaak straf-
rechterlijke interventie in en rond de
jeugdbescherming blijft een wens-
droom, alhoewel zulks de enige basis
is en moet zijn om de jeugdbescher-
ming te verbeteren en/of tot haar es-
sentie te leiden.

Dit ontwerp van decreet heft het luik
van de sociale bescherming in de wet
van 1965 op en vervangt het door
jeugdbijstand. Deze jeugdbijstand
wordt benaderd vanuit vier opties.

Een eerste optie is de eliminatie van
het beeld van de, nu bestaande, jeugd-
beschermingscomités als voorportaal
van het justitiële apparaat en het tot
stand brengen van een vrijwillig aan-
vaarde dienst- en hulpverlening door
de betrokken partijen. De oude jeugd-
beschermingscomités worden vervan-
gen door de ,,comités voor bijzondere
jeugdzorg”. Op het eerste gezicht
,,niets nieuws onder de zon” en inder-
daad de vooropgestelde optie van de
scheiding van de comités met het jus-
titiële wordt ingevolge artikel 4,3” te-
niet gedaan.
De alles verslindende draak van het
gerechtelijk instrumentarium heeft
hierdoor zijn achterpoortje gekregen
en kan zonodig met de haar gegeven
stok slaan. Immers in artikel 4,3” le-
zen we ,,dat de omstandigheden en
toestanden die negatief inwerken op
de fysische integriteit, het psycho-so-
ciaal welzijn en de ontplooiingskan-
sen van de minderjarige ter kennis
van de overheid worden gebracht met
het oog op initiatieven om deze toe-
standen en omstandigheden te voor-
komen en te bestrijden”.

Bijzondere jeugdbijstand

Conclusie : de tussenkomst van poli-
tie en het opstarten van de gerechtelij-
ke motor is hierdoor een realiteit.

Artikel 9 van dit decreet stelt, terecht,
dat de hulpverlening slechts kan wor-
den ingewilligd en uitgevoerd mits
toestemming van degenen die over de
minderjarige de ouderlijke macht ui-
toefenen of hem in rechte of in feite
onder hun bewaring hebben. Helaas
wordt de minderjarige hier weer be-
schouwd als een onmondig mens.
Zijn instemming is slechts relevant
indien door de hulpverlening aan zijn
persoonlijke vrijheid zou worden ge-
raakt, zo niet wordt en blijft hij gebon-
den door de beslissing van anderen.

We zijn dan ook de mening toegedaan
dat de eerste optie kan worden om-
zeild en dat daardoor het paternalisti-
sche beschermingsmodel behouden
kan blijven.

Een tweede optie is de principiële er-
kenning van het recht van de minder-
jarige om te participeren aan de b\e-
sluitvorming. Onze visie op de verwe-
zenlijking van de eerste optie indach-
tig, wordt de minderjarige in zijn par-
ticipatie bijkomend beknot door zijn
burgerrechtelij ke handelingsonbe-
kwaamheid. Zonder wettelijke grond
te geven aan de ,,kinderrechtenbewe-
ging” blijft de participatie van de min-
derjarige, voorzien in de context van
dit ontwerp van decreet niets meer
dan een ,,schijnrecht”. Spreken over
een storm in een glas water zou deze
materie verheffen boven zijn werkelij-
ke proporties.

De derde optie die, naar de memorie
van toelichting, het sluitstuk vormt
van een herdacht concept van de bij-
zondere jeugdbijstand, in se de op-
richting van bemiddelingscommis-
sies, is inderdaad een sluitstuk maar
dan alleen maar een sluitstuk van de
sociale bescherming, nu bijzondere
jeugdbijstand genoemd. Want indien
de bemiddelingscommissie geen min-
nelijke regeling inzake de hulpverle-
ning tussen de participanten kan be-
werkstelligen, wordt haar ingevolge
artikel 17 de mogelijkheid gegeven de
zaak uit handen te geven of door te
verwijzen naar de jeugdrechtbank.
Het sluitstuk impliceert meteen het
ter beschikking stellen van de sleutels
tot het koninkrijk van wereldvreemde
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magistraten. Er bestaat ook nog een
andere motivatie om dit bemidde-
lingsinstituut te miskennen. Dit insti-
tuut schept enerzijds een nieuwe bu-
reaucratie en anderzijds met over-
heidsgeld goed betaalde functies. Het
aan deze commissie bestede kapitaal
zou beter gebruikt kunnen worden
om de hulpverlening financieel beter
uit te bouwen. Zodanig dat het lamen-
tabele artikel 11, dat voorziet in een ti-
nanciële tussenkomst door de min-
derjarige en de onderhoudsplichten
in de hulpverlening, overbodig zou
worden.

De bundeling van een aantal wer-
kingsbeginselen in verband met de
dienst- en hulpverleningsinfrastruc-
tuur vormt een vierde optie. Hierin
wensen we twee aspecten te bena-
drukken.

Ten eerste werkt de bestaande infra-
structuur gebrekkig. Dit als een ge-
volg van haar gepolitiseerd karakter
en haar geringe subsidiëring. In hoe-
verre dit ontwerp van decreet hierin
verandering zal brengen, blijft een on-
beantwoorde vraag.

Ten tweede blijven krachtens artikel 2
de maatregelen opgesomd in titel II,
hoofdstuk III van de wet van 8 april
1965 als afdwingbare pedagogische
maatregelen van kracht. Statistisch
gezien neemt de plaatsing van de min-
derjarige bij een particulier of in een
geschikte inrichting alsook het toever-
trouwen van een minderjarige aan de
groep rijksgestichten voor observatie
en opvoeding onder toezicht, de eer-
ste plaats in binnen het totale gamma
van maatregelen.

Het behoud van deze maatregelen is
dan ook in strijd met de existentie en
essentie van dit ontwerp van decreet.
De repressie wordt enkel en alleen
een nieuw kleedje aangepast. De min-
derjarige heeft er geen enkel belang
bij of hij nu via de sociale bescher-
ming of via het ,,herdachte concept
van bijzondere jeugdbijstand” in een
instelling belandt en van daaruit zijn
,,fysische, affectieve, morele, intellec-
tuele en sociale ontplooiingskansen”
moet ontwikkelen.

Besluitend kunnen we stellen dat de
vier opties van waaruit de bijzondere

jeugdbijstand werd benaderd de juis-
te en de na te streven invalshoeken
zijn. Doch de wijze waarop deze op-
ties in een juridisch harnas werden ge-
goten, getuigt van een te klein geloof
in jonge mensen. Stuk voor stuk kun-
nen deze opties via achterpoortjes in
de kiem worden gesmoord en kunnen
ze aanleiding geven tot een nieuwe
versluierende repressie.

Onze fundamentele keuze wordt nu
toegespitst op enerzijds het behoud
van de sociale bescherming in het ka-
der van de wet van 1965 of anderzijds
op het steunen van dit ontwerp van
decreet. Gezien de manklopende wer-
king van de oude structuren zou men
kunnen opteren voor deze innovatie.
Maar we onderkennen de beperktheid
ervan ingevolge de koppigheid van de
nationale Justitieminister en de on-
volledige staatshervorming met be-
trekking tot het strafrecht, het burger-
lijk en gerechtelijk recht alsmede het
besef dat men hierdoor moet kiezen
voor een systeem, dat weliswaar beter
is dan het oude.

De Vlaams-Nationalisten willen ook
voor jonge mensen van dit land een
huis maken dat goed is, om het met
het woord van de dichter te zeggen,
een tehuis voor onze ,,verstrooide kin-
deren”. Omdat deze staatsinrichting
het ons nog niet altijd of het ons als-
nog nog niet mogelijk maakt dit te rea-
liseren zullen wij ons nog bezinnen
over de wijze van stemmen. (Applaus
bij de W)

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

Indiening en verwijzing

De Voorzitter : Dames en heren, alvo-
rens het woord te verlenen aan Minis-
ter Steyaert, wil ik u mededelen dat
het volgende advies van de Raad van
State werd ingediend : advies van de
Raad van State over het ontwerp van
decreet betreffende de milieuvergun-
ning.

Dit advies wordt verwezen naar de
Commissie voor Leefmilieu en Wa-
terbeleid.

Men deelde mij mede dat deze Com-
missie morgen te 10.30 uur is samen-
geroepen.

ONTWERP VAN DECREET inzake
bijzondere jeugdbijstand
- 309(1984-1985)-  Nrs.1  en 2

Algemene bespreking (Voortzetting)

De Voorzitter : Minister Steyaert heeft
het woord.

Minister R. Steyaert (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, collega’s, ik
wil deze uiteenzetting beginnen met
een oprecht woord van dank aan de
verslaggever die inderdaad een uitste-
kende weergave heeft verstrekt van de
bespreking die wij in de Commissie
Bijstand aan Personen hebben gehou-
den. Hij heeft de nieuwe aspecten in
de jeugdbescherming aangegeven,
die in het ontwerp van decreet aanwe-
zig zijn alsook de nieuwe opties die
erin worden verwezenlij kt en erop ge-
wezen dat dit de voortzetting is van
een beleid inzake jeugdbescherming
dat reeds jarenlang als vernieuwend
en progressief mag worden bestem-
peld.

De heer Verhaegen heeft er ook op ge-
wezen - en trouwens niet hij alleen
maar ook de heren De Groot en Van
den Bossche - hoe in dit decreet on-
der andere dit progressief naar voren
treden inzake jeugdbescherming ook
duidelijk de richting bevestigt die
door zovele groepen die zich met deze
problematiek bezighouden, sedert
lang is gewenst, namelijk de scheiding
tussen het gerechtelijk ingrijpen en de
sociale bescherming die aan jonge
mensen in bepaalde omstandigheden
moet worden gegeven.

Die duidelijke scheiding van het ge-
rechtelijk optreden, aan de ene kant
en van de sociale opvang, aan de ande-
re kant - dit wens ik even te beklem-
tonen - is van mijnentwege geenszins
een misprijzen ten aanzien van de ge-
rechtelijke instanties. Het is spijtig
maar in een aantal gevallen is dit ge-
rechtelijk optreden gerechtvaardigd
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en noodzakelijk. Dit niet te willen in-
zien is een verregaande veronachtza-
ming van de werkelijkheid. Maar wat
de voornaamste taak van de Vlaamse
Gemeenschap betreft, namelijk de so-
ciale bijstand en het voorkomen van
problematische opvoedingssituaties,
daar wensen wij het zelfstandig optre-
den van de gemeenschapsinstellingen
te waarborgen. Dit betekent niet dat
wij geen erkenning en waardering
zouden hebben voor de wijze waarop
magistraten, bijvoorbeeld jeugdrech-
ters, de taak die hun is toevertrouwd
vervullen.
Wat wij met dit ontwerp van decreet
beogen is binnen onze samenleving,
mensen, ook jonge mensen, die in si-
tuaties leven of hebben geleefd die
verre van bevorderlijk zijn voor hun
persoonlijke ontwikkeling, mits een
deskundige begeleiding bekwaam te
maken hun eigen leven in te richten
om te komen tot evenwichtige volwas-
senheid. Om noodsituaties binnen
onze samenleving te voorkomen moet
werk worden gemaakt van het opspo-
ren van de reële oorzaken van bepaal-
de ontsporingen of misgroeiingen.
Om deze doelstellingen te bereiken,
zijn gepaste structuren nodig. Dit ont-
werp van decreet is daartoe een po-
ging, waaraan naar ik hoop binnen de
Vlaamse Gemeenschap rustig, maar
tegelijk vastberaden zal worden ge-
werkt.
Ik kan in genen dele de ideeën die
naar voren werden geschoven door de
heer Vervaet volgen. Hij vindt dat dit
ontwerp de scheiding van het justi-
tieel ingrijpen en de vrijwillige hulp
niet zal bevorderen en dat het niet
correct zou zijn dat hier aan minderja-
rigen een ernstige kans wordt gegeven
inzake medezeggenschap en een ge-
deeltelijke handelingsbekwaamheid.
Ik krijg de indruk dat de heer Vervaet
in zijn betoog geen blijk heeft gege-
ven van vertrouwdheid met wat zich
in de jeugdbescherming afspeelt. Mag
ik wijzen op een reeks van toepassing
zijnde maatregelen ter bevordering
van dagcentra voor minderjarigen en
van bijvoorbeeld zelfstandig wonen.
Verder steun ik experimenten die tot
doel hebben jongeren te helpen om
later in het eigen leven eigen verant-
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woordelij kheid aan te kunnen.

Ik wil even dieper ingaan op de beden-
kingen van de heer Van den Bossche.
Een van de moeilijkheden waarvoor
wij stonden, zijn de raakvlakken die
onvermijdelijk bestaan tussen de so-
ciale begeleiding en in bepaalde ge-
vallen een eventueel noodzakelijk ge-
rechtelijk ingrijpen. Het is zeer moei-
lijk om correcte informatiekanalen,
waarover de heer Van den Bossche
heeft gesproken, te organiseren.

Wij hebben gemeend de oplossing te
vinden in de oprichting van de bemid-
delingscommissies en wij geloven nog
steeds dat dit een goede oplossing is.

Ten behoeve van de Raad wil ik de ei-
genlijke rol van deze bemiddelings-
commissies nog even toelichten. Zij
hebben in het ontwerp van decreet, en
nog meer voor de toekomstige organi-
satie van de sector, een uitzonderlijke
sleutelopdracht. Met de oprichting of
afwijzing ervan valt of staat het ont-
werp.

Inderdaad, tijdens de werkzaamhe-
den in de commissie en uit talrijke
contacten met de betrokken milieus
bleek unaniem de consensus om de
vrijwillig aanvaarde hulp te scheiden
en te onderscheiden van gerechtelijke
bescherming. De bestaande afwezig-
heid van deze duidelijke scheiding is
aanleiding tot een verwarrende iden-
titeit voor en bij de jeugdbescher-
mingscomités. Zij heeft gevolgen
voor de wijze van hulpverlenen, voor
de relaties met de hulpvragers, het
doorverwijzingsbeleid naar het Open-
baar Ministerie, het optreden van de
vaste afgevaardigden, en ligt aan de
basis van een zekere negatieve beeld-
vorming voor de jeugdbeschermings-
comités als voorportaal van een justi-
tiëel optreden.

Bij de potentiële hulpvragers, en zelfs
bij andere voorzieningen, is op deze
wijze in zekere mate de werking van
de comités gehypothekeerd.

Als scheiding tussen vrijwillige hulp
en gerechtelijke bescherming de ba-
sisoptie  en het uitgangspunt is, dient
ze decretaal en structureel te worden
gewaarborgd. Deze waarborg is de be-
middelingscommissie. Zij maakt een
neutrale zone mogelijk tussen beide

Bijzondere jeugdbijstand

werkterreinen, elk met eigen specifïe-
ke werkingsbeginselen. Zij laat ook de
overbrugging van deze zone toe op de
wijze die in het ontwerp is bepaald.
Waar de oprichting van bemidde-
lingscommissies met het oog op het
principieel en feitelijk onderscheid
tussen justitie en de vrijwillige hulp
volstrekt noodzakelijk is, vormt de
wijze waarop de bemiddelingscom-
missies optreden een bijkomende mo-
gelijkheid voor de betrokkenen om
voor een problematische opvoedings-
situatie zelf over een oplossing te be-
slissen. Sommigen zullen zich afvra-
gen of de voorgeschreven procedure
ook niet door de jeugdrechtbank zou
kunnen worden gevolgd. Het is mijn
overtuiging, en daar verschil ik van
mening met de heer Van den Bossche,
dat dit uitgesloten is omdat verschij-
nen voor de jeugdrechtbank, ook als
verzoening of bemiddeling de bedoe-
ling zou zijn, slechts mogelijk is mits
vordering door het Openbaar Ministe-
rie. Deze vordering betekent op zich
een appreciatie van de ernst van de si-
tuatie. Ze is tegelijkertijd ook de toe-
gangspoort tot het gerechtelijk sys-
teem waarin de mogelijkheid reëel
aanwezig is dat de beslissing over de
toekomst van de betrokkenen, in eer-
ste instantie ten aanzien van de min-
derjarige, door de rechtbank wordt
overgenomen.

Ten slotte, met uitzondering van de
verzoeningsprocedure voor de Vrede-
rechter, is elke gerechtelijke procedu-
re principieel en feitelijk asymme-
trisch, en dat hoort ook zo. Indien bij
de direct betrokkene de zin voor ver-
antwoordelijkheid totaal of in grote
mate afwezig is, is het noodzakelijk
dat een rechtbank beslist in het be-
lang van de betrokkene of in het be-
lang van de maatschappij.

Het is echter even waar dat minderja-
rigen en hun ouders, omdat zij met el-
kaar of met anderen problemen heb-
ben, heel dikwijls te vlug onverant-
woordelijk worden gemaakt door een
gerechtelijk optreden. In deze samen-
hang biedt de bemiddelingscommis-
sie een alternatief : uitgaande van de
principiële gelijkwaardigheid tussen
de diverse partners - direct betrokke-
nen en eventueel hulpverleners -
wordt ruimte voor overleg en bemid-
deling aangeboden opdat het appel  op
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de verantwoordelijkheid van de be-
trokkenen een constructieve oplos-
sing zou in de hand werken.

Het niet goedkeuren van de bemidde-
lingscommissie zoals zij als instituut,
met haar opdracht en wijze van func-
tioneren in het voorliggend ontwerp
wordt omschreven ondermijnt ten
gronde de basisopties voor de bedoel-
de sector. Indien de bemiddelings-
commissie uit het ontwerp wordt ge-
licht wordt de bijzondere jeugdbij-
stand tegelijkertijd van zijn meest in-
noverend instrument en ook van zijn
sluitstuk ontdaan.

Wat in dat geval zou overblijven is een
bevestiging van de bestaande situatie,
als het ware dus oude wijn in nieuwe
zakken.

Het is vanuit deze beschouwing dat
het mij ook niet mogelijk zal zijn het
amendement van de heer Van den
Bossche te aanvaarden. Ik wens - en
ik denk dat ik daarmee een goede be-
slissing neem - aan de Vlaamse Raad
te vragen dat hij de tekst van dit ont-
werp-decreet, zoals in de Commissie
herwerkt en verbeterd, zou goedkeu-
ren.

De Voorzitter : Vraagt nog iemand het
woord ? (Neen)

Aangezien niemand meer het woord
vraagt, verklaar ik de algemene be-
spreking gesloten.

Artikelsgewijze  bespreking

De Voorzitter : Aan de orde is de arti-
kelsgewijze bespreking van het ont-
werp van decreet inzake bijzondere
j eugdbij stand.

De tekst aangenomen door de Com-
missie wordt als basis voor de bespre-
king genomen.

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een aangelegenheid
bedoeld inartikel 59bis van de Grond-

- Aangenomen.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit decreet
wordt verstaan onder :

a) problematische opvoedingssitua-
tie : een situatie waarin de fysische in-
tegriteit, de affectieve, morele, intel-
lectuele of sociale ontplooiingskansen
van minderjarigen in het gedrang ko-
men, door bijzondere gebeurtenissen,
door relationele conflicten, of door de
omstandigheden waarin zij leven ;

b) voorzieningen : initiatieven die
hulp- of dienstverlening organiseren
voor minderjarigen en gezinnen ;

c) erkende voorzieningen : voorzie-
ningen die in het kader van dit decreet
erkend zijn ;

d) centra of diensten : voorzieningen
die zich hoofdzakelijk met ambulante
of semi-residentiële hulpverlening in-
laten, of die begeleiding verzekeren
aan natuurlijke personen die minder-
jarigen opvangen ;

e) projecten : bijzondere initiatieven
met een tijdelijk karakter, die zich
richten tot een specifieke doelgroep of
op een bijzondere probleemsituatie ;

f) inrichtingen : voorzieningen die
zich hoofdzakelijk met residentiële
opvang of met hulpverlening in resi-
dentieel verband inlaten ;

g) de Executieve : de Vlaamse Execu-
tieve ;

h) afdwingbare pedagogische maatre-
gelen : de maatregelen opgesomd in
Titel II, Hoofdstuk III van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbe-
scherming.

- Aangenomen.

Hoofdstuk II
De comités voor

bijzondere j eugdzorg

Afdeling 1

Algemene bepalingen

Per bestuurlijk arrondissement wordt
door de Executieve een comité voor
bijzondere jeugdzorg, hierna te noe-
men het comité, opgericht.

Op grond van de bevolkingsdichtheid
of de probleemconcentratie inzake
bijzondere jeugdzorg, kan de Execu-
tieve ofwel per regio van twee be-
stuurlij  ke arrondissementen één co-
mité oprichten, ofwel in eenzelfde be-
stuurlij  k arrondissement twee of
meerdere comités oprichten

De Executieve bepaalt de zetel en het
werkgebied van de comités.

- Aangenomen.

Artikel 4

Het comité heeft, rekening houdend
met de functionele taakverdeling
zoals bepaald in artikel 5 en artikel 9,
tot taak :

1’ daadwerkelijke bijstand en hulp te
organiseren in problematische opvoe-
dingssituaties, ten behoeve van de
minderjarigen en van diegenen die
over hen de ouderlijke macht uitoefe-
nen of hen in rechte of in feite onder
hun bewaring hebben, en dit in het
belang van de minderjarige ;

2” aan de magistraten belast met
jeugdzaken, die minderjarigen of die-
genen die over hen de ouderlijke
macht uitoefenen of hen in rechte of
in feite onder hun bewaring hebben,
naar het comité hebben verwezen, de
waarborg te verlenen dat hoger om-
schreven bij stand en hulp daadwerke-
lijk zal worden aangeboden, en hen
daartoe desgevraagd mede te delen of
deze bijstand en hulp werd aangevat,
nog wordt voortgezet of werd vol-
tooid ;

3” de omstandigheden en toestanden
die negatief inwerken op de fysische
integriteit, het psyche-sociaal welzijn
en de ontplooiingskansen van min-
derjarigen, ter kennis te brengen van
private organisaties en van de over-
heid, met het oog op initiatieven om
deze toestanden en omstandigheden
te voorkomen en te bestrijden ;

4” in plaatselijk of in regionaal ver-
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Voorzitter

V.l.n.r. PW-Volksvertegenwoordigers  A. Denys en E. De Groot. Omdat het decreet-
jeugdbijstand o.m. van een sociale basis uitgaat, beschouwde laatstgenoemde het als
een belangrijke stap voorwaarts na de wet van 1965

band met dergelijke initiatieven sa-
men te werken, ze te ondersteunen, te
bevorderen, en desgevallend te coör-
dineren.

- Aangenomen.

Artikel 5

6 1. De taken omschreven in artikel 4,
1’ en 2’, worden toevertrouwd aan de
leden van het comité die deel uitma-
ken van het bureau voor bijzondere
jeugdbijstand, dat in de schoot van
het comité wordt opgericht, zoals na-
der bepaald in afdeling II van dit
hoofdstuk.

6 2. De taken omschreven in artikel 4,
3” en 4’ worden in het bijzonder be-
hartigd door de andere leden van het
comité. Daarbij worden onder meer
de volgende werkingsbeginselen in
acht genomen :

1’ het comité inventariseert en regis-
treert de in artikel 4,3” en 4’ bedoelde
omstandigheden en toestanden, als-
mede het geheel van de in het arron-
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dissement bestaande initiatieven die
daaraan pogen te verhelpen ;

2’ het onderzoekt welke leemten be-
staan en stelt de prioritaire behoeften
vast ;

3” het onderzoekt hoe door overleg,
coördinatie, of door het stimuleren
van samenwerking enerzijds, bijge-
dragen kan worden tot het optimalise-
ren van de werking van voornoemde
initiatieven en anderzijds tot het tege-
moetkomen aan de prioritaire behoef-
ten ;

4’ het initieert, stimuleert en coördi-
neert in dat perspectief de samen-
spraak en samenwerking tussen alle
daartoe aanspreekbare voorzienin-
gen ;

5” jaarlijks maakt het comité over de-
ze activiteiten een verslag over aan de
Executieve, overeenkomstig de richt-
lijnen door de Executieve bepaald ;

6” het comite oriënteert en stimuleert
de werking van het bureau voor bij-

Bijzondere jeugdbijstand

zondere jeugdbijstand en bespreekt
jaarlijks de algemene werking van het
bureau.

- Aangenomen.

Artikel 6

6 1. Het comité bestaat uit twaalf le-
den die door de Executieve benoemd
worden voor een hernieuwbare ter-
mijn van vijf jaar.

Deze leden worden benoemd als ver-
tegenwoordigers van jeugdorganisa-
ties, voorzieningen of andere initiatie-
ven die zich actief met jeugd en gezin
bezighouden, voor één vierde uit per-
sonen die actief zijn in de jeugd- en
volwassenvorming ; voor één vierde
uit personen die actief zijn in dienst-
of hulpverlening aan jeugd en gezin ;
voor één vierde uit personen die actief
zijn in arbeids- of onderwijsmiddens
en voor één vierde uit personen die
actief zijn in de gezondheidszorg. De
Executieve houdt hierbij rekening
met de onderscheiden maatschappe-
lijke visies.

Bij de benoeming moet ten minste
een derde van de leden van het comité
jonger zijn dan dertig jaar.

De Executieve kan bijkomende be-
noemingsvoorwaarden vaststellen.

6 2. Het comité kan zelf twee bijko-
mende leden coöpteren, die omwille
van hun bijzondere deskundigheid in-
zake jeugdzorg een waardevolle bij-
drage kunnen leveren voor de werking
van het comité. Deze leden worden
door het comité gekozen met een
tweederde meerderheid van stem-
men.

6 3. De Executieve benoemt uit de leden
van het comité één voorzitter en twee
ondervoorzitters. Ten minste één van
hen moet op het ogenblik van de benoe-
ming jonger zijn dan dertig jaar.

8 4. De Executieve regelt de werkwijze
van het comité en stelt de vergoedingen
van de leden vast.

- Aangenomen.

Artikel 7

De Executieve organiseert ten behoe-
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Voorzitter

ve van de comités :

1’ een administratief secretariaat, be-
last met de voorbereiding en de admi-
nistratieve uitvoering van de beslis-
singen van het comité en van het bu-
reau voor bijzondere jeugdbijstand ;

2” een sociale dienst belast, enerzijds
met het opnemen van de bijstands- en
hulpverleningstaken zoals omschre-
ven in artikel 4,l” en 2’, en anderzijds
met de uitwerking van de opdrachten
die door het comité worden gegeven
in het kader van zijn taken zoals in ar-
tikel 4, 3” en 4” omschreven.
- Aangenomen.

Afdeling II
De bureaus voor

bijzondere j eugdbij stand

Artikel 8

In de schoot van ieder comité wordt
een bureau voor bijzondere jeugdbij-
stand, hierna te noemen het bureau,
opgericht.
- Aangenomen.

Artikel 9

6 1. Het bureau heeft tot taak, door
tussenkomst van de sociale dienst,
concrete vorm en inhoud te geven aan
de in artikel 4, 1’ en 2’ vermelde op-
drachten.

6 2. Bij de uitvoering van deze taken
worden onder meer de volgende wer-
kingsbeginselen in acht genomen :

1” de sociale dienst neemt kennis van
de problematische opvoedingssitua-
ties die hem ter kennis gebracht wor-
den, hetzij door minderjarigen, hetzij
door diegenen die over de minder-
jarigen de ouderlijke macht uitoefe-
nen of hen in rechte of in feite onder
hun bewaring hebben, hetzij door
derden ;

2” de sociale dienst poogt in deze pro-
blematische opvoedingssituaties te
help en, door advies, doorverwijzing,
overleg met de rechtstreeks of on-
rechtstreeks bij de probleemsituatie
betrokkenen, door het uitwerken van

een specifiek aan de problematische
opvoedingssituatie aangepaste hulp-
verleningsprogramma of door een
concreet hulpaanbod dat rekening
houdt met de verscheidenheid van de
beschikbare voorzieningen ;

3” in alle gevallen waarin de hulpver-
lening de rechten raakt van diegenen
die over de minderjarige de ouderlijke
macht uitoefenen of hem in rechte of
in feite onder hun bewaring hebben,
kan een hulpverleningsaanvraag en-
kel ingewilligd worden en kan een
hulpverleningsaanbod enkel uitge-
voerd worden, mits hun instemming ;

4” in de gevallen waarin de hulpverle-
ning de persoonlijke vrijheid van de
minderjarige raakt, kan de hulpverle-
ningsaanvraag enkel ingewilligd wor-
den en kan een hulpverleningsaan-
bod enkel uitgevoerd worden, mits de
instemming van de minderjarige wan-
neer deze de leeftijd van veertien jaar
heeft bereikt, of nadat de minderjari-
ge werd gehoord wanneer hij jonger is
dan veertien jaar ;

5’ de sociale dienst brengt regelmatig
bij het bureau verslag uit over zijn ac-
tiviteiten ;

6” ingeval een concrete hulpverle-
ningsaanvraag door de sociale dienst
werd afgewezen, dient het bureau dit
te bekrachtigen ; het kan ook beslis-
sen dat aan de hulpverleningsaan-
vraag gevolg dient gegeven te wor-
den ;

7” oplossingsvoorstellen voor proble-
matische opvoedingssituaties die fi-
nanciële gevolgen hebben voor de be-
groting van de Vlaamse Gemeen-
schap, dienen ter bekrachtiging voor-
gelegd te worden aan het bureau, dat
hierover beslist, onverminderd het
bepaalde in artikel 11 ;

8” de sociale dienst en het bureau eer-
biedigen de ideologische, filosofische
en godsdienstige overtuiging van de
personen betrokken in problemati-
sche opvoedingssituaties die zij pogen
te helpen.

- Aangenomen.

Artikel 10

0 1. Het bureau bestaat uit vier leden

van het comité, die op voordracht van
het comité door de Executieve wor-
den benoemd, en uit de voorzitter van
het comité, die ambtshalve voorzitter
is van het bureau.

$ 2. De Executieve regelt de werkwij-
ze van het bureau en stelt de vergoe-
dingen van de leden vast.

- Aangenomen.

Afdeling III
Bijzondere bepalingen

Artikel 11

0 1. De werkingskosten van de comi-’
tés, inclusief deze van de bureaus, zijn
ten laste van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap.

6 2. Zijn eveneens ten laste van de be-
groting van de Vlaamse Gemeen-
schap, de uitgaven die voortvloeien
uit de beslissingen die door de comi-
tés en door de bureaus werden geno-
men en die niet door een particuliere
of openbare instelling gedragen wor-
den.

0 3. De Executieve bepaalt onder wel-
ke voorwaarden de comités en de bu-
reaus de in 0 1 en 6 2 vernoemde uit-
gaven mogen doen.

De bureaus stellen na overleg de bij-
dragen vast van de minderjarigen en
van de onderhoudsplichtige personen
onverminderd het recht van dezen
zich bij verzoekschrift tot de jeugd-
rechtbank te wenden.

- Aangenomen.

Hoofdstuk III
Bemiddeling inzake

bijzondere j eugdbij stand

Afdeling 1
De bemiddelingscommissie

voor bijzondere j eugdbij stand

Artikel 12

Per gerechtelijk arrondissement
wordt door de Executieve een bemid-
delingscommissie voor bijzondere
jeugdbijstand, hierna te noemen de
bemiddelingscommissie, opgericht.
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Voorzitter

Op grond van de bevolkingsdichtheid
of de probleemconcentratie inzake
bijzondere j eugdbij stand, kan de Exe-
cutieve ofwel per regio van twee ge-
rechtelijke arrondissementen één be-
middelingscommissie oprichten, of-
wel in eenzelfde gerechtelijke arron-
dissement twee of meerdere bemid-
delingscommissies oprichten.

De Executieve bepaalt de zetel en het
werkgebied van de bemiddelingscom-
missie.

De Voorzitter : Bij dit artikel stelt de
heer Van den Bossche volgend amen-
dement voor :

,,Hoofdstuk III - Bemiddeling inzake
bijzondere j eugdbij stand

Afdeling 1 - De bemiddelingscom-
missie voor bijzondere j eugdbij stand

Afdeling 1, gevormd door artikelen 12
tot 19, weglaten”

Ik meen dat dit als één enkel amende-
ment mag worden aanzien.

Indien de heer Van den Bossche mor-
gen de gesplitste stemming zou vra-
gen kan hij die krijgen. Hij heeft zijn
amendementen reeds toegelicht en ik
meen dat de Minister daarop reeds
heeft geantwoord.

Indien geen andere leden ter zake op-
merkingen wensen te maken worden
de artikelen 12 tot en met 19, evenals
het amendement - vermits het hier
gaat om een amendement tot schrap-
ping der artikelen - aangehouden

Artikel 13

De bemiddelingscommissie neemt
kennis van :

1’ de bemiddelingsverzoeken inzake
oplossingsvoorstellen die door het bu-
reau noodzakelijkwordengeacht voor
problematische opvoedingssituaties,
maar waarvoor de vereiste instem-
ming van één of méér van de betrok-
kenen,zoals bepaald in artikel 9,3” en
4’ , niet wordt bekomen ;

2’ de bemiddelingsverzoeken inzake
hulpverleningsaanvragen die door het
bureau werden afgewezen, zoals be-
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paald in artikel 9,6” , of die niet kun-
nen worden ingewilligd wegens het
ontbreken van de in artikel 9,3” en 4”
vereiste instemming ;

3” bemiddelingsverzoeken in ver-
band met klachten van personen, die
ove een minderjarige beneden de
leeftijd van achttienjaar de ouderlijke
macht uitoefenen of hem in rechte of
in feite onder hun bewaring hebben,
en wiens wangedrag of de onbuig-
zaamheid tot ernstige conflicten aan-
leiding geeft of het psyche-sociaal
welzijn van zijn leefgenoten ernstige
schade berokkent, wanneer alle po-
gingen tot contlictoplossing tot dus-
ver mislukt zijn ;

4’ bemiddelingsverzoeken of verzoe-
ken om advies vanwege magistraten
belast met jeugdzaken ;

5” andere bemiddelingsverzoeken die
er toe strekken in problematische op-
voedingssituaties de belangen van de
minderjarigen te behartigen.

Artikel 14

Bemiddelingsverzoeken kunnen bij
de bemiddelingscommissie aanhan-
gig gemaakt worden door :

1” de minderjarige of door iedere ver-
trouwenspersoon die in feite zijn be-
langen behartigt, in dit laatste geval in
eigen naam of in naam van de minder-
jarige ;

2’ personen die over de minderjarige
de ouderlijke macht uitoefenen of
hem in rechte of in feite onder hun be-
waring hebben ;

3’ hulpverleners die werkzaam zijn in
voorzieningen ;

4’ het bureau ;

5” magistraten belast met j eugdzaken.

Artikel 15

6 1. Bemiddelingsverzoeken worden
bij de bemiddelingscommissie aan-
hangig gemaakt bij verzoekschrift of
bij mondelinge verklaring.

Het aan de bemiddelingscommissie
gericht verzoekschrift wordt neerge-
legd op of wordt per brief gezonden

. Bijzondere jeugdbijstand

aan het administratief secretariaat van
de bemiddelingscommissie, voorzien
in artikel 20 van dit decreet.

Het bemiddelingsverzoek bij monde-
linge verklaring wordt geakteerd in
een bijzonder daartoe gehouden regi-
ster, hetzij op het administratief se-
cretariaat van de bemiddelingscom-
missie, hetzij op het administratief se-
cretariaat van het comité. In dit laatste
geval wordt het bemiddelingsverzoek
door dit secretariaat onverwijld ter
kennis gebracht van het administra-
tief secretariaat van de bemiddelings-
commissie.
6 2. Het verzoek of de te akteren ver-
klaring vermeldt :

1” de dag, de maand en het jaar van
het bemiddelingsverzoek ;
2’ behoudens in het geval van artikel
14,4” en 5’ : de naam, de voornaam,
de geboortedatum, de hoedanigheid
en de woonplaats van de verzoeker, en
in voorkomend geval van diegene die
namens de minderjarige het verzoek
indient ;
3” in het geval van artikel 14,4’ en 5” :
de naam, de voornaam en de hoeda-
nigheid van de persoon die het ver-
zoek indient ;
4” een korte omschrijving van het
voorwerp van het bemiddelingsver-
zoek alsook de bij de bemiddeling te
betrekken partij en.

Artikel 16

0 1. De bij de bemiddeling te betrek-
ken partijen worden bij gewone brief
van het administratief secretariaat
van de bemiddelingscommissie opge-
roepen om te verschijnen, op plaats,
dag en uur die door de bemiddelings-
commissie worden bepaald.

0 2. De minderjarige kan zich laten
bijstaan of, indien de bemiddelings-
commissie het toestaat, zich laten ver-
tegenwoordigen door een vertrou-
wenspersoon van zijn keuze. Indien
de minderjarige daartoe zelf niet in
staat is, kan de bemiddelingscommis-
sie hem ambtshalve een vertrouwens-
persoon toewijzen.

8 3. Personen die de ouderlijke macht
over de minderjarige uitoefenen of
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Voorzitter

hem in rechte of in feite onder hun be-
waring hebben, kunnen zich even-
eens door een vertrouwenspersoonla-
ten bijstaan, of, indien de bemidde-
lingscommissie het toestaat, zich door
een vertrouwenspersoon hunner keu-
ze laten vertegenwoordigen.

maakt. De in bemiddeling opgeroe-
pen partijen worden van het feit van
de doorverwijzing in kennis gesteld.

regelt en het personeel benoemt.
- Aangenomen.

Artikel 21Artikel 18
De werkingskosten van de bemidde-
lingscommissies komen ten laste van
de begroting van de Vlaamse Ge-
meenschap. De Executieve bepaalt
onder welke voorwaarden uitgaven
mogen gedaan worden.

De adviezen, waarvan sprake in arti-
kel 13, 4”, en in artikel 22 worden
rechtstreeks overgemaakt aan het
ambt van de magistraat die erom ver-
zocht.

6 4. Het bureau kan zich door een lid
ervan of door een consulent van de so-
ciale dienst bedoeld in artikel 29,§ 1
laten vertegenwoordigen. - Aangenomen.Artikel 19

6 5. De magistraat belast met j eugdza-
ken kan zich door een consulent van
de sociale dienst bedoeld in artikel 29,
0 2 laten vertegenwoordigen.

De bemiddelingscommissie bestaat
uit drie leden waaronder een voorzit-
ter die door de Executieve benoemd
worden voor een hernieuwbare ter-
mijn van vijf jaar.

Hoofdstuk IV
Pedagogische maatregelen

Artikel 22

0 1. In de gevallen waarin de zaak bij
de j eugdrechtbank aanhangig wordt
gemaakt, hetzij op vordering van het
openbaar ministerie, hetzij op een be-
schikking tot verwijzing door de on-
derzoeksrechter, hetzij door vrijwilli-
ge verschijning ingevolge een met re-
denen omklede waarschuwing van het
openbaar ministerie of bij dagvaar-
ding op verzoek van het openbaar mi-
nisterie, kunnen de afdwingbare pe-
dagogische maatregelen uitgevoerd
worden in het kader van de voorzie-
ningen die door de Executieve wor-
den erkend of gesubsidieerd :

Artikel 17 De voorzitter en de leden worden be-
noemd op grond van een bijzondere
deskundigheid inzake problemati-
sche opvoedingssituaties.

6 1. De bemiddelingscommissie heeft
tot taak tussen de opgeroepenpartijen
te bemiddelen met het oog op het
bereiken van een minnelij ke regeling.
Indien dit voor de uitvoering van
haar taak nuttig blijkt, kan de bemid-
delingscommissie beroep doen op
deskundigen en bevoorrechte getui-
gen.

Het voorzitterschap of lidmaatschap
van de bemiddelingscommissie is on-
verenigbaar met het ambt van voorzit-
ter van de jeugdkamer in het Hof van
Beroep, het ambt van onderzoeks-
rechter, j eugdrechter of parketmagi-
straat.Indien een minnelijke regeling tot

stand komt, wordt dit vastgelegd in
een geschrift behoorlijk ondertekend
door de betrokken partijen

De Executieve kan bijkomende
benoemingsvoorwaarden vaststellen.

De Executieve benoemt tevens een
plaatsvervangend voorzitter, en twee
plaatsvervangende leden, voor het ge-
val van verhindering van de titularis-
sen.

a) voor zover de bemiddelingscom-
missie voorafgaandelij k aan de j eugd-
rechtbank haar advies heeft meege-
deeld,

0 2. Indien geen minnelijke regeling
tot stand komt beslist de bemidde-
lingscommissie, hetzij om de zaak uit
handen te geven, hetzij om de zaak in
het belang van de minderjarige door
te verwijzen naar de jeugdrechtbank.

b) zonder voorafgaandelij k advies van
de bemiddelingscommissie voor een
maximum termijn van één jaar.

$2. De Executieve regelt de werkwij-
ze van de bemiddelingscommissie en
stelt de vergoedingen van de leden.
vast.

De beslissing om de zaak uit handen
te geven is met redenen omkleed en
wordt ter kennis gebracht van de op-
geroepen partij en.

0 2. Het bepaalde in 6 1 is eveneens
van toepassing op de voorlopige maat-
regelen bedoeld in artikel 52 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming.

De Voorzitter : Dus, de artikelen 12 tot
en met 19, evenals het amendement
van de heer Van den Bossche, worden
aangehouden.

De beslissing om de, zaak naar de
jeugdrechtbank door te verwijzen,
kan alleen genomen worden wanneer
de bemiddelingscommissie van oor-
deel is, dat het in het belang van de
minderjarige ernstig aangewezen is
dat er een afdwingbare pedagogische
maatregel, zoals omschreven in arti-
kel 2, h) wordt genomen.

6 3. In het advies bedoeld in8 1 dienen
de mogelijkheden tot vrijwillige hulp-
verlening geëvalueerd te worden, des-
gevallend na een bemiddelingsproce-
dure zoals omschreven inartikel 13 en
volgende, en dient een voorstel ge-
daan te worden betreffende een des-
gevallend wenselijke pedagogische
maatregel.

Afdeling II
Bijzondere bepalingen

Artikel 20

De Executieve organiseert en stelt ter
beschikking van de bemiddeling-
scommissies een administratief secre-
tariaat waarvan zij de werkwijze

De doorverwijzing geschiedt middels
een gemotiveerd advies dat aan het
openbaar ministerie wordt overge- - Aangenomen.
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Voorzitter rechtbank en van het comité van het de dagprijs van de inrichtingen die
werkgebied waar de aanvrager is ge- door de Vlaamse Gemeenschap zelf

Hoofdstuk V vestigd. worden georganiseerd.
Erkenning en subsidiëring

- Aanaenomen. fi 3. De subsidiëringsnormen worden,
Afdeling 1 na advies van de in artikel 24 bedoelde
Erkenning Artikel 25

commissie, door de Executieve vast-
gesteld.

Artikel 23

6 1. Iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die zich voorneemt
doorgaans minderjarigen op te nemen
of te begeleiden in het kader van dit
decreet, moet daartoe door de Exe-
cutieve worden erkend.

8 1. Wanneer een erkende voorziening
niet meer aan de erkenningsvoor-
waarden voldoet, kan een aanmaning
volgen van de Executieve om zich aan
die voorwaarden te conformeren,
naargelang van het geval binnen een
termijn van acht dagen tot zes maan-

- Aangenomen.

Hoofdstuk VI
De sociale diensten

Artikel 29

$2. Na het advies van de in artikel 24
bedoelde commissie te hebben inge-
wonnen, stelt de Executieve, per cate-
gorie van voorzieningen, de algemene
erkenningsvoorwaarden vast. Die
voorwaarden kunnen betrekking heb-
ben op :

a) de personele en materiële infra-
structuur ;

b) het opleidingsniveau en de bijko-
mende vorming van het personeel ;

c) de verzorging, het onderwijs, de be-
roepsopleiding en het opvoedingsre-
gime van de minderjarigen ;

d) het pedagogisch concept en pro-
gramma.

$ 3. De voorzieningen en projecten
worden erkend voor een hernieuwba-
re erkenningstermijn van maximum
vijf jaar.
- Aangenomen.

Artikel 24

De Executieve beslist, bij een met re-
denen omkleed besluit, over de erken-
ningsaanvragen, na het advies te heb-
ben ingewonnen van een daartoe op-
gerichte commissie waarvan zij de sa-
menstelling en de benoemingsvoor-
waarden bepaalt.

De Executieve stelt de werkwijze van
die commissie vast.

Elk erkenningsdossier bevat, behou-
dens de vereiste administratieve in-
lichtingen, het pedagogische concept
en -programma, een verslag van de
leidend jeugdrechter in de jeugd-

den.

0 2. Ingeval de voorwaarden niet ver-
vuld worden, ondanks de termijn van
respijt, kan de Executieve de erken-
ning intrekken, na raadpleging van de
in artikel 24 bedoelde commissie.

- Aangenomen.

Artikel 26

Aan de Executieve wordt kennis ge-
geven van iedere beslissing die over-
eenkomstig dit decreet genomen
wordt wanneer zij uitgaven ten gevol-
ge heeft die ten laste komen van de
begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap.

- Aangenomen.

Artikel 27

De Executieve doet de in artikel 23,§
3 bedoelde voorzieningen inspecte-
ren door ambtenaren van het Ministe-
rie van de Vlaamse Gemeenschap aan
wie zij daartoe opdracht geeft.

0 1. In elk bestuurlijk arrondissement
wordt een Sociale Dienst voor Bijzon-
dere Jeugdbijstand opgericht ten
behoeve van de comités en de bu-
reaus zoals bepaald in artikel 7, 2’.

0 2. In elk gerechtelijk arrondissement
wordt een Sociale Dienst van de
Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugd-
rechtbank opgericht ten behoeve van
diegenen door de rechterlijke overhe-
den, die optreden ten aanzien van
minderjarigen, een afdwingbare peda-
gogische maatregel wordt overwogen
of genomen.

0 3. Tenzij de jeugdrechtbank anders
beslist wijst de in 6 2 bedoelde sociale
dienst de voorziening aan waarop
voor de uitvoering van de uitgespro-
ken pedagogische maatregel beroep
zal worden gedaan.

- Aangenomen.

Artikel 30

- Aangenomen.

Afdeling II
Subsidiëring

6 1. De in artikel 29 bedoelde sociale
diensten bestaan uit consulenten die
door de Executieve worden benoemd.
Zij moeten houder zijn van een diplo-
ma van maatschappelijk assistent of
van een diploma dat een voldoende
pedagogische of sociale kennis doet
blij ken.

Artikel 28

$1. Na het advies te hebben ingewon-
nen van de in artikel 24 bedoelde
commissie, bepaalt de Executieve de
subsidies aan de voorzieningen en de
projecten, die te dien einde door haar
werden erkend.

0 2. De Executieve bepaalt ieder jaar

6 2. De Executieve stelt de organieke
reglementering en de personeelsfor-
matie van de sociale diensten vast. Zij
bepaalt uit welke diploma’s een vol-
doende pedagogische of sociale ken-
nis blijkt en stelt nadere regels vast
voor het examen voor toelating tot de
proeftijd dat door de Vaste Wervings-
secretaris wordt georganiseerd.
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Voorzitter

$ 3. De consulenten van de sociale
diensten zijn aan het statuut van het
rijkspersoneel onderworpen en zij
staan administratiefrechtelijk onder
het gezag van de Executieve.

Zij vervullen, onder de verantwoorde-
lijkheid van de met de bijzondere
jeugdbijstand belaste overheden, met
wie zij samenwerken, de hun opgeleg-
de opdrachten.

- Aangenomen.

Hoofdstuk VII
Beroepsgeheim

Artikel 31

Elke persoon die, in welke hoedanig-
heid ook, zijn medewerking verleent
aan de toepassing van dit decreet,
staat daartoe in voor de geheimhou-
ding van de feiten die hem in de uitoe-
fening van zijn opdracht worden toe-
vertrouwd en die hiermede verband
houden.

- Aangenomen.

Hoofdstuk VII1
Op heffmgs-, wij zigings- en

overgangsbepalingen

Artikel 32

Worden opgeheven in de wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbe-
scherming :

1” artikelen 1 en 2 ;
2” artikel 3, gewijzigd bij de wet van 9
mei 1972 ;
3” artikelen 4, 5 en 6 ;
4’ artikel 64, gewijzigd door de wet
van 25 juni 1969 ;
5’ artikelen 66, 67 en 68 ;
6” artikel 70 ;
7’ artikel 71, tweede lid ;
8’ artikel 98.

- Aangenomen.

Artikel 33
Worden vervangen in de wet van 8

april 1965 betreffende de jeugdbe-
scherming :

1’ in artikel 29, tweede en derde lid,
de woorden ,,het jeugdbeschermings-
comité” door de woorden ,,de Sociale
Dienst van de Vlaamse Gemeenschap
bij de Jeugdrechtbank” ;

2” in artikel 3 1, eerste lid, de woorden
,,het jeugdbeschermingscomité of van
een afgevaardigde bij de jeugdbe-
scherming” door de woorden ,,de So-
ciale Dienst van de Vlaamse Gemeen-
schap bij de Jeugdrechtbank” ;

3’ in artikel 3 1, tweede lid, l”, de
woorden ,,het jeugdbeschermingsco-
mité of van een afgevaardigde bij de
jeugdbescherming” door de woorden
,,de Sociale Dienst van de Vlaam-
se Gemeenschap bij de Jeugdrecht-
bank” ;

4’ in artikel 3 1, derde lid, de woor-
den ,,het jeugdbeschermingscomité of
van een afgevaardigde bij de jeugdbe-
scherming” door de woorden ,,de So-
ciale Dienst van de Vlaamse Gemeen-
schap bij de Jeugdrechtbank” ;

5” in artikel 34, gewijzigd door de wet
van 21 maart 1969, de woorden ,,het
jeugdbeschermingscomité” door de
woorden ,,de Sociale Dienst van de
Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugd-
rechtbank” ;

6’ in artikel 37, tweede lid, de woor-
den ,,het jeugdbeschermingscomité of
van een afgevaardigde bij de jeugd-
rechtbanken” door de woorden ,,de
Sociale Dienst van de Vlaamse Ge-
meenschap bij de Jeugdrechtbank” ;

7’ in artikel 42, tweede lid, de woor-
den ,,het jeugdbeschermingscomité of
een afgevaardigde bij de jeugdbe-
scherming” door de woorden ,de So-
ciale Dienst van de Vlaamse Gemeen-
schap bij de Jeugdrechtbank” ;

8” in artikel 72, eerste lid, de woorden
,,het jeugdbeschermingscomité” door
de woorden ,,het bureau voor bijzon-
dere jeugdbijstand” ;

9” in artikel 74, eerste lid, de woorden
,,het jeugdbeschermingscomité” door
de woorden ,,het bureau voor bijzon-
dere jeugdbijstand” ;

10’ in artikel 74, tweede lid, de woor-

den ,,een afgevaardigde bij de jeugd-
bescherming” door de woorden ,,de
Sociale Dienst van de Vlaamse Ge-
meenschap bij de Jeugdrechtbank” ;

11’ in artikel 79, eerste lid, de woor-
den ,,het jeugdbeschermingscomité”
door de woorden ,,het bureau voor
bijzondere jeugdbijstand” ;

12’ in artikel 86, c, de woorden ,,het
jeugdbeschermingscomité” door de
woorden ,,de Sociale Dienst van de
Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugd-
rechtbank”.

- Aangenomen.

Artikel 34

Artikel 69, laatste lid van de wet van 8
april 1965 betreffende de Jeugdbe-
scherming wordt vervangen door de
volgende bepaling :

,,De Minister van Justitie doet de door
hem erkende inrichtingen en de plaat-
singen in deze inrichtingen inspecte-
ren door ambtenaren aan wie hij daar-
toe opdracht geeft.”

- Aangenomen.

Artikel 35

De besluiten genomen in uitvoering
van de artikelen 66, 67 en 70 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming blijven van kracht
tot op het ogenblik waarop zij door de
Executieve worden opgeheven.

- Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is ge-
sloten.

Wij zullen morgen om 16 uur de hoof-
delij ke stemming over het gehele ont-
werp van decreet houden alsmede
over de aangehouden artikelen en
amendementen.

ONTWERP VAN DECREET houdende
vaststelling, voor het Vlaamse Gewest,
van regelen betreffende de organisatie
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Voorzitter

van de procedure alsook de uitoefening
van het administratief toezicht op de
gemeenten
- 321 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2

Voorstel tot verwijzing naar de Com-
missie

De Voorzitter : Aan de orde is het ont-
werp van decreet houdende vaststel-
ling, voor het Vlaamse Gewest, van
regelen betreffende de organisatie
van de procedure alsook de uitoefe-
ning van het administratief toezicht
op de gemeenten.
Bij wijze van motie van orde stellen de
heren De Beul, Beysen, Verhaegen en
Tant voor dit ontwerp van decreet op-
nieuw naar de Commissie te verwij-
zen.
Minister Galle heeft het woord.
Minister M. Galle : Mijnheer de Voor-
zitter, op mijn beurt stel ik voor dat
het ontwerp opnieuw naar de Com-
missie wordt verzonden en dit bij
voorkeur morgenmiddag om 10 uur.

Er zijn nog een aantal amendementen
van de Executieve die deze morgen
werden aangenomen. Het spreekt
voor zichzelf dat ik daarover graag
eerst met de Commissie overleg wil
plegen.

De Voorzitter : De heer Van Elewyck
heeft het woord.

De heer J. Van Elewyck : Mijnheer de
Voorzitter, ik vraag het woord voor
een beroep op het reglement.

Ik verzoek u echter eerst collega De
Beul het woord te geven, teneinde
hem toe te laten deze motie van orde
toe te lichten.

De Voorzitter : De heer De Beul heeft
de motie ingediend en krijgt dus het
woord.

De heer A. De Beul (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, geachte collega’s, deze mo-
tie van orde, ertoe strekkend het ont-
werp inzake administratieve voogdij
opnieuw naar de Commissie te verwij-
zen, werd niet lichtzinnig ingediend.

Ik zou de leden van de vergadering er
willen op wijzen dat bij de behande-

ling in de Commissie tijdens de jong-
ste vergadering, een aantal artikelen
van dit ontwerp in een ijltempo wer-
den gestemd, waarbij bepaalde colle-
ga’s te kennen gaven dat zij op bepaal-
de ogenblikken de draagwijdte van ze-
kere artikelen waarover zij stemden
niet goed kenden.
Bovendien is het zo dat twee zeer be-
langrij ke amendementen van collega
Van der Heyden wegens tijdsgebrek
niet konden worden behandeld. Hij
heeft ze dan ook ingetrokken met de
bedoelding ze in Openbare Vergade-
ring opnieuw in te dienen.
Wanneer wij vandaag vaststellen dat
ook de Executieve een aantal zeer be-
langrijke amendementen indient, ter-
wijl er ook amendementen zijn van de
heer Tant die een aantal rechtzettin-
gen inhouden, mijns inziens terecht,
er nog een amendement van de heer
Desseyn en er nog twee van collega
Van der Heyden zijn, dan meen ik dat
dit hier in Openbare Vergadering niet
kan - ik wil gerust de discussie in
Openbare Vergadering houden maar
dit zal onslang bezighouden - omdat
ik graag zou hebben dat dit zeer be-
langrijk ontwerp van decreet een be-
hoorlij k verslag krijgt.
Collega Vankeirsbilck die ter zake
het verslag heeft opgemaakt weet zeer
goed hoe ingewikkeld de materie is,
hoe moeilijk het is neergeschreven te
krijgen wat daarrond allemaal is ge-
zegd en wat uiteindelijk de draagwijd-
te is van de nieuwe bepalingen die
werden aangenomen.
Om deze redenen vragen wij uitdruk-
kelij k de verzending naar de Commis-
sie.
Dat die Commissie morgenvoormid-
dag zou bijeen komen om op een draf-
je het ontwerp erdoor te jagen, mijn-
heer de Minister, gaat niet. Dit is een
zeer belangrijke aangelegenheid. Ik
wens dat dit decreet in alle klaarheid
en duidelijkheid tot stand kan komen
en dat iedereen weet waarover hij
stemt, wat de precieze inhoud en
draagwijdte van de artikelen is en dat
wij dan met een behoorlijk verslag op-
nieuw naar de Openbare Vergadering
kunnen komen.
Ik meen dat dit best kan gebeuren de
tweede helft van september. Ik wil mij

persoonlijk verbinden bij te dragen
tot het welslagen ervan, zodat wij in
de vergadering van oktober over dit
decreet kunnen stemmen.
Dit ontwerp morgen op een drafje,
terwijl het hier openbare vergadering
is, terwijl er in de namiddag fractie-
vergaderingen en om 16 uur stemmin-
gen zijn, afhandelen gaat niet. Daar-
toe wil ik mij niet lenen. Dat zou on-
behoorlijk zijn ten opzichte van de
grote draagwijdte van dit ontwerp.
De Voorzitter : De heer Van Elewyck
heeft het woord.
De heer J. Van Elewyck : Mijnheer de
Voorzitter, ik wil eventjes inspelen op
wat collega De Beul heeft gezegd.

Ik meen dat over het feit dat dit ont-
werp opnieuw naar de Commissie
wordt verwezen geen enkele betwis-
ting bestaat. De Minister zelf heeft
een identiek voorstel gedaan.
Wij willen u vragen het nodige te doen
opdat de Commissie morgenochtend
zou kunnen vergaderen. Uiteraard be-
tekent dit niet dat het voorliggend
ontwerp daar op een drafje moet wor-
den besproken. Wij zijn van oordeel -
en hierin heeft de heer De Beul gelijk
- dat het om een materie gaat die op
een ernstige manier moet kunnen
worden behandeld. De Commissie
voor de Binnenlandse Aangelegenhe-
den is vanzelfsprekend een ernstige
Commissie en zij zal voor dit ontwerp
ongetwijfeld de nodige tijd uittrek-
ken.

Mijnheer de Voorzitter, opdat deze
toch belangrijke materie deze week
nog zou kunnen worden bespröken,
vraag ik dat de Raad het karakter van
hoogdringendheid aan dit ontwerp
zou willen verlenen, zodat eventueel
morgen of uiterlijk vrijdag aanstaande
deze aangelegenheid in Openbare
Vergadering zo worden behandeld.

De Voorzitter : Ik constateer dat u het
allemaal eens bent om dit ontwerp
naar de Commissie te versturen. Mis-
schien kunt u het ook allemaal eens
zijn dat de Commissie morgenvoor-
middag vergadert ?

Indien de Commissie morgenvoor-
middag bij eenkomt zal zij zelf kunnen
constateren of er tijd genoeg is om de
zaken ernstig te bespreken.
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Voorzitter

Indien men morgenvoormiddag of
zelfs morgennamiddag deze zaak in
de Commissie wel kan afhandelen, is
er volgens mij misschien geen be-
zwaar om dit ontwerp vrijdag in
Openbare Vergadering te bespreken.
Indien dit niet het geval is, moet het
worden uitgesteld.

De heer De Beul heeft het woord.

De heer A. De Beul : Mijnheer de
Voorzitter, ik herhaal mijn stelling dat
dit ontwerp niet op een drafje kan
worden afgehandeld, dit in het belang
van het ontwerp zelf en ook in het be-
lang van degenen die naderhand met
de nieuwe regels inzake administra-
tief toezicht zullen worden geconfron-
teerd.

Indien sommigen menen dit toch te
moeten doen, zeg ik op voorhand voor
alle duidelijkheid dat ik alle middelen
van het reglement zal gebruiken om
de bespreking te verhinderen. Wie
weet wat zulks inhoudt, kan zijn con-
clusies trekken.

De Voorzitter : De heer Verhaegen
heeft het woord.

De heer G. Verhaegen : Mijnheer de
Voorzitter, ik vind het normaal dat de-
ze materie, gezien de talrijke amende-
menten, naar de Commissie wordt
verwezen. Hierover zijn wij het trou-
wens allemaal eens, ook de Minister.

Persoonlijk - en ook mijn fractie -
ben ik er voorstander van dat wij een
poging zouden ondernemen om mor-
gen deze materie op een behoorlijke
wijze te behandelen en na te gaan of
men de ingediende amendementen
kan verwerken. Ik meen dat wij in elk
geval een poging moeten doen om dit
decreet en de amendementen op een
degelijke manier te bekij ken.

De Voorzitter : De heer Beysen heeft
het woord.

De heer E. Beysen : Mijnheer de Voor-
zitter, ik zie geen enkele reden om dit
ontwerp bij hoogdringendheid te be-
handelen. Ik verzet mij uiteraard niet
tegen een poging om morgenvroeg te
trachten deze Commissie samen te
roepen. Ik stel alleen vast dat de Voor-
zitter van de Commissie op dit ogen-

blik niet bereikbaar is en ik mij bijge-
volg niet kan engageren of initiatieven
nemen om deze Commissie tegen
morgen bijeen te roepen. Op grond
van het reglement kunt u, mijnheer de
Voorzitter, natuurlijk zelf de Commi-
sie bijeenroepen. Ik moet wel zeggen
dat het wel een beetje holderdebol-
derstijl is van om 16.50 uur te beslis-
sen morgenvroeg een commissie bij-
een te roepen die normaal niet was
voorzien, rekening houdend met de
vastliggende agenda’s van tal van on-
ze collega’s.

De heer J. Van Elewyck : Mijnheer de
Voorzitter, ik dacht dat er zich inzake
de bijeenroeping van de Commissie,
voorgesteld voor morgenochtend,
geen probleem meer stelde. Ik geloof,
rekening houdend met hetgeen de
heer De Beul heeft gezegd - wat door
niemand wordt betwist - dat het nut-
tig is hier gezamenlijk te zeggen dat
de hoogdringendheid, zoals voorzien
in het reglement, aan dit ontwerp zou
worden verleend. Ik vraag dat dan ook
uitdrukkelijk.

De Voorzitter : De spoedbehandeling
in de Commissie, dus een behande-
ling bij voorrang ?

De heer J. Van Elewyck : Het gaat niet
over de mogelijke tweede lezing, want
die bepaling valt daarbuiten, maar
over het vervallen van termijnen wat
het verslag en dergelijke betreft, zodat
wij desbetreffend niet voor proble-
men kunnen worden gesteld. Dat
moet eventueel door de Raad worden
beslist. Ik vraag bijgevolg dat de Raad
dit zou beslissen.

Er is helemaal geen sprake van een
holderdebolder-behandeling. Het
ontwerp werd reeds in de Commissie
besproken. Ten slotte wordt het op-
nieuw naar de Commissie verzonden
om een behoorlijke bespreking van de
voorliggende tekst en de nieuwe
amendementen mogelijk te maken.
Wij vragen dat dit, indien mogelijk, op
een efficiënte en toch expeditieve wij-
ze zou gebeuren.

De Voorzitter : Mijnheer Van Ele-
wyck, de spoedbehandeling in de
Commissie kunnen wij hier niet be-
slissen, wel een behandeling bij voor-
rang. Inderdaad, over de spoedbehan-
deling moet de Commissie zich uit-

spreken.
De heer Verhaegen heeft het woord.
De heer G. Verhaegen : Mijnheer de
Voorzitter, ik wil hier duidelijk stellen
dat er deze ochtend belangrijke moei-
lijkheden waren in verband met de
verschillende ingediende amende-
menten. Daarom ben ik er ook van
overtuigd dat het goed is dat het ge-
heel van het ontwerp met de amende-
menten nogmaals ernstig zou worden
besproken, dit om geen holderdebol-
derbespreking in de Openbare Verga-
dering te hebben. Dat zouden wij in-
derdaad hebben met een slechte
tekst.

Ik zou het negatief vinden mocht er
geen inspanning worden gedaan om
deze materie opnieuw ernstig in de
Commissie te overleggen. Het zou in-
derdaad niet de eerste keer zijn dat wij
op één dag, zelfs een moeilijke mate-
rie - tenminste indien iedereen een
inspanning doet - op een behoorlijke
wijze zouden bespreken. Misschien
komen wij morgen niet tot een ak-
koord of komen wij niet tot een con-
clusie, omdat de materie te ingewik-
keld is. Toch zou ik het negatief vin-
den, mochten wij geen poging doen
om ‘morgen in de- Commissie
tekst opnieuw te onderzoeken.

deze

De Voorzitter : De heer Vankeirsbilck
heeft het woord. 
De heer E. Vankeirsbilck : Mijnheer de
Voorzitter, ik ben het als rapporteur
uiteraard eens dat wij morgen in de
Commissie deze amendementen op-
nieuw zouden onderzoeken. Toch wil
ik er de Raad op wijzen dat het, we-
gens de belangrijkheid van dit de-
creet, zeer wenselijk en zeer noodza-
kelijk is, dat wij vooral voor de
toekomst omtrent de voogdij naar de
gemeentebesturen toe, daaromtrent
een duidelijk en degelijk geschreven
rapport zouden opstellen. Een mon-
deling rapport kan hier niet ter sprake
komen, willen wij, in het belang van
de gemeentebesturen, deze aangele-
genheid in onze Raad behandelen.
(Applaus)
De Voorzitter : Het gaat inderdaad
over een zeer belangrijke materie,
meer bepaald het toezicht over de ge-
meentebesturen.
Laten wij het voorlopig bij het volgen-
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de houden : wij spreken af dat wij deze
materie nu niet behandelen ; zij wordt
opnieuw verzonden naar de Commis-
sie ; de Commissie wordt morgenoch-
tend bijeengeroepen. In de Commis-
sie zal worden geoordeeld hoever de
beraadslaging zal uitlopen. Men zal
dan ook in de Commissie beslissen of
er een geschreven rapport moet zijn.
Dat is de taak van de commissie.

De heer J. Van Elewyck : Akkoord.

De Voorzitter : De heer Tant heeft het
woord.

De heer P. Tant : Mijnheer de Voorzit-
ter, is het zo dat de bespreking in de
Commissie morgen noodzakelijker-
wijze wordt beperkt tot de ingediende
amendementen ? Een van de proble-
men met het ontwerp in kwestie was
precies dat ook een aantal oorspron-
kelijk ingediende artikelen op een
drafje door de Commissie dienden te
worden besproken. Ik denk dat het
nuttig zou zijn mochten wij het geheel
opnieuw kunnen doornemen.

De Voorzitter : Ik heb zoëven de Voor-
zitter van de Commissie van Binnen-
landse Aangelegenheden kunnen be-
reiken en hij is akkoord om de Com-
missie morgen om 10 uur bijeen te
roepen. Op dat gebied is er dus geen
enkel probleem.

Als het ontwerp naar de Commissie
wordt teruggestuurd, dan is het duide-
lijk dat een ernstige bespreking over
dat ontwerp noodzakelijk moet zijn.
Men kan daar niet buiten.

De heer Verhaegen heeft het woord.

De heer G. Verhaegen : Mijnheer de
Voorzitter, ik vind dat men daar een
open gesprek kan over voeren. Deze
problemen zullen in de Commissie te-
rug op een rijtje worden geplaatst en
men zal dus kunnen nagaan waar er
concrete moeilijkheden bestaan. Het
is evident dat zowel de Minister als de
aanwezige commissieleden hun ver-
antwoordelijkheid zullen opnemen.
Het is een correcte werkwijze dat de
commissieleden proberen een oplos-
sing te vinden voor de moeilijkheden
die in de algemene vergadering gere-
zen zijn.
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De Voorzitter : Ik geloof dat er een al-
gemene consensus is om deze zaak
morgen om 10 uur voor de Commissie
te brengen. De Commissie zal dan
handelen zoals het past.

Het incident is gesloten.

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de
Minister, geachte collega’s, in ver-
band met het Ontwerpplan Afvalstof-
fen 1986-1990 zou ik.een aantal op-
merkingen willen formuleren hopend
dat de Minister daarop de nodige ant-
woorden zal verstrekken, zodanig dat
wij gezamenlijk dit Ontwerpplan Af-
valstoffen kunnen realiseren.

REGELING VAN DE WERKZAAM-
HEDEN

De Voorzitter : Dames en heren, aan-
gezien onze agenda voor vandaag in
feite is afgewerkt stel ik voor over te
gaan tot de interpellaties. Vermits Mi-
nister Lenssens hier aanwezig is, stel
ik voor achtereenvolgens de interpel-
laties van de heren Vervaet en Geyse-
lings te houden, alsook de beide ande-
re door de heer Geyselings tot Minis-
ter Lenssens gerichte interpellaties.

INTERPELLATIES (R.v.O. art. 67)

Interpellatie van de heer D. Vervaet tot
de heer J. Lenssens, Gemeenschapsmi-
nister van Leefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs, over de vaagheid en de on-
duidelijkheid van de directe planning
van het Ontwerpplan Afvalstoffen
1986-1990, Deel Vlaams-Brabant

Interpellatie van de heer F. Geyselings
tot de heer J. Lenssens, Gemeen-
schapsminister van Leefmilieu, Water-
beleid en Onderwijs, over het Ontwerp-
plan Afvalstoffen 1986-1990

De Voorzitter : Aan de orde zijn de in-
terpellatie van de heer Vervaet tot de
heer Lenssens, Gemeenschapsminis-
ter van Leefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs, over de vaagheid en de on-
duidelijkheid van de directe planning
van het Ontwerpplan Afvalstoffen
1986-1990, Deel Vlaams-Brabant en
de interpellatie van de heer Geyse-
lings tot Minister Lenssens over het
Ontwerpplan Afvalstoffen 1986-1990.
De heer Vervaet heeft het woord.

De heer D. Vervaet (op de tribune) :

Administratief toezicht op de gemeenten
Regeling werkzaamheden
Ontwerpplan Afvalstoffen 1986-1990

Ten eerste, wens ik een aantal opmer-
kingen te maken over de procedure
openbare onderzoeksperiode.

In het afvaldecreet van 2 juli 198 1 was
voorzien in de wijze waarop het open-
baar en administratief onderzoek van
het Afvalstoffenplan zou worden be-
handeld. Een van de lovenswaardige
innovaties in deze beleidsoptiek was
de inspraakmogelijkheid van de bur-
gers. Doch vanuit een realistische in-
valshoek dienen we een fundamente-
le opmerking te maken. Het vastleg-
gen van termijnen is een juridische
noodzaak, maar in deze materie blij-
ken de termijnen te kort opdat de bur-
ger de, meestal lijvige, rapporten in
hun essenties zouden kunnen beoor-
delen. Een verlenging van deze ter-
mijnen van 2 maanden, inzagetermijn
van het Afvalstoffenplan bij de ge-
meenten, tot 3 of 4 maanden zou een
stap in de goede richting zijn geweest.
Bovendien is een vereenvoudiging
van de basisteksten noodzakelijk. De
geïnteresseerde burger krijgt momen-
teel een bundel van ongeveer 1000
bladzijden te verwerken ; meestal is
die burger op zoek naar ,,regio-infor-
matie” doch moet deze trachten te
vinden in een onoverzichtelijk pakket
van informatie. Onze vraag is dan ook
of het niet mogelijk, zelfs wenselijk, is
een regionale bijlage tot stand te bren-
gen.

Ten tweede, heb ik enkele bedenkin-
gen over de vage opties voor Vlaams-
Brabant in tegenstelling tot die van de
andere Vlaamse Provincies.

Maken we een vergelijking tussen de
genomen opties voor Vlaams-Brabant
enerzijds en de overige Vlaamse Pro-
vincies anderzijds, dan stellen we vast
dat de opties voor Vlaams-Brabant
vaag blijven. Immers, op lange ter-
mijn plaatst het Afvalstoffenplan drie
tegenstrijdige visies op een rij.

1. Er zou een vierde verbrandingso-
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ven met energierecuperatie in de
Brusselse Agglomeratie komen.

2. Een nieuw te bouwen provinciale
verbrandingsoven geëxploiteerd door
de Intercommunales Interleuven en
Haviland.

3. Een doorgedreven scheidingssy-
steem gekoppeld aan de bestaande
breekwerven in Meise en Nossegem.

Welk van de drie opties het nu zal ha-
len, blijft een open vraag die echter
niet zonder gevolgen is voor de ma-
cro-ecologische benadering van de af-
valstoffenproblematiek in Vlaams-
Brabant.

Ten derde, wijs ik op het volledig ont-
breken van de exacte inplantings-
plaats van het overslagstation in het
verwerkingsgebied Zenne-Zoniën en
de onverantwoorde voorziene stort-
plaats in de wijk Vijverselen in Lennik
van het verwerkingsgebied Pajotten-
land.

Verder wordt de inrichting van een
overslagstation aangekondigd. De
exacte plaats voor deze inplanting
blijft onbekend. Conform de visie van
de milieubeweging zou het gebied
van het leegstaand industrieterrein te
Drogenbos een ideale vestigingszone
zijn. In die zin hadden we graag verno-
men waarom door uw diensten met
dit voorstel geen rekening werd ge-
houden.

In verband met de geplande stort-
plaats in de wijk Vijverselen in Lennik
werd heelwat kritiek geuit vanuit de
basis. Ik weet wel dat er een over-
gangsmaatregel werd genomen die
erin bestaat dat de stortplaats onge-
veer anderhalfjaar zal kunnen worden
uitgebaat. Toch menen de meeste
mensen, in mijn ogen terecht, dat de-
ze overgangsperiode te kort is. De
tijdspanne van anderhalfjaar is te kort
om de stortplaats in Vilvoorde vol-
doende uit te rusten. Met andere
woorden, de inwoners van Lennik en
omgeving, en van het Pajottenland in
het algemeen, vrezen dat er te weinig
tijd zal overblijven om van de stort-
plaats te Vilvoorde een volwaardige
stortplaats te maken. Dit zal méér dan
anderhalf jaar vergen. Ondertussen
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zijn de kleiputten in ,Lennik volge-
stort. Men vreest daar dat men in
plaats van ze alleen maar vol te stor-
ten, er nog een ophoping zal aan toe-
gevoegd worden en dat het landschap
niet meer zal kunnen worden hersteld
in zijn oorspronkelijke staat. Ik vraag
u uitdrukkelijk, mijnheer de Minister,
dit probleem grondig te laten onder-
zoeken U weet dat, zowel in Halle, als
in Lennik, in Beert, in Pepingen, in
Dilbeek als in Asse, heelwat voorlich-
tingsvergaderingen hebben plaatsge-
had. Vanuit de basis werd telkens de-
zelfde kritiek naar voren gebracht, na-
melijk de vaagheid van de plannen in
Vlaams-Brabant. Als er op al de plaat-
sen die ik heb opgesomd informatie-
vergaderingen hebben plaatsgehad
waar ambtenaren van OVAM op een
zeer correcte wijze informatie hebben
gegeven - waarover ik ze van harte
dank - dan is dit symptomatisch voor
het feit dat heelwat mensen in het Pa-
jottenland bezig zijn met deze proble-
matiek. Zij wensen daarvoor een dui-
delijke oplossing. Zij wensen het mi-
lieu niet op een fanatieke wijze te ver-
dedigen, maar ze zijn er zich wel van
bewust dat er iets moet gebeuren met
het huisvuil. Dat de inwoners van de
vele gemeenten die ik heb opgesomd
willen meewerken is in onze ogen bij-
zonder positief. Het zou dan ook wen-
selijk zijn dat u de velen die aan de in-
formatiecampagne over het afvalstof-
fenplan hebben meegewerkt een de-
gelijk antwoord zou geven.

De overige opmerkingen ter zake laat
ik graag aan collega Geyselings over.
Ik heb daarnet vernomen dat ook hij
het hele plan zeer kritisch zal ontle-
den. Ik heb geconstateerd dat onze
kritiek gelijklopend is. Om tijd te win-
nen ben ik direct overgestapt op het
regionaal terrein met name Vlaams-
Brabant.

Als volgende punt wens ik het onde-
mocratisch karakter te onderstrepen
van het bekendmaken van de resulta-
ten van de werkgroep Haviland-Inter-
leuven over de afvalproblematiek in
Vlaams Brabant nadat de inspraakpe-
riode van de burgers in deze Provincie
is verlopen.

U weet dat de inspraakperiode op 15
juni is afgesloten. Zoals ik reeds heb
gezegd is die periode te kort, maar dat

Ontwerpplan Afvalstoffen 1986-1990

laat ik ter zijde.

Door uw antwoorden op mijn schrifte-
lijke vragen nummers 124,133,154  en
185 van 1985 hebt u duidelijk aange-
toond dat de hele problematiek van de
afvalstoffen in Vlaams-Brabant nog
aan een onderzoek toe is. U hebt ge-
steld dat u een speciale werkgroep zou
samenstellen bestaande enerzijds uit
de intercommunale Haviland en an-
derzijds door de intercommunale In-
terleuven, die samen het onderzoek
over heel Vlaams-Brabant zouden lei-
den om dan tegen het einde van okto-
ber of november oplossingen voor te
stellen. Wat in Vlaams-Brabant nog
zal moeten worden gerealiseerd zit
nog in de dossiers van Haviland en In-
terleuven. Dat wil zeggen dat de bur-
ger die een inspraakperiode tot 15 juni
heeft gehad, in feite thans geen in-
spraak meer heeft. Nu de periode is af-
gelopen kan het best gebeuren dat de
twee intercommunales  een alternatief
plan voorleggen waarbij de burger
geen inspraak meer heeft.
Mijnheer de Minister, sta mij toe u te
vragen aan de inwoners van Vlaams-
Brabant een nieuwe inspraakperiode
te verlenen inzake die te verwachten
plannen. Mag ik daarop vandaag nog
een antwoord verwachten ?

Zou het niet interessant zijn aan een
aantal milieugroeperingen de kans te
geven aan die werkgroep deel te ne-
men, waarin OVAM, Haviland en In-
terleuven de mogelijke oplossingen in
verband met het huisvuil onderzoe-
ken ?

Ik heb daarnet aangetoond dat in aar-
dig wat gemeenten zeer goede en op-
bouwende voorlichtings- en infover-
gaderingen hebben plaatsgehad. Heel
wat milieugroeperingen kunnen, dur-
ven en moeten met kennis van zaken
over de verwerking van het huisvuil
spreken. Het is misschien best aange-
wezen dat u vertegenwoordigers van
die milieugroeperingen in de werk-
groep zou opnemen, zodanig dat de
plannen meer realistisch zouden
overkomen en meer zouden worden
geïnspireerd door persoonlijke visies
die door plaatselijke milieugroeperin-
gen worden opgezet.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, dat zijn ongeveer de opmer-
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Bij de interpellatie-Vervaet (W)lGey-
selings (AGALEV over het Ontwerp-
plan Afialstoffen  nam de heer D. Hor-
lait (Pm het eveneens op voor de vrij-
waring van het Pajottenland

kingen die ik over het ontwerp in het
algemeen heb willen maken en meer
in het bijzonder over de problematiek
die zich in Vlaams-Brabant voordoet.

Ik hoop dat ik vanwege de Minister op
mijn vragen een duidelijk antwoord
zal krijgen, zodanig dat ik in mijn
streek kan mededelen dat de Minister
echt rekening houdt met de zeer grote
kennis van zaken die de leden van de
milieugroeperingen hebben, alsmede
met de positieve suggesties die uit de-
ze groeperingen komen. (Applaus)

De Voorzitter : De heer Geyselings
heeft het woord.

De heer F. Geyselings (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, geachte collega’s, het open-
baar onderzoek rond het ontwerp-af-
valstoffenplan heeft van 15 april tot en
met 14 juni 1985 plaatsgevonden. De
bevolking, de milieugroeperingen, de
bedrijfsleiders konden er aan deelne-
men. Het gemeentebestuur, de GOM,
de OVAM en de Vlaamse Executieve
werden eveneens bij dit project be-
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trokken. Voor de doorsnee burger
biedt zo’n inspraakprocedure niet de
gewenste mogelijkheden : de inhoud
van het 450 pagina’s tellend bundel is
zo complex en zo specifiek dat daarin
alleen ingewijden binnen de gestelde
tijd hun weg terug kunnen vinden.
Milieugroepen zijn bovendien van
mening dat door de omvang en de
complexiteit van het plan, het belang
en het controversieel karakter van de
materie, een andere benadering en
aanpak van de inspraak had mogen
kennen. Er is duidelijk geen sprake
geweest van een echte informatie-
overdracht en/of van enige inzet om
het gesteld probleem in een meer ver-
staanbare taal voor te stellen.

Een algemene conclusie na de in-
spraakperiode is dat de overheid een
bijzonder beperkte en passieve vorm
van inspraakmogelijkheid heeft ver-
leend. Bij het openbaar onderzoek
zijn er nog andere opmerkingen.

1. De bevolking moest haar gemoti-
veerde bezwaren binnen de 60 kalen-
derdagen inleveren, de producenten
en de verwerkers van afval kregen 90
dagen. Waarom dit verschil ?

2. Er is geen sprake van enige proce-
dure inzake de behandeling door de
gemeentebesturen van de door de
burgers en milieugroeperingen inge-
diende bezwaren.

3. Het ontwerp-afvalstoffenplan voor-
ziet niet binnen welke termijn de
Vlaamse Executieve het afvalstoffen-
plan moet vaststellen. Welke tijdspan-
ne is hier voorzien ?

4. Vóór de inspraakperiode heeft
OVAM reeds de vestigingsplaatsen
van industriële afvalstorten gesi-
tueerd. Mag daaruit besloten worden
dat de inspraakprocedure slechts een
doekje voor het bloeden is ?

5. De meeste gemeentebesturen die
ik nopens het afvalstoffenplanonder-
zoek heb gecontacteerd,  hebben ver-
klaard dat ze zich enkel gehouden
hebben aan de wettelijke bekendma-
king aan het gemeentehuis en/of poli-
tiekantoor van dit plan. Er is zelfs een
gemeente die helemaal niets publiek
heeft gemaakt.

Mijnheer de Minister, het afvalstof-

Ontwerpplan Afvalstoffen 1986-1990

fenplan geeft een duidelijke schets
weer van de bestaande toestanden,
problemen, ervaringen en mogelijk-
heden. Als beschrijvend document
wordt het geslaagd genoemd. Bepaal-
de voorgestelde oplossingen zijn aan-
vaardbaar. Dit is onder meer zo voor
het rioolwaterzuiveringsslib, aalput-
ten, septische putten en voor het be-
leid betreffende de ruimers van diver-
se slibsoorten. Ten slotte staan in het
plan zinnige voorstellen nopens het
ophalen en verwerken van afvaloliën,
voor de verwerking van de organische
landbouw- en mestoverschotten in
een mestbank en voor de verwijdering
van ziekenhuisafval.

Een ander positief gegeven in dit plan
is namelijk dat de overheid zinvolle
oplossingen voorstelt inzake de aan-
pak van de bijzondere afvalstoffen en
het huishoudelijk afval. Voor het huis-
houdelijk afval werd de jongste jaren
vooruitgang geboekt. De gescheiden
ophaling wordt verder gestimuleerd al
dient u bij uw voorstellen er nog veel
verder op in te gaan. Zo liggen er nog
veel kansen open voor het recycleren
van allerlei huishoudelijk afval. Waar-
om worden uit de geslaagde kring-
looprecuperatie, die van toepassing
is in Haarlem in Nederland en in
Cuesmes, in eigen land, niet de nodi-
ge lessen gehaald ? Naar mij medege-
deeld wordt slaagt de intercommuna-
le van Cuesmes er reeds jaren prach-
tig in al het huishoudelijk afval, af-
komstig van circa 60 dorpen in een ge-
sloten kringloop te verwerken zonder
dat daarbij storten of verbranding te
pas komt. Hier heerst duidelijk de ba-
sisgedachte : afval is grondstof.

Ook containerparken kunnen een be-
langrijke bijdrage leveren, op voor-
waarde echter dat het probleemafval
dat daar terechtkomt op een aan-
vaardbare manier wordt behandeld.
Wat de bijzondere afvalstoffen betreft
bevalt het plan ons. De oprichting van
een Vlaamse mestbank wordt toege-
juicht. Aan dit probleem heb ik im-
mers op 17 mei 1984 via een interpel-
latie ruchtbaarheid gegeven.

Mijnheer de Minister, zo goed het be-
leid voor huishoudelijk afval wordt
voorgesteld, zo slecht is het beleid be-
treffende het industrieel afval. Dat is
niet mijn visie alleen, maar ook van

1309



voorkomings- 

Geyselings

andere milieubewuste personen en
leefmilieugroeperingen, die ervan uit-
gaan dat het afvalstoffenplan de in-
dustriële sector, qua het afvalpro-
bleem, spaart. Een consequent beleid
met dwingende maatregelen blijft
volledig achterwege. De niet-opge-
volgde meldingsplicht en het niet-pe-
naliserend optreden van bedrijven en
instellingen die op sluikse wijze zich
van hun afval blijven ontdoen, zijn en-
kele voorbeelden. Het plan gaat ner-
gens in op het nochtans onvermijde-
lijk ingrijpen in de steeds maar com-
plexer wordende en gevaarlijke pro-
duktieprocessen.

Het voorkoming,+  en recyclagebeleid
inzake industriële afvalstoffen ver-
meldt soms alleen iets over aanbeve-
lingen en aanmoedigingen. Het lijkt
mij een duidelijk symptomatisch be-
leid dat bovendien nog geen dringend
karakter heeft meegekregen.

Mijnheer de Minister, de financiële
middelen die het plan voorstelt, zijn
totaal ontoereikend. Ik citeer hier als
voorbeeld het bedrag van 1,85  miljard
frank dat OVAM wil spenderen aan de
sanering van de zwaar verontreinigde
zones. Dit is beslist onvoldoende. Het
saneren van de Hooge Maey te Ant-
werpen alleen al vergt meer dan het
voorgesteld bedrag. Zelfs een GOM-
afgevaardigde is formeel, dat bedrag is
verre van voldoende.

In Vlaanderen bevinden zich alleszins
een aantal ,,black points” die een bij-
zondere aandacht vergen. Maar gaat
met dit afvalstoffenplan ook uw bij-
zondere bekommernis en zorg naar de
met zware metalen besmette bodem
van Noord-Limburg en andere gebie-
den die niet bekend staan als echte
stortplaatsen ? Een belangrijk tekort
aan geldmiddelen en een gebrek aan
geschikt personeel zal ontegenspreke-
lijk leiden tot een strategie van haal-
baarheid. Zulke noodpolitiek ver-
zwakt onvermijdelijk het afvalstoffen-
plan, waardoor alleszins onduldbare
praktij  ken verder zullen gaan.

Mijnheer de Voorzitter, geachte colle-
ga’s, parallel met de industrialisering
en de welvaart groeit de afvalberg aan.
De maatschappij wordt steeds meer
geconfronteerd met ingewikkelde en

gezondheids- e n  leefmilieubedrei-
gende stoffen. Men werpt zich hoe
langer hoe meer op de wegwerpver-
pakking die ons milieu blijvend zal
belasten. Immers, al de afvalproduk-
ten, zoals papier, karton, glas, blik,
plastiek, schuimrubber en andere,
worden zodanig gefabriceerd dat hun
natuurlijke afbraak steeds maar lan-
ger duurt, zo niet onmogelijk wordt.
Wil de welvaartsstaat in zijn vuil niet
ten ondergaan, dan zullen er vlug en
met vaste hand strenge maatregelen
dienen getroffen te worden.

Tot besluit, mijnheer de Minister,
dring ik aan :

ten eerste, de oorzaken van de vervui-
ling bij de bron aan te pakken en niet
een symptomatisch beleid te voeren ;

ten tweede, op een nog verder doorge-
voerde selectieve ophaling van afval
en het zoeken naar een totaal recycla-
gesysteem zoals thans toegepast in
Cuesmes ;

ten derde : op een hardere aanpak van
de industriële afval ;

ten vierde : op een strengere toepas-
sing van de wettelijke voorschriften
inzake afval, voor iedereen ;

ten vijfde : op de toekenning van de
nodige financiële middelen ter sane-
ring van de vervuilde plaatsen en de
aanpakvan het afvalbeleid in het alge-
meen ;

ten zesde : op een spoedige en concre-
te behandeling van alle leefmilieu-
klachten wat het geschokt vertrouwen
tussen burger en overheid kan herstel-
len ;

ten zevende : de behandeling van alle
milieuproblemen, die onder uw be-
voegdheid vallen, boven alle politiek
te verheffen. Artikel 2 van het afvalde-
creet dient naar letter en geest toege-
past te worden ;

ten achtste : op meer persoonlijke be-
zoeken van acute of chronische pro-
bleemgebieden en andere plaatsen
die zich opdringen. Het overschou-
wen van dit probleem ter plekke en
luisteren naar de klachten van de be-
volking schenkt niet alleen vertrou-
wen maar zet u ook aan - zo nodig -
tot het onmiddellijk treffen van maat-

regelen.

Mijnheer de Minister, in welke mate
zult u met de acht opgesomde punten
rekening houden in uw beleid ?

De weg is nog lang en moeilijk, maar
begin bij het begin. (Applaus)

De Voorzitter : De heer Horlait heeft
het woord.

De heer D. Horlait (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, geachte collega’s, in aan-
sluiting bij de interpellatie van collega
Vervaet zou ik toch ook graag enkele
opmerkingen maken betreffende het
ontwerp-afvalstoffenplan voor
Vlaams-Brabant voor de periode
1986-1990.

Vooraf wens ik het heel even te heb-
ben over de procedure. Ik meen na-
melijk dat er op dit gebied een stap in
de goede richting gezet werd. Ieder-
een die zich wenste te informeren,
kreeg voor de eerste keer de kans om
inspraak te hebben en om zijn bezwa-
ren te laten kennen

Het feit dat er een enorm pakket do-
cumenten ter hand gesteld werd van
de geïnteresseerden bewijst mijns in-
ziens dat de OVAM haar ontwerp-af-
valstoffenplan op een ernstige wijze
voorbereid en opgevat heeft.

Als gemeenteraadslid van Pepingen,
geachte collega’s, een gemeente die
de jongste jaren geconfronteerd is met
de dreiging om op zijn grondgebied
een breekwerf te krijgen en een open
stort, ging mijn belangstelling hoofd-
zakelijk uit naar het deelplan huis-
houdelij ke afvalstoffen.

Het verheugt mij ten zeerste, en ikwil
dat hier graag zeggen, dat er geen van
beide zojuist geciteerde alternatie-
ven, breekwerf of op en stort in de Ge-
meente Pepingen, door OVAM aan-
gehouden werd.

Toch had ik als vertegenwoordiger
van het Pajottenland graag enkele
concrete vragen gesteld bij de gefor-
muleerde opties. In eerste instantie
zou ik u, mijnheer de Minister, willen
vragen om zeker geen tijdelijke stort-
plaats in de Gemeente Lennik op te
richten. Het aldaar geplande stort be-
vindt zich immers centraal tussen de
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dorpskernen van de deelgemeenten
Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-
Lennik en Gaasbeek. Er is een volle-
dig gebrek aan degelijke wegeninfra-
structuur naar het geplande terrein.
Volgens mijn inlichtingen werden de
vroegere kleiputten overgeëxploi-
teerd en komen er vroeg of laat pro-
blemen in verband met de waterwin-
ning in de omgeving.

Ik vind het ongepast dat er in deze ge-
meente een stort zou ingeplant wor-
den met geringe capaciteit terwijl er
met heel veel overlast slechts gedu-
rende enkele maanden zou kunnen
gestort worden. Een eenvoudige kos-
ten-baten studie zou gemakkelijk uit-
wijzen dat Lennik als kleine, tijdelijke
en dure stortplaats niet kan verant-
woord worden.

Ten tweede, mijnheer de Minister,
ben ik bezorgd omtrent het feit dat er
voorlopig geen vaste inplantings-
plaats bepaald is voor het overslagsta-
tion waarlangs het afval zal vervoerd
worden naar de op te richten breek-
werf, moge ze nu komen in Vilvoorde
of een ander industriegebied.

Het lijkt mij dat er langs het kanaal
Brussel-Charleroi voldoende plaats is
om dergelijk overslagstation op te
richten. Ik vraag u met aandrang om
niet terug te vallen op de gemakkelijk-
heidsoplossing, te weten een inplan-
ting in landelijke gemeenten als Leer-
beek of Beersel.
Ten slotte vraag ik mij af waarom er
niet ernstig overwogen wordt om
eventueel aan te sluiten bij de vierde
verbrandingsoven van de Brusselse
Agglomeratie. Dit zal nagenoeg alle
problemen voorgoed tot in het jaar
2000 oplossen en het zou daarenbo-
ven het voordeel bieden dat de Inter-
communale Haviland zichzelf zou
kunnen opheffen. (Applaus bij de VU
en de SP)

De Voorzitter : Minister Lenssens
heeft het woord.

De heer J. Lenssens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, ik stel voor
dat de drie interpellaties in een aantal
rubrieken worden ingedeeld om ook
in die volgorde een antwoord te ver-
strekken.

Een eerste aspect dat door de heren
Geyselings, Vervaet en Horlait werd
aangeraakt betreft de procedure in het
openbaar onderzoek.

De procedure is opgenomen in de ar-
tikelen 14 tot en met 20 van het afval-
decreet van 2 juli 1981. Wanneer er
commentaar op is of wanneer er leem-
ten worden vastgesteld in die in-
spraakprocedure dan is daar momen-
teel helaas weinig aan te doen, gelet
op het feit dat wij uiteraard gebonden
zijn door de bepalingen van het afval-
stoffendecreet. Dit bewijst dat het af-
valstoffendecreet niet volmaakt is,
zoals wellicht geen enkel decreet dat
door deze Raad wordt aangenomen
volmaakt is.

Ik dank de heer Vervaet voor zijn posi-
tieve kritiek ten aanzien van de perso-
nen van OVAM met betrekking tot de
inspraakprocedure. Dat het ontwerp-
plan zo uitgebreid is bewijst dat door
de OVAM de jongste drie jaar enorm
veel informatie werd ingezameld en
dat zij dat alles in het ontwerpplan
heeft verwerkt. Dit om aan te tonen
dat men de bevolking niets heeft wil-
len verzwijgen en dat alle informatie
die in het bezit was van OVAM in het
ontwerpplan werd ingeschreven.

Zoals u weet werden de technische
bijlagen per Provincie ingedeeld zo-
dat niet iedere burger die geïnteres-
seerd is en via zijn gemeente inspraak
wil hebben, het volledige werk moet
doornemen.

De heer Geyselings zegt dat de in-
spraakprocedure maar een doekje
voor het bloeden was omdat degenen
die zich eraan interesseren in zulk
technisch dossier hun weg niet terug-
vinden. Ik verwijs opnieuw naar de
bepalingen van het decreet en naar
wat ik zojuist heb gezegd.

Ik vind dat u de procedure onrecht
aandoet, mijnheer Geyselings, wan-
neer u zegt dat het maar een doekje
voor het bloeden is. Er is een reële
mogelijkheid voor inspraak, namelijk
de twee maanden, dat is toch niet wei-
nig, voor iedere burger en ook voor ie-
dere vereniging die zich met de mi-
lieuproblematiek bezig houdt.

De heer F. Geyselings : Mag ik u even
onderbreken, mijnheer de Minister,

dat doekje voor het bloeden was be-
doeld voor de ,,stortsites” die u hebt
gepland, zoals in de Hooge Maey.

Minister J. Lenssens : Ik dacht dat u de
inspraakprocedure bedoelde. Mag ik
nog eens voor alle duidelijkheid stel-
len dat het ontwerp afvalstoffenplan
op dit moment geen enkele beslissin-
gen impliceert. In het begeleidend
schrijven dat ik aan de gemeenten heb
bezorgd, wordt uitdrukkelijk gezegd
dat wat het ontwerpplan betreft de op-
merkingen van de burgers en de ge-
meentebesturen worden ingezameld
door de gewestelijke ontwikkelings-
maatschappij. Pas in een latere fase
zal de Vlaamse Executieve versie uit-
werken. U weet dat op dat ogenblik
het plan een verordenende kracht zal
hebben. De heer’ Horlait heeft een
aantal concrete vragen gesteld over
Vlaams-Brabant. Ik neem akte van
zijn bezorgdheid voor Sint-Kwintens-
Lennik en het Pajottenland. Ik noteer
ook dat hij van oordeel is dat de ge-
sprekken met de Brusselse Agglome-
ratie om tot een oplossing te komen,
verder moeten worden gezet. Ik kan
nu meedelen dat er voor Vlaams-Bra-
bant nog gen definitieve oplossing
werd gevonden. Wat heeft OVAM
gedaan : een reeks opties opgesomd
die mogelijk zijn voor Vlaams-Bra-
bant. De bedoeling van de procedure
van raadpleging is aan de bevolking
en aan de gemeentebesturen de mo-
gelijkheid te geven zich uit te spreken.
Collega Vervaet, de opties zijn niet
per sé tegenstrijdig. Wel kunnen ze te-
gen mekaar worden afgewogen. Ik be-
vestig dat de werkgroep van de Inter-
communale Haviland en Interleuven
in mijn opdracht naar mogelijkheden
zoeken om voor heel Vlaams-Brabant
een oplossing voor de huishoudelijke
afvalstoffen te zoeken. Collega Ver-
vaet, u wil de milieugroeperingen
hierbij betrekken. Hier sta ik niet op
uw golflengte. Ik meen dat milieu-
groeperingen niet in de plaats moeten
treden van de overheidsbesturen die
door de bevolking gemandateerd zijn.
Ik vind wel dat milieugroeperingen
een belangrijke dialoogfunctie heb-
ben, ook met de overheid.

De heer D. Vervaet : Ik kan het met u
eens zijn, maar er moet toch een mid-
del worden gevonden om de milieu-
groeperingen te betrekken, bijvoor-
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beeld door hoorzittingen ofluisterver-
gaderingen, want dat is misschien nog
belangrijker. OVAM en de intercom-
munales zouden moeten kunnen luis-
teren naar de suggesties aangebracht
door milieugroeperingen. In Vlaams-
Brabant wordt meer dan eens aange-
merkt dat deze mensen vergaderen en
plannen maken achter hermetisch ge-
sloten deuren. Volgens mij kunnen
die deuren gemakkelijk worden ge-
opend om het oor te luisteren te leg-
gen naar eventuele alternatieve oplos-
singen van de milieugroep eringen,
zodat de reactie er niet moet komen
wanneer de plannen al gemaakt zijn.

Minister J. Lenssens : Er is inspraak
krachtens de procedure die loopt tot
15 juli en waarin de verschillende op-
ties voor Vlaams-Brabant zijn opge-
somd. Ik meen dat hier de milieugroe-
peringen perfect de kans hebben om
te stellen dat naar hun opvatting die
bepaalde oplossing met een concrete
inplantingsplaats daar, de beste is.
Mijn ervaring is echter dat zeer zelden
de milieugroeperingen zo positief
mee suggesties help en formuleren.
Gewoonlijk wachten zij veel liever af
wat in officiële organen vooropstaat,
om dat dan kritisch te bekijken.

Collega Vervaet, u heeft ook gezegd
dat het bekendmaken van de resulta-
ten van de werkgroep Haviland-Inter-
leuven, na de inspraakperiode van het
plan, ondemocratisch is. Ik wijs dit af
door opnieuw te stellen dat in de hui-
dige inspraakprocedure elkeen de
kans heeft om zijn opvatting te ver-
woorden.

Het zal via de Gewestelijkeontwikke-
lingsmaatschappij van Vlaams-Bra-
bant zijn dat een belangrij kadvies aan
de Vlaamse Executieve zal worden
gegeven, waarvan zij - dat weet u wel-
licht - slechts kan afwijken, mits een
motivering die in de beslissing zal
moeten voorkomen.

Het is vanzelfsprekend dat iemand,
die na 15 juli nog belangrijke sugge-
sties wenst te doen. Dit kan hetzij‘via
de gemeentebesturen, hetzij aan de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij of persoonlijk via mijn adres,
zodanig dat deze suggesties nog in
aanmerking kunnen worden genomen
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voor het onderzoek, zij het dan dat dit
uiteraard niet de regel kan worden. Ik
kan er echter wel begrip voor opbren-
gen dat op een later tijdstip nieuwe
elementen worden aangebracht of
nieuwe suggesties worden gedaan

Zo kom ik tot de vaagheid van het
plan, vooral door de heren Geyselings
en Vervaet gesteld. Ik wens te herha-
len dat de OVAM geen concrete for-
mule, geen concrete inplantingsplaat-
sen in dat plan heeft willen opnemen,
omdat het niet haar taak is. U moet
goed artikel 14 van het decreet voor
ogen houden, dat opsomt wat de in-
houd van het plan moet zijn. Ik meen
dat daaraan ruimschoots is voldaan.

Collega Geyselings zegt dat inzake de
industriële afvalstoffen het plan ont-
goochelend is. Hij heeft ook eenaan-
tal positieve punten opgesomd, wat
mij enigermate pleziert na de eerder
eenzijdige kritiek vanuit sommige
hoeken de jongste weken.

Collega Geyselings, inzake industrië-
le afvalstoffen dient gesteld dat het
plan slechts een onderdeel is van de
beleidsmiddelen die het decreet ons
verschaft om orde op zaken te stellen
in die sector. Mag ik u verwijzen naar
de genomen optie voor de industriële
afvalstorten ? Hier blijven wij stellen
dat voor industrieel afval per Provin-
cie één overheidssite moet worden in-
gericht door de OVAM. Ik meen dat
dit een voorbeeld is waaruit moge blij-
ken dat er nog andere instrumenten
zijn.

Collega Geyselings heeft ook allusie
gemaakt op een voorkomingsbeleid.
Ik bevestig wat hij heeft gezegd inzake
recyclage. De containerparken kun-
nen daarin een belangrijke rol spelen.
Doch, als wij inzake industrieel afval
stellen dat daar voorkomend moet
worden opgetreden ten aanzien van
het ontstaan van afval, wens ik er toch
op te wijzen - het is niet de eerste
maal dat ik dat hier doe - dat er
slechts weinig drukkingsmiddelen
vanuit de overheid zijn, tenzij men
economische drukkingsmiddelen
aanwendt. Ik bevestig hier nogmaals
dat zij mijn inziens in een klein Ge-
west zoals Vlaanderen, binnen een
Belgische en een Europese context,
van een vrije markteconomie, niet
doenbaar  zijn willen wij de onderne-
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mingen hier niet gewoon verjagen.
Dit heeft niet direct betrekking op het
debat van vandaag maar ik wenste dit
toch nog even te stellen.

Wat het beleid zelf betreft - ik ga hier
niet de lijst opsommen - zijn er de
jongste drieënhalf jaar toch een hele
reeks maatregelen getroffen en initia-
tieven genomen zowel in de sector
van huishoudelijke, als van bijzonde-
re, als van industriële afvalstoffen. Zij
zijn eening dat wij het ernstig menen
met ons preventiebeleid inzake afval-
stoffenbeheer.

Men vindt dit preventief karakter te-
rug in een hele reeks acties die wij
hebben gevoerd en beslissingen die
wij hebben genomen. Ik citeer er, zo
maar voor de vuist, enkele. Er is het
voorkomen dat stortplaatsen het mi-
lieu vervuilen door een heel strenge
reglementering voor stortplaatsen. Ik
kan hier andermaal bevestigen dat on-
ze reglementering op het vlak van ge-
strengheid voor stortplaatsen aan de
top staat van de geïndustrialiseerde
landen.

De vraag naar het toezicht op de nale-
ving ervan is een logische vraag. Ter
zake delen wij uw zorgen. Toch wil ik
doen opmerken dat wij daar sterke
vooruitgang boeken door beroep te
doen op de autoriteiten van de ge-
meenten, dus op de burgemeester.

Een andere preventieve maatregel be-
treft het voorzien door OVAM van
voldoende gecontroleerde stortplaat-
sen voor industrie-afval.

Ook wil men voorkomen dat bepaalde
afvalstoffen op stortplaatsen terecht
komen Mag ik ter zake verwijzen
naar de actie ,,vervallen geneesmidde-
len”. Deze momenteel aan gang zijn-
de inzameling is een groot succes ge-
worden. Momenteel hebben wij reeds
100 ton vervallen geneesmiddelen,
via 2500 apothekers, ingezameld in
het Vlaamse Gewest. Wij bereiken nu
reeds het volume dat wij dachten pas
na 12 maanden te bereiken.

Verder is er de recyclagepolitiek die
wij trachten te voeren maar waarop ik
niet verder wens in te gaan.

Ten slotte is er de kritiek van collega
Geyselings op het plan dat op 4 mil-
jard 200 miljoen frankwordt geraamd.
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Het gaat hier inderdaad om een ra-
ming van de strikt noodzakelijke fì-
nanciële middelen die men via de
OVAM zal nodig hebben om de doel-
stellingen van het plan te realiseren.
Ik herhaal dat de raming enkel betrek-
king heeft op wat vandaag duidelijk
als actie inzake investeringen en sane-
ringsvoorstellen vast te stellen is.

Voor een verregaand voorkomingsbe-
leid, voor een recyclagepolitiek, voor
het saneren van een aantal black
points, geciteerd door de heer Geyse-
lings, is het duidelijk dat belangrijke
bedragen in de komende jaren méér
noodzakelijk zullen zijn. Die kunnen
vandaag niet worden geraamd omdat
ze niet voldoende geconcretiseerd
zijn.

De Hooe Maey is hier als voorbeeld
gevallen. Welnu, ik kan dit voorbeeld
behouden door te stellen dat de studie
die de VUB op dit ogenblik omtrent
de ondergrondse vervuiling in het ge-
bied rond de Hooge Maey uitvoert pas
in december van dit jaar zal beëindigd
zijn. Pas dan zal een raming van de
noodzakelijke ondergrondse sane-
ringskosten kunnen worden gemaakt.

Dit geldt ook voor andere vroegere
stortplaatsen en waar vermoedens be-
staan dat er giftig afval in de bodem
werd gedeponeerd. Het antwoord is
van budgettaire aard. Elk jaar zullen
wij in de begroting de nodige kredie-
ten moeten voorzien, begroting die
door de Executieve vastgesteld, elk
jaar door deze Raad moet worden
goedgekeurd.

Tegen deze achtergrond van gege-
vens, collega’s, is het duidelijk dat de
huidige raming van 4,2 miljard frank
onmogelijk als verordenend element
in een eindbeslissing kan worden op-
genomen.

Ten slotte, collega’s, bevestig ik an-
dermaal de vaste politieke wil om het
voorkomingsbeleid, dat ik meer dan
drie jaar met de steun van deze Raad
heb mogen voeren, de komende
maanden voort te zetten. Wij hebben,
dacht ik althans, samen de basis ge-
legd van dt beleid dat uiteraard nog
verschillende jaren zeer intens zal
moeten worden voortgezet. (Applaus
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De Voorzitter : Het incident is geslo-
ten.

Interpellatie van de heer F. Geyselings
tot de heer J. Lenssens, Gemeen-
schapsminister van Leefmilieu, Water-
beleid en Onderwijs, over de beveili-
ging van de bevolking tegen brand- en
explosiegevaar in de nabijheid van op-
slagplaatsen van vloeibaar gas

De Voorzitter : Aan de orde is de inter-
pellatie van de heer Geyselings tot de
heer Lenssens, Gemeenschapsminis-
ter van Leefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs, over de beveiliging van de
bevolking tegen brand- en explosiege-
vaar in de nabijheid van opslagplaat-
sen van vloeibaar gas.

De heer Geyselings heeft het woord.

De heer F. Geyselings (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, geachte collega’s, de gasex-
plosies te Los Alfaques, Martelange,
Mexico-City en andere bekende
rampgebieden hebben aangetoond
dat niettegenstaande de getroffen
voorzorgsmaatregelen zowel bij het
vervoer, de opslag als bij overslag van
gasprodukten een bestendig brand-
en ontploffingsgevaar dreigt. De ge-
volgen van een gasexplosie kunnen
rampzalig zijn en vooral de omwonen-
den zwaar treffen. De verschillende
binnen- en buitenlandse gasongeval-
len zijn er de oorzaak van dat steeds
meer mensen zich verzetten tegen de
inplanting of de uitbreiding van gaso-
verslagbedrijven, gelegen in een
woonzone. Zij voelen zich in die na-
bijheid voortdurend bedreigd en te-
recht. Maar de overheid die instaat
voor de veiligheid -en de gezondheid
van de bevolking, heeft een aantal
wetten en voorschriften uitgevaardigd
die erop gericht zijn ongelukken te
voorkomen. Naast de voorschriften
van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming, de verschillen-
de koninklijke besluiten betreffende
de opslagplaatsen voor vloeibaar han-
delspropaan, handelsbutaan of meng-
sels daarvan in vaste tanks, die als ge-

. vaarlij k, ongezond of hinderlijk ge-
rangschikt staan, zijn er ook nog de
bijzondere voorwaarden die bij de
vergunningsbesluiten aan de exploi-
tant worden opgelegd.

Wanneer een vergunningsafleveren-
de overheid bouwaanvraagdossiers
van alle opslagplaatsen van vloeibaar
gas onderzoekt, moet ze, volgens om-
zendbrief nummer 12-7 van 30 juni
1969 van het Ministerie van Openbare
Werken - Bestuur van de Stedebouw
en de Ruimtelijke Ordening - bij der-
gelijke aanvragen voortaan een onder-
zoek ter plaatse instellen en er met de
grootste strengheid op toezien dat vol-
daan wordt aan alle eisen inzake hy-
giëne, gezonde gesteldheid en wel-
stand. Ieder dossier zal een luchtfoto
moeten bevatten, waarop de ligging
van de opslagplaats is ingediend. In-
dien de opslagplaats, aldus nog steeds
de omzendbrief, in een uitgesproken
woongebied is ontworpen, moet een
ongunstig advies worden gegeven.

Mijnheer de Minister, deze omzend-
brief maakt duidelijk dat een vesti-
ging van om het even welk gasover-
slagbedrijf in een uitgesproken woon-
gebied niet thuishoort en moet wor-
den verboden.

Maar wat met een gasoverslagbedrijf
dat zich vóór 30 juni 1969 vestigde op
een plaats die toen niet als een uitge-
sproken woongebied kon worden aan-
gezien en daarbij nog een zeer be-
perkte omvang en relatieve bedrijfs-
activiteit had en dat zich inmiddels
fors heeft uitgebreid, bovendien gesi-
tueerd ligt te midden van een uitge-
sproken woon- en winkelcentrum en
de uitbatingsvergunning niet naleeft ?

Wel, het gasoverslagbedrijf dat ik bij
deze uiteenzetting als schoolvoor-
beeld stel, is het gasverwerkingsbe-
drijf NV Progas te Borsbeek. Dit be-
drijf ligt te midden van woningen, een
kerk, een school, vergader- en feestza-
len en paalt onmiddelijk aan een
grootwarenhuis. Bovendien bevinden
zich vlakbij de zeer drukke verkeers-
banen, met name : De Robianostraat
en de Frans Beirenslaan. Het is daar
wellicht de meest drukke plaats van
Borsbeek.

De vreselijke gasexplosies in binnen-
en buitenland alsmede de toenemen-
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de miliehinder, het niet naleven van
de uitbatingsvergunning door NV
Progas  en de vrees voor onveiligheid
rond genoemd gasoverslagbedrijf,
zijn er de oorzaak van dat buurtbewo-
ners bij het gemeentebestuur van
Borsbeek erop aangedrongen hebben
om de uitbatingsvergunning strikt te
doen naleven.

de toxische gassen die daaruit kunnen
ontstaan zodanig dat dergelijke in-
richtingen maar mogen komen in in-
dustriezones. Er zijn voorbeelden ge-
noeg van ongevallen mer ernstige ge-
volgen”.

alsmede de politie van Borsbeek, een
30-tal PV’s werden opgesteld na
klacht tegen de bedrijfsleider van NV
Progas  voor allerleid overtredingen,
zoals :
- gerucht en reuklast - inbreuk op ar-
tikel 4-1 van de uitbatingsvergun-
ning ;

Omdat de lokale verantwoordelij ken
niet de gewenste aandacht schonken
aan de klachten van de buurtbewo-
ners, werden de feiten ter kennis ge-
bracht van de verschillende provincia-
le overheden, van u, mijnheer de Mi-
nister, en zelfs van de Koning, alles
echter zonder noemenswaardig resul-
taat. De talrijke klachten van de
buurtbewoners heb ik, na contact met
de buurtgemeenschap, in mijn brief
van 8 januari 1985 samengevat en aan
u overgemaakt voor onderzoek en
maatregelen.

Op 23 april 1985 zond de Gezond-
heidsinspecteur Dr. K. De Schrijver
van de Hygiëne en Gezondheidsin-
spectie van Antwerpen, mij een kopie
van een brief dd. 22 februari 1985 ge-
richt aan het College van Burgemees-
ter enSchepenenvanBorsbeek.  Daar-
in wordt onder meer gezegd : ,,Reke-
ning houdend met de inplanting van
een kleuterschool, een winkelcen-
trum G.B. en de omliggende huizen
en anderzijds met de aard van de acti-
viteiten (opslag van vloeibare ver-
brandingsmiddelen) lij kt mij vanuit
veiligheidsstandpunt deze inplanting
zeer ongelegen Mijns inziens is het
niet aangewezen dat dergelijke activi-
teitenzich afspelen in de onmiddellij-
ke omeving van deze genoemde cen-
tra”, aldus Dr. K De Schrijver.

- ontgassen door middel van andere
middelen en systemen dan via vaste
installaties - inbreuk op artikel 4-4 ;
- het opslaan van vloeibaar gemaakt
petroleumgas in niet vaste houders -
inbreuk op artikel 4-5a ;
- het gebruik van tankwagens als be-
warings- of voedingshouders - in-
breuk op artikel 4-5-lb ;
- het ontgassen op niet verharde bo-
dem - inbreuk op artikel 4-5-2b  ;

- het laten ontsnappen van gas tij-
dens ontgassingen - inbreuk op arti-
kel 4-5-3d  ;

Op de lange waslijst van klachten -
gesteund door 1.320 handtekeningen
uit de buurt - wens ik niet meer terug
te komen Slechts één feit wil ik echter
nog onderstrepen, namelijk dat de ve-
le geschreven en telefonische klach-
ten de overheid destijds weinig of niet
hebben beroerd en dat slechts na mijn
brief van 8 januari 1985 het dossier se-
rieus werd doorgelicht.

Mijnheer de Minister, ik ben in het
bezit van een brief van de Gouverneur
van de Provincie Antwerpen dd. 16
mei 1984 waarin hij het volgende
schrijft :

- het verrichten van storende arbeid
tussen 20 en 7 uur - inbreuk op arti-
kel 6a ;
- het stallen van LPG-wagens in de
garage - inbreuk op artikel 6g ;

- gasoverslag tussen 19 uur en 7 uur -
inbreuk op artikel 1, letter E-i van de
nieuwe uitbatingsvergunning ;

Omdat ik de toestand en het optreden
van de verschillende verantwoordelij-
ke overheden te gortig vond, kon ik
niet anders dan deze schandelijke
aanslepende situatie op hoger niveau
tillen.

Ik constateerde met de meeste spoed
een aantal prominenten en diensten
en vroeg hun mening in verband met
de vestging van een gasinstallatie-in-
volle-bedrijf te midden van een belan-
grij ke woonzone. Onder henprofessor
Dr. Hendrickx van de Rijksuniversi-
teit van Gent die me op 19 februari
1985 het volgende schreef: ,,Ik deel u
mee dat het voor mij, na grondig on-
derzoek van het bundel, totaal is uit-
gesloten dat dergelijke inrichting
komt in een woonwijk Ik begrijp niet
de gemeente en de provincie, alsook
de arbeidsinspectie die dergelijke za-
ken hebben goedgekeurd. De ontplof-
fingsmogelijkheden zijn te groot met

,,D e bevoegde toezichthoudende
ambtenaar van de Administratie van
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu,
liet de Gouverneur naar aanleiding
van klachten, met een brief van 8 no-
vember 1983, weten dat de exploitan-
te aangemaand werd de exploitatie-
voorwaarden stipt na te leven. Bij ver-
dere overtredingen zou de vergunning
volgens hem moeten ingetrokken
worden”.

- het toelaten van verkeer op het ter-
rein van produkten niet noodzakelijk
voor de exploitatie - inbreuk op arti-
kel 1, letter E-h.

En de Gouverneur vervolgt met een
onderstreepte tekst : ,,Sindsdien werd
op het provinciebestuur geen verslag
van de technische ambtenaar meer
ontvangen waarbij nieuwe overtre-
dingen zouden gemeld worden en zou
voorgesteld worden de vergunning in
te trekken. Dit is nochtans noodzake-
lijk opdat dit laatste geldig zou kun-
nen gebeuren”, aldus de Gouverneur.

Zoals u hoort, mijnheer de Minister,
voldoende overtredingen om de
meest kalme gebuur naar de pen en de
telefoon te goed grijpen. Het is alles-
zins meer dan een simpele burenru-
zie.

Wel een zeer eigenaardige evolutie,
mijnheer de Minister, als u weet dat
sinds 11 november 1983 tot op heden
door de Rij kswachtbrigade van Mort-
sel, Ranst, Kontich en Antwerpen,

Een grondige aanpak van het dossier
NV Progas  en de situatie ter plekke
heeft op 19 maart 1985 uiteindelijk
geleid tot de verstrenging van de uit-
batingsvergunning welke u op 12 april
1985 aan het College van Burgemees-
ter en Schepenen van Borsbeek heeft
overgemaakt, met het verzoek erover
te waken dat dit besluit nageleefd
wordt.

Mijnheer de Minister, noch de oude
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zijn aan 

Geyselings

noch de recente aanvullende uitba-
tingsvergunningen worden nageleefd
niettegenstaande de aanmaningen
van AROL, van de Bestendige Depu-
tatie en van uw Departement. Er is
duidelijk weerspannigheid en onwil
merkbaar vanwege de uitbater. Bijna
dagelijks kunnen overtredingen
gemeld worden. Het eigenaardige is
wel dat het College van Burgemeester
en de Schepenen van Borsbeek niet
ingrijpen en zich blijven verschuilen
achter de technische ambtenaar die,
door mij geraadpleegd, verklaart geen
vraag daartoe van de betrokken burge-
meester ontvangen te hebben. Verder
stel ik tot mijn verwondering vast dat
AROL warm en koud blaast. In een
brief van de Gouverneur laat AROL
weten dat bij verdere overtredingen
de vergunning volgens de bevoegde
toezichthoudende ambtenaar moeten
ingetrokken worden en in een brief
van het Provinciebestuur vanAntwer-
pen lees ik dan weer dat, ik citeer :
,,Uit het verslag blijkt dat de AROL
geen intrekking van de vergunning
nodig acht, doch wel wijziging van de
voorwaarden”.

Het is evident, dat bij zulk een laks en
dubieus beleid, de buurtgemeen-
schap het op de heupen krijgt.

Mijnheer de Minister, de oorzaak van
de bestaande situatie en de stijgende
onrust ligt enkel en alleen bij de over-
heid. Ik citeer :

ten eerste : het gemeentebestuur van
Borsbeek, alsmede het Bestuur van de
Stedebouw en de Ruimtelijke Orde-
ning, hebben de omgeving rond het
terrein van NV Progas  laten volbou-
wen en hielden blijkbaar geen reke-
ning met de gevaren van het hinder-
lijk bedrijf ;

ten tweede : bij koninklijk besluit dd.
16 oktober 1979, getroffen in beroep,
wordt aan de NV Progas  machtiging
verleend tot het uitbreiden van de in-
richting en dit niettegenstaande de
omzendbrief van 30 juni 1969 van
Openbare Werken waarin de Minister
duidelijk stelt dat, wanneer een op-
slagplaats in een uitgesproken woon-
gebied is ontworpen, een ongunstig
advies moet worden gegeven ;

ten derde : de besluiteloosheid en on-
stabiele houding van AROL die de
ene keer voorstelt bij nieuwe overtre-
dingen de vergunning af te nemen en
dan weer meent zulks niet te moeten
doen. Wie of wat is de reden van dit
wispelturig gedrag ?

ten vierde : de lakse houding van de
gemeentelijke overheid die zich in dit
geval ontpopt als een meester in het
paraplu-ysteem.
Mijnheer de Minister, op 8 januari
1985 drong ik bij u aan op een streng
onderzoek en gepaste maatregelen. In
minder dan drie maanden, namelijk
op 19 maart 1985, verstrengde u de
uitbatingsvoorwaarden, hiervoor
mijn hoogste waardering. Maar hier-
mee is de kous niet af. Immers, de ex-
ploitant blijft de wettelijke regels re-
gelmatig overtreden. Waakzaamheid
blijft geboden.

Rekening houdend met deze feiten en
de stijgende spanning rond NV Pro-
gas, dring ik aan op de strenge nale-
ving van de vergunningsbesluiten.
Anders moeten ze er niet zijn.

Tot slot nog de volgende vragen.

Ten eerste : welke maatregelen zal de
Minister treffen om de uitbatingsver-
gunningen stipt te doen naleven ?

Ten tweede : welke is de verplichting
van het College van Burgemeester en
Schepenen van Borsbeek bij het ver-
der overtreden van de vergunningsbe-
sluiten ? Hebt u de Burgemeester
dienaangaande formele opdrachten
gegeven ?
Ten derde : regelmatig worden volle
gastanks tijdens de nacht uitgeweken
in boxen vlakbij het G.B.-warenhuis,
wordt er ontgast tussen 19 uur en 7
uur, van mobiel naar mobiel en op
niet verharde bodem, enzovoort. PV’s
werden opgesteld. U wacht op officië-
le vaststellingen- wat zult u onderne-
men ?

Ten vierde : ik lees in de krant dat vol-
gens uw Kabinet de zaal NV Progas
,,bespreekbaar” blijft. Is deze bericht-
geving korrekt en zo ja, wat houdt dit
in ?

Ten vijfde : is het waar dat AROL een
tiental dagen na het uitvaardigen van

het aanvullend vergunningsbesluit
een gunstig advies aan het Provincie-
bestuur nopens de zaak Progas  heeft
uitgebracht ?

De Voorzitter : Minister Lenssens
heeft het woord.

Minister J. Lenssens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, waarde colle-
ga’s, de veiligheidsproblematiek bij
opslag, verladen en overtappen van
vloeibaar gemaakte gassen heeft ui-
teraard steeds mijn grootste aandacht
gaande gehouden. De aspecten op-
slag, verladen en overtappen op fles-
sen van vloeibaar gemaakte gassen
behoren volledig tot de gewestelijke
bevoegdheid terwijl het vervoer van
deze produkten nog steeds deel uit-
maakt van de nationale bevoegdheid.
De opslagplaatsen van vloeibaar ge-
maakt petroleumgas, LPG-gas, zijn
gereglementeerd door volgende be-
sluiten :

ten eerste, het koninklijk besluit van
21 oktober 1968 betreffende de op-
slagplaatsen voor vloeibaar gemaakt
handelspropaan, handelsbutaan of
mengsels daarvan in vaste, ongekoel-
de houders ;

ten tweede, het koninklijk besluit van
12 juli 1984 tot aanvulling van titel II
van het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming ;

een derde reglementering is deze in-
zake de ondernemingen, die onder-
worpen zijnaan de reglementering in-
zake de als vergunningplichtig inge-
deelde inrichtingen.

Onverminderd de bepalingen van de
zopas geciteerde koninklijke beslui-
ten worden bovendien in de indivi-
duele exploitatievergunningen van de
betrokken ondernemingen bij komen-
de voorwaarden opgelegd. In het bij-
zonder worden aldus in de individuele
vergunningen een reeks van bijko-
mende voorwaarden opgelegd die be-
trekking hebben op ondermeer de mi-
nimale afstanden van bovengrondse
houders tot de openbare weg en tot de
naburige eigendommen.

Een tweede reeks voorwaarden be-
treft belangrijke opslagplaatsen, in-
stallaties voor het vullen van ver-
plaatsbare recipiënten en de laad- en

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 39
26 juni 1985 Brand- en explosiegevaar nabij opslagplaatsen vloeibaar gas 1315



Lenssens

losinstallaties die moeten worden
voorzien van een watersproei-installa-
tie van voldoende capaciteit.
Een ander aspect betreft de beleids-
lijn, de gedragscode, die door de ad-
ministratie en mijzelf de jongste jaren
wordt gevolgd. Bij het onderzoek van
vergunningsaanvragen voor nieuwe
LPG-stations en voor de uitbreiding
van bestaande stations worden stren-
ge beoordelingscriteria gehanteerd
die rekening houden met de aanwezi-
ge en ook de te verwachten bebou-
wing, en uiteraard ook de bestemming
van het gebied in het betrokken ge-
westplan. Er wordt ook rekening ge-
houden met de mogelijkheid om de
stations op een veilige manier te be-
voorraden. Dit is een aspect dat in het
verleden bij het toekennen van ver-
gunningen als eens werd vergeten.
Ik verwacht van de toepassing van de-
ze criteria dat de inplanting, de uit-
breiding en ook de verdere exploitatie
van LPG-stations in dicht bebouwde
omgevingen fors zullen worden afge-
remd en zelfs voor een deel te voorko-
men zijn, maar dan op half lange ter-
mijn. Overigens citeer ik dat in het
ontwerp van decreet inzake de milieu-
vergunning, dat in de komende dagen’
zal worden besproken door deze
Raad, het voorleggen van een veilig-
heidsrapport voor gasopslagplaatsen
vanaf een bepaalde hoeveelheid
wordt voorzien.

Ik kom nu tot het concrete gasbedrijf
in Borsbeek.

Mijnheer Geyselings, ik zou er willen
op wijzen dat dit bedrijf oorspronke-
lijk een vergunning bekwam in 1967
en dit voor 30 jaar, een vergunning die
toen werd afgeleverd door de Besten-
dige Deputatie van Antwerpen. Het
uitbreiden van deze inrichting werd
nadien in eerste aanleg door de Be-
stendige Deputatie geweigerd en bij
koninklijk besluit van 16 oktober 1979
vergund.

In het licht van de beleidslijn die ik
zoëven heb geciteerd heb ik inder-
daad op 19 maart 1985 aan dit gasbe-
drijf bij komende voorwaarden opge-
legd.

Ik wijs er evenwel op dat tijdens de pe-
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riode van de eerste vergunning in
1976-1985 verscheidene gebouwen,
onder meer een woonwijk en een
grootwarenhuis in de onmiddellijke
nabijheid van het bedrijf, met wette-
lijke bouwvergunningen, werden op-
gericht. U heeft dat ook geciteerd en
ik denk dat ook daar een element ligt
van de beoordeling waarmee rekening
dient te worden gehouden. Uiteraard
neemt dit het mogelijke risico voor de
betrokken omwonenden niet weg.

Mijnheer Geyselings, ik heb dus een
reeks bijkomende voorwaarden opge-
legd, die u werden overgemaakt, en
die ik hier derhalve niet moet opsom-
men.

Ten einde de nodige aanpassingen te
laten gebeuren zijn sommige maatre-
gelen onmiddellijk in voege en andere
na een zekere termijn. De naleving
daarvan wordt gecontroleerd door de
inspectiediensten van de Administra-
tie voor Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu.

Eveneens wens ik erop te wijzen dat
de burgemeester geen instructies
moet krijgen om te weten dat hij te al-
len tijde bevoegd is om te beletten dat
bijvoorbeeld meer dan de toegelaten
hoeveelheid gas zou worden opgesla-
gen.

De Burgemeester kan laten optreden,
of persoonlijk optreden, wanneer ver-
laadoperaties gebeuren tussen 19 uur
‘s avonds en 7 uur ‘s morgens. Hij
hoeft daarvoor geen speciale instruc-
ties te ontvangen.

Mijnheer Geyselings, ten slotte kan ik
u verzekeren ‘dat de bevoegde diens-
ten opdracht hebben gekregen de uit-
voering van de opgelegde voorwaar-
den van zeer nabij te volgen en desge-
vallend streng op te treden.

De Voorzitter : De heer Geyselings
heeft het woord.

De heer F. Geyselings : Mijnheer de
Voorzitter, ik dank de Minister voor
zijn antwoord.
Ik wens echter te herhalen dat er van-
daag de dag talrijke overtredingen
plaatsvinden en er regelmatig beroep
moet worden gedaan op de Rijks-
wacht. Vanwege de politiecommissa-
ris en de Burgemeester wordt er wei-

nig gedaan om de problemen die zich
stellen inzake overtredingen in de
hand te houden. Er dient herhaalde-
lijk naar de gemeentebesturen te wor-
den gebeld, echter zonder resultaat.
Automatisch wordt dan een beroep
gedaan op de Rijkswacht die een PV
opstelt.

Voor de personen in die buurt is het
een hel. Zij voelen zich bedreigd door
het gevaar dat daar wordt geschapen.
Dag en nacht wordt daar een gasover-
slag gedaan, met alle gevaren van-
dien.

Mijnheer de Minister, ik dring er bij u
op aan dat u alles in het werk zou stel-
len opdat daar de vergunning zou wor-
den nageleefd. (Applaus)

Minister J. Lenssens : De nodige in-
structies werden aan de bevoegde in-
spectiediensten gegeven.

Indiening van moties

De Voorzitter : Door mevrouw Van
Puymbroeck en de heer Geyselings
werd tot besluit van deze interpellatie
een met redenen omklede motie inge-
diend die luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad,

- gehoord hebbende de interpellatie
van de heer Geyselings en het ant-
woord van de heer J. Lenssens, Ge-
meenschapsminister van Leefmilieu,
Waterbeleid en Onderwijs, over de
beveiliging van de bevolking tegen
brand- en explosiegevaar in de nabij-
heid van opslagplaatsen van vloeibaar
gas ;
- vraagt de Minister dat de exploita-
tievergunning helemaal wordt nage-
leefd en dat hij de nodige maatregelen
zal treffen wanneer de uitbater van dit
gasoverslagebedrijf verder de wet
blijft negeren.”

Door de heren Verhaegen en Horlait
werd tot besluit van deze interpellatie
een eenvoudige motie ingediend die
luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad,
- gehoord de interpellatie van de heer
Geyselings tot de Minister van Leef-
milieu, Waterbeleid en Onderwijs,
over de beveiliging van de bevolking
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Voorzitter

tegen brand- en explosiegevaar in de
nabijheid van op slagplaatsen van
vloeibaar gas ;
- gehoord het daarop door de Minis-
ter verstrekt antwoord ;

leefmilieu en het natuurpatrimo-
nium. Onze vruchtbodem, grond- en
oppervlaktewateren zijn op vele plaat-
sen in min of meerdere mate bezoe-
deld en rond stort- en andere afvallo-
zingspunten is de toestand niet zelden
hallucinant. .

- gaat over tot de orde van de dag.”

Overeenkomstig artikel 5 1, punt 7 van
ons reglement zal de Raad zich daaro-
ver tijdens een volgende openbare
vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer F. Geyselings
tot de heer J. Lenssens, Gemeen-
schapsminister van Leefmilieu, Water-
beleid en Onderwijs, over het laks be-
leid en de tekortkomingen in verband
met milieuproblemen nabij  stortplaat-
sen en de watervervuiling in het bizon-
der

Niettegenstaande deze gevaarlijke
evolutie wordt nog steeds onafgebro-
ken industriële, agrarische en huis-
houdelij ke afval in bodem- en opper-
vlaktewateren gedumpt. Veel te wei-
nig wordt door de afvalproducent, de
afvalverwerker en de verantwoordelij-
ke overheid, van laag tot hoog, reke-
ning gehouden met de nefaste gevol-
gen van hun weg-is-weg politiek voor
de mens en zijn milieu. Het water van
85 procent van onze Vlaamse drink-
waterputten, beantwoordt niet meer
aan de normen gesteld voor het lei-
dingwater ; onze kraantjeswater, dat
door toevoeging van grote hoeveelhe-
den desinfecterende stoffen, wordt
door eminente deskundigen steeds
meer in vraag gesteld.

De Voorzitter : Aan de orde is de in-
terpellatie van de heer Geyselings tot
de heer Lenssens, Gemeenschapsmi-
nister vanleefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs, over het laks beleid en de
tekortkomingen in verband met mi-
lieuproblemen nabij stortplaatsen en
de watervervuiling in het bijzonder.

De heer Geyselings heeft het woord.

De heer F. Geyselings (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, geachte collega’s, waar men
gaat langs Vlaamse wegen overal
komt men oude of nog in gebruik zijn-
de stortsites tegen ; een ergerlijke en
gezondheidsdreigende situatie. Te
lang werd aan dit vervuilend en ones-
thetisch probleem achteloos voorbij-
gegaan en veel te lichtzinnig werden
door de verantwoordelijke overheden
vergunningen voor stortuitbatingen
afgeleverd.

Mijnheer de Minister, in het verleden
werd, zoals reeds gezegd, al te gemak-
kelij k een stortvergunning afgeleverd.
Een put, vijver of een moerasgebied
worden vaak en al te gemakkelijk als
ideale stortplaatsen aanzien en tot dat
doel omgevormd. Er werden vooraf
geen of onvoldoende onderzoekingen
verricht inzake de structuur van de
ondergrond en de waterbeweging.
Zulk oppervlakkig en milieuonvrien-
delijk beleid heeft een waslijst van
leefmilieuproblemen geschapen
waarvan niemand de draagkracht van
dit potentieel gevaar kent noch kan
voorspellen.

stenen, stronken, tarmac, aarde, enzo-
voort op illegale wijze nabij de vijver
langsheen de E3 werden gestort met
het oog op de opvulling van deze wa-
terplas. De feiten werden officieel
aangeklaagd, de lokale overheid rea-
geerde niet ; het gekende scenario dat
we vaak hebbenmeegemaakt. Daarna
ging het te Kruishoutem vrij vlug van
kwaad naar erger. Illegaal storten
werd algauw legaal. De vergunning-
verlenende Minister eiste weliswaar
zeer strenge uitbatingsvoorwaarden
maar wie met deze geplogenheden
vertrouwd is, weet dat deze regels in
de praktijk nooit worden nageleefd.
Deze zogezegde voorzorgsmaatrege-
len zijn steeds een administratieve
klucht geweest. Denken we in dit ver-
band maar aan de reële flagrante over-
tredingen, met als topschandalen de
Rupelstreek en de Hooge Maey te
Antwerpen. Vijf jaar ononderbroken
reden te Kruishoutem dagelijks 130
tot 150 vrachtwagens op en af, bela-
den met huishoudelijke en industriële
afval. Voor de omwonenden was die
stortperiode een ware nachtmerrie,
een tijd van lawaai, stof, stank, mod-
der, ongedierte, enzovoort.

Dat ingevolge een slecht afvalbeleid,
er inmiddels veel ergernis en ellende
heerst, is een feit. Ik denk hier vooral
aan het fameus stortterrein langsheen
de E3 te Kruishoutem, dat drie jaar na
de toedekking nog voor heel wat ge-
zondheidsproblemen en kopbrekens
zorgt, en dat ik hier als typ evoorbeeld
van een slecht beleid in de kijker wil
plaatsen.

Het meest ergerlijke en hinderlijke in
die tijd was de ondraaglijke stank die
de dode kippen en het slachtafval in
de omgeving verspreidden. Weken,
beter gezegd maanden, bleef een ta-
pijt van slachtafval, dode kippen en
rotte eieren onafgedekt aan de lucht
blootgesteld. Verschillende buurtbe-
woners hebben deze onverantwoorde
toestand, die in strijd was met de uit-
batingsvergunning, herhaaldelijk bij
politie en gemeentediensten aange-
klaagd, zonder veel succes echter. Van
dit schandaal bezit ik een aantal fo-
to’s. Nochtans was het College van
Burgemeester en Schepenen wettelijk
verplicht toezicht op het storten uit te
oefenen. Dat met deze controle heel
wat misliep willen omwonenden van
dit stort gretig getuigen.

Langs verschillende zijden wordt ge-
steld - en terecht - dat het milieube-
leid in belangrijke mate is tekortge-
schoten, niet alleen voor wat het pro-
bleem van de afvalstroomverwerking
betreft, maar ook, en vooral, met be-
trekking tot de bescherming van het

Op 2 augustus 1976, dus vóór de toela-
ting tot storten officieel werd ver-
leend, werd reeds vastgesteld en aan
het College van Burgemeester en
Schepenen van Kruishoutem gesigna-
leerd dat een dertigtal vrachtwagens

De politie van Kruishoutem geeft in
haar verslag van 2 oktober 1980 trou-
wens toe dat er dagelijks 200 ton huis-
vuil wordt aangebracht dat bij het
voorbij rijden van betrokken vracht-
wagens ogenblikkelijk een stinkende
geur wordt waargenomen en dat voor
de omwonenden van de stortplaats
die stinkende lucht voor onaange-
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mis- 	 benzeen, 

Geyselings

naamheden kan zorgen.

Mijnheer de Minister, er was in die
tijd te Kruishoutem onmiskenbaar
een ondraaglijke stanklucht aanwezig
en vandaag de dag stijgen nog regel-
matig stankgolven op die de omge-
ving van het stort verpesten Het eva-
luatierapport van het Instituut voor
Hygiëne en Epidemologie vermeldt
letterlijk : ,,Gasuitstromingen worden
op verschillende plaatsen vastgesteld,
vooral langs de westkant van het stort
en het omringende grondwater is
langs deze zijde zo gashoudend dat bij
het verwekken van een onderdruk
schuimvorming optreedt.”

vormd geboren Dit alles betekende
een zwaar financieel verlies voor dit
gezin dat de wanhoop nabij was. Zij
stonden en staan nog steeds met hun
ellende omzeggens alleen. Waar blij-
ven nu de maatregelenvan de beleids-
verantwoordelijken die door het ver-
lenen van een stortvergunning aan de
basis liggen van de problemen die
zich nu stellen ? Waar blijft de steun
van de andere overheden die toezicht
moesten houden zowel op de stortac-
tiviteiten als op de lozingsafval van
een nabijgelegen tapijtenfabriek die
via de Zouwbeek haar kleurrijk afval
loost ? Nu is het uitmaken wie de
schuldige is voor de dood van de 17
runderen : de eigenaar van het stort,
de exploitant van het tapijtenbedrijf
of de overheid die inzake haar contro-
le-opdracht schromelijk is tekort ge-
schoten. Het ping-pongspelletje kan
beginnen !

niet ongevaarlijk zijn voor het milieu
in het algemeen maar ook voor dier en
mens. U windt er geen doekjes om,
dat er aldaar concentraties van man-
gaan, kwikverbindingen en ijzer aan-
wezig zijn, in een mate die te hoog is
om normaal te zijn. U geeft ook open-
lijk toe, dat er vastgesteld werd dat er
een oorzakelijk verband bestaat tus-
sen de bezoedeling van het grondwa-
ter en de stortaktiviteiten zelf.

En wat hebt u met alles wat u nu we-
tenschappelijk bekend is gedaan om
deze mensen en dieren te helpen en te
beschermen tegen dit sluipend gif dat
steeds verder in de ondergrond door-
dringt ?

Maar, geachte collega’s, er is te Kruis-
houtem meer aan de hand dan lucht-
bezoedeling. Er werd na de stortacti-
viteiten in de omgeving van het stort
een ernstige grondwaterbezoedeling
vastgesteld.

Alle betrokken instanties zijn thans
ten zeerste bezorgd omtrent de in-
vloed van het stort op de grondwater-
kwaliteit. De vrees van het Provin-
ciaal Gouvernement van Oost-Vlaan-
deren, dat de exploitatievergunnings-
aanvraag in haar oorspronkelijke
vorm weigerde, omdat het storten van
huisvuil en industriële afvalproduk-
ten in deze put ongetwijfeld zal leiden
tot bezoedeling van het grondwater,
zelfs bij het aanbrengen van een klei-
laag op de zijwanden, is nu bevestigd
geworden.

Het evaluatierapport van 10 oktober
1984 van het Ministerie van Volksge-
zondheid vermeldt dat in het stort on-
geveer 16 ppm solventen gevonden
werden, ‘waaronder zeer giftige stof-
fen.

En de opstellers van het rapport bewe-
ren dat met zekerheid de gevolgtrek-
king kan gemaakt worden dat het
drinkwater van een buurtbewoner
door het stort bevuild wordt.

U beloofde opdracht te geven aan de
OVAM om de vroegere uitbater van
de stortplaats aan te manen hoogdrin-
gend de stortplaats te laten opruimen
Mocht blijken, zo hebt u gezegd,
mijnheer de Minister, dat de eigenaar
weigert deze werken uit te voeren,
dan hebben wij nog altijd de mogelijk-
heid dit ambtshalve door de OVAM te
laten doen, uiteraard mits het verha-
len van de kosten op degene die de
vervuiling heeft veroorzaakt, in dit ge-
val de vennootschap in kwestie, aldus
uw eigen woorden.

Het koninklijk besluit van 5 januari
1978 uitgevaardigd door het Ministe-
rie van Tewerkstelling en Arbeid,
schrijft voor :

Enkele feiten

Een gans gezin leed verschillende
maanden aan een onverklaarbare
buikloop, elke medische tussenkomst
mislukte. Toen het bericht bekend
werd dat het putwater dat het gezin
steeds zonder problemen had gedron-
ken, gevaarlijk besmet was, werd het
water elders gehaald. Niet lang daarna
verdwenen de ziekteverschijnselen.

ten eerste voor wat de stortplaats voor
huishoudelijk afval betreft :

onder 1.14 - Alle maatregelen moe-
ten worden getroffen om verontreini-
ging van greppels en beken alsook van
het grondwater te voorkomen ;

Niettegenstaande het koninklijk be-
sluit voorschrijft dat het niveau van de
vuilnisbelt niet hoger mag liggen dan
dat van de omliggende terreinen, ligt
het stortniveau op sommige plaatsen
ca 2 m hoger. Waarom is het Gemeen-
tebestuur van Kruishoutem hiertegen
niet opgetreden en waarom wordt de
eigenaar ongemoeid gelaten ? Dit en
nog veel meer komt bij velen zeer ei-
genaardig over.

ten tweede voor wat de stortplaats
voor industriële afval betreft :

Bij een landbouwer in de buurt van dit
stort stierven begin vorig jaar 17 run-
deren Lijkschouwingen werden uit-
gevoerd en tot op heden weet dit land-
bouwersgezin officieel nog niets over
de oorzaak van de dood van haar die-
ren. Benevens het verlies van 17 stuks
vee, werden kalveren dood of mis-

onder 2.14 - Het is verboden afval te
storten die een schadelijke invloed
kan hebben op de ondergrond en het
grondwater.
En, mijnheer de Minister, u hebt ver-
klaard dat het grondwater rond het
stort van Kruishoutem bezoedeld is
onder meer door organische oplos-
middelen zoals tetra’s en benzeen, die

Mijnheer de Minister, het Gemeente-
bestuur van Kruishoutem en het Pro-
vinciaal Bestuur, wensten dit stort
niet, de toenmalige Minister van Te-
werkstelling en Arbeid verleende
toch de vergunning mits strenge voor-
waarden. Wegens schromelijke nala-
tigheid inzake storttoezicht is het
grondwater rond het stort zwaar ver-
ontreinigd. Sommige bewoners gre-
pen de kans om aan te sluiten op de
waterleiding die in hoogdringendheid
werd aangelegd ; anderen kregen deze
mogelijkheid niet en moeten nog
steeds hun water elders gaan halen of
kopen. Het vervuilend karakter van
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en de 

SP-fractie. 
M. 

Geyselings

dit stort heeft de buurtbewoners ern-
stige schade berokkend en tot extra
kosten gedwongen .

Mijnheer de Minister, via het ant-
woord op een parlementaire vraag nr.
214 dd. 19 juni 1984, van collega Tant,
deelde u mee dat de overheid norma-
liter niet aangesproken kan worden
voor schadevergoeding tenzij er een
fout kan vastgesteld worden in haar
hoofde met daarbij een vaststaande
en persoonlijke schade tot gevolg. In
voorkomend geval moet ook het cau-
saal verband tussen de eventuele fout
ende schade bewezenworden. Dit be-
wijs dient voor een rechtbank aange-
toond te worden - aldus uw ant-
woord.

Mijnheer de Minister, het is bedroe-
vend en schandelijk bovendien dat de
slachtoffers door fouten of nalatighe-
den van de overheid en de stortuitba-
ter heel de tijd met dit probleem ge-
confronteerd blijven en in het onge-
wisse worden gelaten

Het is evident dat door deze lakse en
onverantwoorde politiek het geduld
bij de buurtbewoners is uitgeput. Zij
hebben dan ook bij de Procureur des
Konings te Oudenaarde klacht neer-
gelegd tegen de verantwoordelij ken
van de tapijtenfabriek en de Vlaamse
Waterzuiveringsmaatschappij.

Tot besluit van mijn interpellatie,
wens ik u nog de volgende vragen te
stellen.

1. Zal het veel te hoog opgevuld huis-
vuilpakket tot op het maaiveld afge-
graven worden om verdere uitvloeiing
van perkolatiewater uit deze afval-
massa op te heffen ?

2. Zijn nog andere voorzorgsmaatre-
gelen voorzien om de hoeveelheid
perkolaat te beperken ?

3. Werd er beslist een grondig onder-
zoek in te stellen naar de juiste sa-
menstelling van het stort tot op de bo-
dem van de uitgraving en, zo ja, wan-
neer en met welke middelen ?

4. Werd het geologisch en hydrogeo-
logisch onderzoek inmiddels verder
gezet en uitgebreid ? Wat zijn de re-
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sultaten ?

5. Voor de stortactiviteiten dronken
de stortomwonenden putwater uit
hun eigen tuin. Daarna is het grond-
water gevaarlijk besmet, Zij sloten
aan op de waterleiding. Zullen deze
mensen al of niet geheel of gedeelte-
lijkmoetenopdraaienvooralle kosten
inzake de aansluiting op het water-
net ?

6. Niet elke omwonende kreeg de ge-
legenheid om op het waterleidingsnet
aan te sluiten. Ingevolge bevuild put-
water moeten ze zich nog steeds el-
ders bevoorraden. Wat zult u doen om
iedereen die het slachtoffer werd van
dit stort, de kans te geven om aan te
sluiten op het waterleidingsnet ? (Ap-
pla us)

De Voorzitter : Minister Lenssens
heeft het woord.

Minister J. Lenssens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, collega’s, hoe
meer het uur vordert, hoe onvriende-
lij ker collega Geyselings wordt. Daar-
mee bedoel ik dat hij bij zijn laatste
interpellatie de indruk wekt dat op het
ogenblik in het Vlaamse Gewest meer

problemen omtrent stortactiviteiten
en stortplaatsen zouden bestaan dan
voorheen. Ik wil dit met klem weer-
leggen en zou de heer Geyselings wil-
len herinneren dat sedert 1982 in
Vlaanderen 17 1 illegale stortplaatsen
werden gesaneerd en gesloten, dat in
82 illegale plaatsen de sanering bezig
is en dat voor 121 andere illegale stort-
plaatsen de procedure tot sanering
werd ingezet. Dit betekent dat in to-
taal 375 niet toegelaten stortplaatsen
werden gedetecteerd,  waarvan de pro-
cedure zoniet afgewikkeld, dan toch
in uitvoering is.

Bovendien zijn nog 48 kleinere stort-
plaatsen in onderzoek bij de OVAM.
Deze enkele cijfers tonen aan dat de
bewering van collega Geyselings, als-
of er op dat vlak niets zou zijn ge-
beurd, onjuist is. Dankzij de intense
actie is de gehele erfenis van het verle-
den aan het licht gekomen. Het is na-
tuurlijk niet degene die de kat de bel
aanbindt, die grote schoonmaak
houdt, die met alle zonden van Israël
moet worden overladen. Deze be-
schuldiging wijs ik dan ook formeel
van de hand. De bewering van de heer
Geyselings dat het beleid inzake af-
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Lenssens

valstoffen zou tekortgeschoten zijn,
begrijp ik vanuit zijn politieke opstel-
ling. Op dit ogenblik van de legisla-
tuur kan hij niets anders beweren.
Toch veroorloof ik mij te stellen dat
tot eind 1981 er in Vlaanderen geen
sprake was van enig stortplaatsenbe-
leid.

Dankzij het decreet van 2 juli 1981,
maar ook dankzij de nieuwe uitvoe-
ringsbesluiten die op 21 april 1982, op
mijn voorstel, door de Executieve
werden goedgekeurd werden de stort-
voorwaarden verstrengd, derwijze dat
wij aan de top staan op het vlak van re-
glementering.

Collega Geyselings, die voorwaarden
hebben niet alleen betrekking op de
plaatsen van inplanting zelf, maar op
alle milieu-aspecten die zich ten ge-
volge van stortingen kunnen voor-
doen Ik denk, onder meer, aan de be-
scherming van het grondwater, waaro-
ver u het in het bijzonder had.

Ik kan u zeggen dat dientegevolge alle
nieuwe vergunde stortplaatsen ver-
plicht voorzien zijn van peilputten en
dat op dit ogenblik in het Vlaamse Ge-
west meer dan 700 centrale peilputten
op gecontroleerde stortplaatsen wer-
den aangelegd met het oog op de be-
veiliging van het grondwater. Tot nu
toe werd - en dat is een ander ele-
ment - voor een waarde van 230 mil-
joen frank aan bankgaranties gegeven
door de stortexploitanten wat de eind-
afwerking van de stortplaatsen in de
toekomst moet waarborgen.

Ik kan besluiten door te herhalen dat
het storten veel strenger en, beter ge-
controleerd werd en heel wat duurder
is geworden voor de producent van af-
valstoffen, zodanig dat de slogan ,,de
vervuiler betaalt” wel degelijk werd
toegepast. Degene die het afval pro-
duceert zal voor een milieuvriendelij-
ke en milieuveilige storttechniek
meer moeten betalen om aan de ge-
stelde voorwaarden te voldoen.
Ik wil terloops een paar woorden zeg-
gen over het concrete probleem van
de stortplaats te Kruishoutem. Daar
werden inderdaad in het grondwater
en in sommige drinkwaterputten hoge
concentraties van nitraten en fosfaten
vastgesteld. In mindere mate werden
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gechlorererde  koolwaterstoffen gede-
tecteerd.

Uit wetenschappelijke onderzoeken
van het Instituut voor Hygiëne en
Epidemiologie, uit onderzoeken van
de AROL en OVAM zelf, bleek dat er,
althans gedeeltelijk, een verband te
leggen was tussen de problematiek
van de vervuiling van het grondwater
en de vroegere stortplaats. Ik moet u
echter zeggen, collega Geyselings, dat
tegenexpertises en onderzoekingen
die door een universitair team werden
verricht, weliswaar op aanvraag en op
de kosten van de vroegere exploitant
- uitwijzen dat het oorzakelijk ver-
band niet volledig en althans niet vol-
doende bewezen was tussen de stort-
activiteiten uit het verleden en de
thans vastgestelde vervuiling van het
grondwater.

In de expertiseverslagen wordt gesug-
gereerd dat ook andere oorzaken,
zoals varkensdrijfmest, kunstmest-
stoffen en het verontreinigd water in
de aanpalende beek, mede de aanlei-
ding kunnen zijn van de grondwater-
verontreiniging.

Desalniettemin had de betrokken
storteigenaar reeds op zijn kosten, en
op verzoek van de Burgemeester van
de Gemeente Kruishoutem, de aanpa-
lende woningen op het drinkwaternet
laten aansluiten.

Intussen is begin deze week- maar ik
heb daarvan nog niet het resultaat -
de zoveelste bijeenkomst geweest van
alle betrokken instanties om vast te
stellen, op basis van alle wetenschap-
pelijke rapporten, welke uiteindelijk
de concrete saneringsmaatregelen
zijn die aan de exploitant van de ge-
wezen stortplaats zullen worden op-
gelegd. Ik bevestig dat de maatregelen
die worden vastgesteld, zullen wor-
den uitgevoerd. Het is onjuist te stel-
len dat de eigenaar ongemoeid wordt
gelaten.

Wat ten slotte de vraag over het aan-
sluiten op de waterleiding van andere
woningen in het gebied betreft, ver-
wijs ik u naar het gemeentebestuur
omdat aansluiten op een drinkwater-
net een gemeentelijke aangelegen-
heid is.

De Voorzitter : De heer Geyselings

heeft het woord.

De heer F. Geyselings : Mijnheer de
Minister, ik heb toch enkele opmer-
kingen. Ik ben ervan op de hoogte dat
u vele tientallen stortplaatsen hebt la-
ten saneren. Het is niet omdat zij ge-
saneerd zijn, dat ze ongevaarlijk zijn
Kruishoutem is het bewijs. Ook ande-
re storten die gesaneerd zijn vormen
problemen.

U zegt dat er een tegenexpertise is ge-
beurd op aanvraag van de storteige-
naar. Ik kom terug op uw verklaring
voor de BRT waarin u duidelijk stelde
dat er een verband bestaat tussen het
stort en de vervuiling van het putwa-
ter.

Minister J. Lenssens : Mijn verklaring
dateert van voor de tegenexpertise die
niet helemaal het verband ontkent
maar die wel zegt dat er naast de stor-
tactiviteiten  uit het verleden nog een
reeks andere oorzaken voor de hand
liggend zijn.

De heer F. Geyselings : Het is opval-
lend dat er op zeer korte tijd 17 stuks
vee sterven en dat wanneer waterlei-
ding wordt aangelegd de buikloop
verdwijnt bij mens en dier.

Minister J. Lenssens : Ik verzeker u
dat eerstdaags de saneringsmaatrege-
len definitief zullen worden vastge-
legd. Ze zullen aan de vroegere ex-
ploitant worden opgelegd en op zijn
kosten moeten worden uitgevoerd.

De heer F. Geyselings : Heb ik het
goed begrepen dat u hebt gezegd dat
de eigenaar van het terrein op zijn
kosten drinkwater heeft laten aanslui-
ten ?

Minister J. Lenssens : Dat werd mij
gesignaleerd voor een beperkt aantal
woningen.

De heer F. Geyselings : Het zijn twee
gezinnen die een toestel hebben ge-
kregen dat moet worden gebruikt om
water te zuiveren.

Minister J. Lenssens : Ik zal dat onder-
zoeken. Het is mogelijk dat de infor-
matie die mij werd gegeven onjuist is.
De heer F. Geyselings : Het water dat
uit die toestellen komt is niet drink-
baar. Het is zelfs zo agressief dat het
de buizen van de toestellen kapot
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1, 

Geyselings

vreet.

De toestellen werden geplaatst om
het water te ontginnen en drinkbaar te
maken maar na één jaar kan men ze
niet meer gebruiken. Men heeft zelfs
gezegd dat het zeer gevaarlijk is om
het water te drinken.

Namens degenen die daar wonen,
mijnheer de M inister, hoop ik dat u al-
les wat mogelijk is zult doen en dat de-
genen die momenteel geen zuiver
putwater meer hebben kunnen wor-
den aangesloten op de waterleiding.
Wij hopen dat zij het water niet elders
moeten gaan zoeken en zullen moe-
ten betalen als gevolg van een vervui-
ling door een stort, waarvan zij niet
verantwoordelijk zijn.

Indiening van moties

De Voonitter : Door mevrouw Van
Puymbroeck werd tot besluit van deze
interpellatie een met redenen omkle-
de motie ingediend die luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad,

- gehoord de interpellatie van de heer
Geyselings en het antwoord van de
heer Lenssens, Gemeenschapsminis-
ter van Leefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs, over het laks beleid en de
tekortkomingen in verband met mi-
lieuproblemen die zich stellen nabij
stortplaatsen en de watervervuiling in
het bijzonder, vraagt deMinister drin-
gend maatregelen te treffen om het
stort te Kruishoutem te saneren, de
omwonenden te beschermen tegen de
gevaren van het gestort en geloosd af-

val en de nodige stappen aan te wen-
den om elke buurtbewoner de kans te
geven aan te sluiten op de waterlei-
ding.”

Door de heren Verhaegen en Horlait
werd tot besluit van deze interpellatie
een eenvoudige motie ingediend die
luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad,

- gehoord de interpellatie van de heer
Geyselings tot de Gemeenschapsmi-
nister vanLeefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs, over het laks beleid en de
tekortkomingen in verband met mi-
lieuproblemen nabij stortplaatsen en
de watervervuiling in het bijzonder,

- gehoord het daarop door de Minis-
ter verstrekt antwoord,

- gaat over tot de orde van de dag.”

Overeenkomstig artikel 5 1, punt 7 van
ons reglement zal de Raad zich daaro-
ver tijdens een volgende openbare
vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.

REGELING VAN DE WERKZAAM-
HEDEN

De Voorzitter : Hiermede zijn wij aan
het einde gekomen van onze werk-
zaamheden voor vandaag.

Wij komen morgen om 10 uur op-
nieuw biieen om de overbliivende in-

terpellaties te aanhoren en nadien on-
ze agenda verder af te werken.

Minister J. Lenssens : Mijnheer de
Voorzitter, mag ik er op wijzen dat ik
morgenvoormiddag om 9 uur dien
aanwezig te zijn in een vergadering
van de Overlegcommissie Vlaamse
Raad - Waalse Gewestraad en om
10.30 uur is er de Commissie van
Leefmilieu van deze Raad. Mocht de
interpellatie vande heerMatthys stipt
om 10 uur beginnen, dan kan deze
worden gehouden omdat ik van oor-
deel ben dat die interpellatie op 30
minuten kan worden afgehandeld.

De Voorzitter : Wij zullen daar reke-
ning mee houden.

Om 16 uur houden wij de aangehou-
den en hoofdelijke stemmingen over
de afgehandelde onderwerpen.

De vergadering is gesloten.

- De vergadering wordt gesloten om
18.40 uur.
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