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VOORZITTER : De heer Norbert De Batselier

– De notulen van de jongste vergadering worden
ter tafel gelegd.

– De vergadering wordt geopend om 14.35 uur.

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

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Didier Ramoudt : ambtsverplichtingen.

VOORSTELLEN VAN DECREET

Indiening en verwijzing

De voorzitter : De volgende voorstellen van
decreet werden ingediend :

– Voorstel van decreet van de heer Patrick
Lachaert houdende wijziging van artikel 98 van
het decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse Wooncode
– 976 (1997-1998) -Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Binnenland-
se Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en
Huisvesting.

– Voorstel van decreet van mevrouw Ria Van
Den Heuvel houdende de rechtsbescherming
en de inspraak van gebruikers van welzijnsvoor-
zieningen
– 980 (1997-1998)  –  Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin.

– Voorstel van decreet van mevrouw Kathy Lin-
dekens, mevrouw Mieke Van Hecke, de heren
Marino Keulen en Jos Stassen en mevrouw
Nelly Maes houdende oprichting van een
Vlaams fonds voor de letteren
– 988 (1997-1998)  –  Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Cultuur en
Sport.

– Voorstel van decreet van mevrouw Patricia
Ceysens houdende wijziging van het besluit van
de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffen-
de de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handi-
cap
– 990 (1997-1998)  –  Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin.

Wijziging in verwijzing naar commissie

– Voorstel van decreet houdende wijziging van
het decreet van 19 april 1995 betreffende de
heffing op leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimte
– 941 (1997-1998)  –  Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer (voor-
heen verwezen naar de Commissie voor Bin-
nenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing
en Huisvesting).

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Indiening en verwijzing

De voorzitter : Het volgende voorstel van resolutie
werd ingediend :

– Voorstel van resolutie van mevrouw Ria Van
Den Heuvel, mevrouw Riet Van Cleuvenber-
gen, de heer Peter De Ridder en mevrouw
Nelly Maes betreffende de opmaak van een
voortgangsnota overeenkomstig het decreet van
13 mei 1997 houdende de opvolging van de
resoluties van de Wereldvrouwenconferentie
die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft
plaatsgehad
– 975 (1997-1998)  –  Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin.

Wijziging in verwijzing naar commissie

– Voorstel van resolutie van mevrouw Cecile Ver-
wimp-Sillis betreffende het voorstel voor een
richtlijn van het Europees parlement en de
Raad met betrekking tot de wettelijke bescher-
ming van biotechologische uitvindingen
– 949 (1997-1998)  –  Nr. 1.
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Verwezen naar de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid (voorheen ver-
wezen naar de Commissie voor Leefmilieu en
Natuurbehoud).

VERSLAGEN

Indiening

De voorzitter : De volgende verslagen werden
ingediend :

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin uitgebracht door
mevrouw Kathleen Helsen over het voorstel
van resolutie van mevrouw Yolande Avontroodt
betreffende het terugdringen van het drugsge-
bruik bij de schoolgaande jeugd in Vlaanderen
– 216 (1995-1996)  –  Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Staatsher-
vorming en Algemene Zaken uitgebracht door
de heer Etienne Van Vaerenbergh over de hoor-
zittingen in verband met de hoofdstukken
III.4.9 (ontwikkelingssamenwerking), III.4.10
(economie en energie) en III.4.11 (landbouw,
tuinbouw en visserij) van de discussienota voor
een verdere staatshervorming
– 253 (1995-1996)  –  Nr. 8.

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu
en Natuurbehoud uitgebracht door de heer
Hugo Marsoul over het voorstel van decreet
van mevrouw Vera Dua en de heer Johan
Sauwens houdende wijziging van de wet van 12
juli 1973 op het natuurbehoud, wat de bescher-
ming van de kustduinen betreft
– 674 (1996-1997)  –  Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Patrick Hostekint over het voor-
stel van resolutie van de heren Jos Geysels,
Karel De Gucht, Jef Sleeckx, mevrouw Nelly
Maes, de heer Freddy Sarens en mevrouw Ceci-
le Verwimp-Sillis betreffende de solidariteit tus-
sen Noord en Zuid
– 756 (1997-1998)  –  Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu
en Natuurbehoud uitgebracht door de heer
Hugo Marsoul over het voorstel van decreet
van de heren Jacky Maes en André Van Nieuw-
kerke houdende oprichting van een Verwer-
vingsinstrument voor de maritieme duinen
– 760 (1997-1998)  –  Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Paul Van Grembergen over het
ontwerp van decreet houdende goedkeuring
van de volgende internationale akten :
1. de partnerschaps- en samenwerkingsover-

eenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten enerzijds, en de
republiek Kazachstan anderzijds, en Bijlagen
I, II en III, Protocol en Slotakte, onderte-
kend in Brussel op 23 januari 1995 ;

2. de partnerschaps- en samenwerkingsover-
eenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten enerzijds, en de
republiek Kirgizstan anderzijds, en Bijlagen
I en II, Protocol en Slotakte, ondertekend in
Brussel op 9 februari 1995 ;

3. de partnerschaps- en samenwerkingsover-
eenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten enerzijds, en de
republiek Wit-Rusland anderzijds, en de Bij-
lagen I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, Protocol
en Slotakte, ondertekend in Brussel op 6
maart 1995 ;

4. de partnerschaps- en samenwerkingsover-
eenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten enerzijds, en
Georgië anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV
en V, Protocol en Slotakte, ondertekend in
Luxemburg op 22 april 1996 ;

5. de partnerschaps- en samenwerkingsover-
eenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten enerzijds, en de
republiek Armenië anderzijds, en de Bijla-
gen I, II, III en IV, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 22 april 1996 ;

6. de partnerschaps- en samenwerkingsover-
eenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten enerzijds, en de
republiek Azerbeidzjan anderzijds, en Bijla-
gen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 22 april 1996 ;

7. de partnerschaps- en samenwerkingsover-
eenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten enerzijds, en de
republiek Oezbekistan anderzijds, en Bijla-
gen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Firenze op 21 juni 1996

– 775 (1997-1998)  –  Nr. 2.

Voorzitter
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– Verslag namens de Commissie voor Binnen-
landse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en
Huisvesting uitgebracht door de heer Julien
Demeulenaere over het voorstel van bijzonder
decreet van de heren André Denys, Paul Van
Grembergen en Jos Geysels houdende wijziging
van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen
– 844 (1997-1998)  –  Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin uitgebracht door
mevrouw Riet Van Cleuvenbergen over het ont-
werp van decreet inzake het Vlaamse beleid ten
aanzien van etnisch-culturele minderheden
– 868 (1997-1998)  –  Nr. 5.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Fred Dielens over het beleidsplan
Vlaanderen-Europa 2002. Vlaanderen in de
wereld. Samenwerken in verantwoordelijkheid
en solidariteit voor een duurzame ontwikkeling
– 877 (1997-1998)  –  Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer uitge-
bracht door de heer Joachim Coens over het
voorstel van resolutie van de heren Jos Stassen
en Johan Malcorps betreffende de bouw van
het Deurganckdok in de Waaslandhaven en de
gevolgen ervan voor de leefbaarheid van Doel
– 889 (1997-1998)  –  Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin uitgebracht door
mevrouw Kathleen Helsen over het voorstel
van resolutie betreffende het optimaal inscha-
kelen van de MST-PMS
– 930 (1997-1998)  –  Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer uitge-
bracht door de heer Patrick Lachaert over de
hoorzittingen over de mobiliteitsproblematiek
in en rond Gent
– 983 (1997-1998)  –  Nr. 1.

REFLECTIENOTA’S

Indiening

De voorzitter : De volgende reflectienota’s werden
ingediend :

– Reflectienota ingediend door de heren Filip
Dewinter, Felix Strackx, Emiel Verrijken en
Wilfried Aers over het ontwerp van decreet
inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van
etnisch-culturele minderheden
– 868 (1997-1998)  –  Nr. 6.

– Reflectienota ingediend door de heren Ward
Beysen, André Denys, Karel De Gucht, Dirk
Van Mechelen, mevrouw Yolande Avontroodt
en de heer Stefaan Platteau over het ontwerp
van decreet inzake het Vlaamse beleid ten aan-
zien van etnisch-culturele minderheden
– 868 (1997-1998)  –  Nr. 7.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIES

Indiening

De voorzitter : De volgende met redenen omklede
moties werden ingediend :

– Met redenen omklede motie van de heren
André Denys en Paul Van Grembergen tot
besluit van de op 17 maart 1998 door de heren
Paul Van Grembergen, André Denys, Joris Van
Hauthem en Jos Geysels gehouden interpella-
ties tot de heer Luc Van den Brande, minister-
president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
respectievelijk over de houding van de Vlaamse
regering inzake het toekennen van stemrecht
aan EU-onderdanen, over het voornemen van
de federale regering om gemeentelijk stemrecht
te verlenen aan EU-burgers zonder voorafgaan-
delijke grondwetswijziging, over het voornemen
van de federale regering om het gemeentelijk
stemrecht voor EU-onderdanen door te voeren
zonder rekening te houden met de voorwaar-
den die het Vlaams Parlement hieraan heeft
gekoppeld en over het gemeentelijk stemrecht
– 977 (1997-1998)  –  Nr. 1.

Voorzitter
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– Met redenen omklede motie van de heer Joris
Van Hauthem tot besluit van de op 17 maart
1998 door de heren Paul Van Grembergen,
André Denys, Joris Van Hauthem en Jos Gey-
sels gehouden interpellaties tot de heer Luc Van
den Brande, minister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Buitenlands
Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten-
schap en Technologie, respectievelijk over de
houding van de Vlaamse regering inzake het
toekennen van stemrecht aan EU-onderdanen,
over het voornemen van de federale regering
om gemeentelijk stemrecht te verlenen aan EU-
burgers zonder voorafgaandelijke grondwets-
wijziging, over het voornemen van de federale
regering om het gemeentelijk stemrecht voor
EU-onderdanen door te voeren zonder reke-
ning te houden met de voorwaarden die het
Vlaams Parlement hieraan heeft gekoppeld en
over het gemeentelijk stemrecht
– 978 (1997-1998)  –  Nr. 1.

– Met redenen omklede motie van de heer Paul
Van Grembergen tot besluit van de op 17 maart
1998 door de heren Paul Van Grembergen,
André Denys, Joris Van Hauthem en Jos Gey-
sels gehouden interpellaties tot de heer Luc Van
den Brande, minister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Buitenlands
Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten-
schap en Technologie, respectievelijk over de
houding van de Vlaamse regering inzake het
toekennen van stemrecht aan EU-onderdanen,
over het voornemen van de federale regering
om gemeentelijk stemrecht te verlenen aan EU-
burgers zonder voorafgaandelijke grondwets-
wijziging, over het voornemen van de federale
regering om het gemeentelijk stemrecht voor
EU-onderdanen door te voeren zonder reke-
ning te houden met de voorwaarden die het
Vlaams Parlement hieraan heeft gekoppeld en
over het gemeentelijk stemrecht
– 979 (1997-1998)  –  Nr. 1.

– Met redenen omklede motie van de heren Ward
Beysen, Jacques Laverge en Arnold Van Ape-
ren tot besluit van de op 19 maart 1998 door de
heren Jan Penris, Robert Voorhamme en Ward
Beysen in commissie gehouden interpellaties
tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister
van Economie, KMO, Landbouw en Media,
respectievelijk over de verdeling van de subsi-
dies voor het Mercuriusproject, over de proce-
dure voor de selectie van de strategisch-com-
merciële plannen voor het Mercuriusproject en

het niet aanvaarden van het strategisch-com-
mercieel plan van Antwerpen en over het niet
selecteren van een aantal gemeenten voor het
Mercuriusproject
– 981 (1997-1998)  –  Nr. 1.

– Met redenen omklede motie van mevrouw Vera
Dua tot besluit van de op 19 maart 1998 door
mevrouw Vera Dua in commissie gehouden
interpellatie tot de heer Eric Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media, over de plannen tot hervor-
ming van het Vlaams Landbouwinvesterings-
fonds in het kader van de discussie over mest-
verwerking
– 982 (1997-1998)  –  Nr. 1.

– Met redenen omklede motie van de heren Jac-
ques Laverge en Arnold Van Aperen tot besluit
van de op 19 maart 1998 door mevrouw Vera
Dua in commissie gehouden interpellatie tot de
heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over de
plannen tot hervorming van het Vlaams Land-
bouwinvesteringsfonds in het kader van de dis-
cussie over mestverwerking
– 984 (1997-1998)  –  Nr. 1.

– Met redenen omklede motie van de heren
Robert Voorhamme, Leo Cannaerts, Carlos
Lisabeth, Marcel Logist en Jef Van Looy en
mevrouw Trees Merckx-Van Goey tot besluit
van de op 19 maart 1998 door de heren Jan Pen-
ris, Robert Voorhamme en Ward Beysen in
commissie gehouden interpellaties tot de heer
Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Econo-
mie, KMO, Landbouw en Media, respectievelijk
over de verdeling van de subsidies voor het
Mercuriusproject, over de procedure voor de
selectie van de strategisch-commerciële plannen
voor het Mercuriusproject en het niet aanvaar-
den van het strategisch-commercieel plan van
Antwerpen en over het niet selecteren van een
aantal gemeenten voor het Mercuriusproject
– 985 (1997-1998)  –  Nr. 1.

– Met redenen omklede motie van de heer Jan
Penris tot besluit van de op 19 maart 1998 door
de heren Jan Penris, Robert Voorhamme en
Ward Beysen in commissie gehouden interpel-
laties tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams
minister van Economie, KMO, Landbouw en
Media, respectievelijk over de verdeling van de
subsidies voor het Mercuriusproject, over de
procedure voor de selectie van de strategisch-
commerciële plannen voor het Mercuriuspro-
ject en het niet aanvaarden van het strategisch-

Voorzitter
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commercieel plan van Antwerpen en over het
niet selecteren van een aantal gemeenten voor
het Mercuriusproject
– 986 (1997-1998)  –  Nr. 1.

– Met redenen omklede motie van de heer Luk
Van Nieuwenhuysen tot besluit van de op 24
maart 1998 door de heren Luk Van Nieuwen-
huysen en Jaak Gabriels in commissie gehou-
den interpellaties tot de heer Luc Van den
Brande, minister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Buitenlands
Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten-
schap en Technologie, respectievelijk over de
Vlaamse vertegenwoordiging in het Europees
Comité van de Regio’s en over het voorzitter-
schap van het Europees Comité van de Regio’s
– 987 (1997-1998)  –  Nr. 1.

– Met redenen omklede motie van de heer
Patrick Lachaert tot besluit van de op 24 maart
1998 door de heer Mark Van der Poorten in
commissie gehouden interpellatie tot de heer
Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openba-
re Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over de regularisatiemogelijkheid voor niet-ver-
gunde weekendverblijven van 9 september 1974
– 989 (1997-1998)  –  Nr. 1.

MOTIE VAN EEN GEMEENTE

Indiening

De voorzitter : De volgende motie van een
gemeente werd ingediend :

– Motie van de gemeente Vosselaer aangaande de
toekenning van gemeentelijk stemrecht aan de
onderdanen van de Europese Unie, goedge-
keurd door de gemeenteraad op 5 maart 1998
(DOC 92/1997-1998).

Deze motie van een gemeente ligt ter inzage op het
Secretariaat van het Vlaams Parlement, afdeling
Decreetgevend Secretariaat.

MEDEDELING VAN EEN GEMEENTE

Indiening

De voorzitter : De volgende mededeling van een
gemeente werd ingediend :

– Besluit van 5 maart 1998 van de gemeenteraad
van Tervuren tot het onderschrijven van de
resolutie betreffende het actieve en passieve
kiesrecht van de onderdanen van de Europese
Unie bij gemeenteraadsverkiezingen
(DOC 99/1997-1998).

Deze mededeling van een gemeente ligt ter inzage
op het Secretariaat van het Vlaams Parlement,
afdeling Decreetgevend Secretariaat.

MEDEDELINGEN VAN HET MINISTERIE
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Indiening

De voorzitter : De volgende mededelingen van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werden
ingediend :

Adviezen van de Vlaamse Mediaraad :

– Advies nr. 98/06 betreffende het ontwerp van
besluit van de Vlaamse regering houdende vast-
stelling van de procedure voor het Vlaams
Commissariaat voor de Media
(DOC 93/1997-1998) ;

– Advies nr. 98/07 betreffende de verdeling van
nieuwe omroepprogramma's door Iverlek  –
sector 2
(DOC 94/1997-1998).

Deze mededelingen van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap liggen ter inzage op het
Secretariaat van het Vlaams Parlement, afdeling
Decreetgevend Secretariaat.

Voorzitter
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MEDEDELINGEN VAN DE SOCIAAL-ECO-
NOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

Indiening

De voorzitter : De volgende mededelingen van de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wer-
den ingediend :

– Standpunt van de SERV met betrekking tot de
inpassing in de Vlaamse regelgeving van de
IAO-conventie nr. 181 inzake private werkgele-
genheidsbureaus en van de hierbij aansluitende
IAO-aanbeveling
(DOC 95/1997-1998) ;

– Advies over het voorontwerp van decreet
milieubeleid  –  deel water
(DOC 96/1997-1998) ;

– Advies over het voorontwerp van decreet
betreffende het voeren van een beleid ter aan-
moediging van de technologische innovatie
(DOC 97/1997-1998) ;

– Advies over de selectie van de regionale pre-
ventiecellen
(DOC 98/1997-1998).

Deze mededelingen van de SERV liggen ter inzage
op het Secretariaat van het Vlaams Parlement,
afdeling Decreetgevend Secretariaat.

ARRESTEN VAN HET ARBITRAGEHOF

Indiening

De voorzitter : De volgende arresten van het Arbi-
tragehof liggen ter inzage bij het Secretariaat van
het Vlaams Parlement, afdeling Decreetgevend
Secretariaat :

– Arrest 22/98 van 12 maart 1998 ;
– Arrest 23/98 van 12 maart 1998 ;
– Arrest 24/98 van 11 maart 1998 ;
– Arrest 25/98 van 11 maart 1998 ;
– Arrest 26/98 van 11 maart 1998 ;
– Arrest 27/98 van 12 maart 1998 ;
– Arrest 29/98 van 18 maart 1998 ;
– Arrest 30/98 van 18 maart 1998 ;
– Arrest 31/98 van 18 maart 1998 ;
– Arrest 32/98 van 18 maart 1998.

KENNISGEVINGEN VAN HET ARBITRAGE-
HOF

Indiening

De voorzitter : De volgende kennisgevingen van
het Arbitragehof betreffende beroepen tot vernie-
tiging en prejudiciële vragen liggen ter inzage bij
het Secretariaat van het Vlaams Parlement, afde-
ling Decreetgevend Secretariaat :

– Rolnummer 1301 ;
– Rolnummer 1269 ;
– Rolnummer 1277 ;
– Rolnummer 1210 en 1282 (samengevoegde

zaken) ;
– Rolnummer 1288 ;
– Rolnummer 1158 ;
– Rolnummer 1297.

MOTIE VAN ORDE

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De voorzitter : Dames en heren, met toepassing
van artikel 44 van ons Reglement heeft de heer
Sleeckx bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Jef Sleeckx : Mijnheer de voorzitter, ik
vraag de aanvulling van de agenda voor het ont-
werp van decreet houdende goedkeuring van de
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten
tussen de Europese Gemeenschappen en zeven
GOS-republieken.

De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?

Minister-president Van den Brande heeft het
woord.

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
de voorzitter, ik wil het verzoek van de commissie-
voorzitter steunen. Er zijn goede redenen om dat
ontwerp van decreet zo vlug als mogelijk te behan-
delen.

De voorzitter : Is het parlement het eens met dat
voorstel tot aanvulling van de agenda ? (Instem-
ming)
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Dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet hou-
dende goedkeuring van de volgende internationale
akten :

1. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kazachstan
anderzijds, en Bijlagen I, II en III, Protocol en Slo-
takte, ondertekend in Brussel op 23 januari 1995 ;

2. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kirgizstan
anderzijds, en Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Brussel op 9 februari 1995 ;

3. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Wit-Rus-
land anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII
en VIII, Protocol en Slotakte, ondertekend in Brus-
sel op 6 maart 1995 ;

4. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds, en
Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 22 april 1996 ;

5. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Armenië
anderzijds, en Bijlagen I, II, III en IV, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22 april
1996 ;

6. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Azerbeidz-
jan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22
april 1996 ;

7. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Oezbeki-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Firenze op 21 juni
1996 ;

morgen voor de stemmingen wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens ? (Instemming)

Het incident is gesloten.

ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
25 januari 1995
– 876 (1997-1998)  –  Nrs. 1 tot 9

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet tot wijziging van sommige
bepalingen van de decreten betreffende de radio-
omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 janu-
ari 1995.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Goos, verslaggever, heeft het woord.

De heer Johnny Goos, verslaggever (Op de tribu-
ne) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister,
dames en heren, ik zal het hebben over de algeme-
ne bespreking van het ontwerp van decreet. Voor
de hoorzittingen verwijs ik naar de schriftelijke
verslagen.

In zijn inleiding zei minister Van Rompuy dat het
ontwerp van decreet in eerste instantie de omzet-
ting beoogt van de nieuwe richtlijn Televisie Zon-
der Grenzen. Het gaat meer specifiek over de
bepalingen op de bevoegdheid van de lidstaten
over de omroepen, het recht op informatie over
evenementen, de bevordering van Europese pro-
ducties, reclame, aankondigingen van eigen pro-
gramma's, promotieactiviteiten, telewinkelen,
bescherming van minderjarigen.

Men maakt van de gelegenheid gebruik om  –
ingevolge een aantal rechtsprocedures waarin de
Vlaamse Gemeenschap is gewikkeld  –  een aantal
decretale aanpassingen door te voeren in de
bestaande regelgeving. Verder wordt met dit ont-
werp van decreet de wetgeving verfijnd, ook al
omdat de overheid wordt geconfronteerd met
nieuwe ontwikkelingen op de markt waardoor de
wetgeving op sommige vlakken achterhaald is. Ook
voor de regionale televisie zijn een aantal bepalin-
gen opgenomen om aan specifieke problemen
tegemoet te komen.

Voor de aanpassing van de mediawetgeving aan de
Europese besluitvorming werden een aantal wijzi-
gingen opgenomen met betrekking tot de aanmel-
dingsprocedure voor kabelmaatschappijen, het
reclamemonopolie van VTM en de kapitaalstruc-
tuur van VTM. De andere bepalingen gaan onder
meer over de verdwijning van de afzonderlijke
machtiging voor het uitzenden van reclame, de

Voorzitter
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aanpassing van de definitie van reclame aan de
nieuwe richtlijn Televisie Zonder Grenzen, het toe-
laten van telewinkelen, de invoering van een visu-
eel symbool bij programma's die te veel geweld- of
seksscènes bevatten, de uitbreiding van de definitie
van kabel, de beperking van de definitie van Bood-
schap van Algemeen Nut, de invoering van een
definitie van kinderprogramma's, de afschaffing
van streekgebonden reclame en streekgebonden
sponsoring, de afschaffing van het verbod op tijds-
vermelding, de uitbreiding van het aantal zenduren
voor regionale omroepen van tweehonderd naar
driehonderd uur per jaar, de aanpassing van het
begrip doelgroepomroep en de verruiming ervan
tot doelgroep- en themaomroep.

Daarbij komt het feit dat betaalomroepen voor-
taan geen toestemming meer moeten vragen om
programma's rechtstreeks uit te zenden. Ook de
regelgeving in verband met de sponsoring werd
volledig herschreven. Het doorgeven van omroep-
programma's via de kabel werd op een aantal pun-
ten gewijzigd.

De regering behoudt de huidige regelgeving voor
de journaalverplichting : er is een verplichting per
omroep, niet per kanaal. De heren Geysels, Van
Mechelen en Van Dijck zijn van oordeel dat de
problematiek van de concurrentievervalsing hier-
door blijft bestaan.

De heer Van Wallendael steunt de minister in het
gevecht om het cultureel aspect van de media te
beschermen. De minister stelt dat hij geen decreten
maakt voor de omroepen of in functie van de com-
merciële strategie van bepaalde omroepen.

De heer Van Mechelen stelt zich vragen over VRT
en de grens tussen reclame en sponsoring door
Canal+ en de moeilijke positie van de regionale
omroepen. De minister antwoordt hierop dat er in
prime time geen ongecodeerde programma's kun-
nen worden uitgezonden door Canal+, en dat ze
geen reclame mogen uitzenden. De Vlaamse rege-
ring wenst bovendien de regionale omroepen niet
te subsidiëren.

De heer Decaluwé pleit voor een zeer duidelijke
regelgeving omdat hij van oordeel is dat er nog
steeds een aantal zaken bestaan die voor interpre-
tatie vatbaar zijn.

De heer Van Mechelen pleit ervoor om naar aan-
leiding van dit ontwerp, het fundamenteel debat
over de financiering van de omroepen te voeren.

De heer Van Dijck blijft erbij dat de openbare
omroep reclamevrij moet zijn omdat reclame een
exclusieve zaak van de commerciële netten is. Hij
verdedigt verder het principe van de gescheiden
financiering. De heer Geysels kant zich tegen de
voortschrijdende vermarkting van de media. De
heer Van Wallendael deelt deze bezorgdheid en
pleit ook voor een reclamevrije omroep. De minis-
ter herhaalt evenwel dat deze optie om budgettaire
overwegingen niet haalbaar is.

De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement zijn
om ethische redenen principieel gekant tegen kin-
derreclame. De heer Van Mechelen kaart de pro-
blematiek van de doorbreking van het VTM-
monopolie aan. Hij verwijst hierbij naar de schade-
claim van de commerciële omroep. De minister
haalt de beschikking van de Europese Commissie
van 26 juni 1997 aan, waarin staat dat het reclame-
monopolie van VTM strijdig is met artikel 90, lid 1
van het EG-verdrag, en dat ze op dit ogenblik niet
wordt gevat door een schadeclaim.

Bij de artikelsgewijze bespreking werden een aan-
tal belangrijke amendementen ingediend. Zo is het
politieke partijen voortaan verboden om betaalde
reclameboodschappen te laten uitzenden.

Bij artikel 37 wordt het amendement van de heer
Doomst over een auditieve waarschuwing bij node-
loos geweld of pornografische scènes, met 10 stem-
men tegen 2 aangenomen.

Bij artikel 38 werd een amendement van de rege-
ring eenparig aangenomen. Boodschappen van
algemeen nut zouden in deze afdeling worden
ondergebracht.

Bij artikel 41 werd een amendement, dat heel wat
stof heeft doen opwaaien, ingediend door de heren
Decaluwé, Van Wallendael, Matthijs en mezelf. Het
beoogt de reclame voor geneesmiddelen en medi-
sche behandelingen die alleen na doktersvoor-
schrift kunnen worden verkregen, te schrappen.
Dit werd met 11 stemmen tegen 1 onthouding aan-
genomen.

De regering heeft een amendement voorgesteld
om betaalde boodschappen van algemeen nut in te
voegen. Een tweede amendement van de regering
strekt ertoe om een meldingsplicht voor deze
betaalde boodschap in te voeren. Het amendement
van de heer Schuermans strekt ertoe het tijdsinter-
val tussen de reclameblokken tot 10 minuten te
beperken.

Goos
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Bij artikel 45 werd een amendement om de recla-
mevrije zone rond kinderreclameblokken uit te
breiden tot 15 minuten, met 10 stemmen tegen 2
onthoudingen aangenomen.

De heren Decaluwé, Van Wallendael, Matthijs en
mezelf hebben een amendement ingediend op arti-
kel 48. De bedoeling is geen sponsorvermelding
toe te laten in de onmiddellijke omgeving van kin-
derprogramma's.

Bij artikel 49 werd via een amendement voorge-
steld 'hoofdactiviteit' te vervangen door 'activiteit'.

De regering diende een amendement in om artikel
62bis in te voegen. De boeteregeling die het
Vlaams Commissariaat voor de Media kan hante-
ren, werd hierin verfijnd.

Mevrouw Dillen diende een amendement in bij
artikel 63. Het minimumbedrag van de geldboete
wordt hierdoor tot 1.000 frank verhoogd. Dit werd
met 7 stemmen tegen 4 onthoudingen en 1 tegen-
stem aangenomen.

De eindstemming over dit ontwerp leverde acht
stemmen voor, en vier onthoudingen op. (Applaus)

De voorzitter : De heer Van Mechelen heeft het
woord.

De heer Dirk Van Mechelen (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, colle-
ga's, vooreerst wil ik de heer Goos danken voor
zijn omstandig verslag. Ik acht me als co-verslagge-
ver ontslagen van de taak om het ook over dit ver-
slag te hebben. Wel wil ik hier namens de VLD nog
enkele opmerkingen maken.

De bespreking en de goedkeuring van dit reclame-
decreet zetten een punt achter het debat over het
reclamemonopolie van de commerciële landelijke
televisieomroep in Vlaanderen. Deze discussie
heeft in de jaren negentig de mediadebatten in het
Vlaams Parlement grotendeels gekleurd, zo niet
gedomineerd. Het reclamemonopolie dat aan VTM
werd toegekend in het initiële kabeldecreet van
1987 maakte deel uit van een duidelijke beleidsfilo-
sofie van de toenmalige meerderheidspartijen CVP
en PVV.

Men beoogde de financiering van de omroepen via
het zogenaamde stelsel van de gescheiden financie-
ring. Openbare middelen moesten ter beschikking
worden gesteld van de openbare omroep en privé-

middelen zouden worden aangewend voor de
privé-omroepen. Het reclamemonopolie werd aan
één commercieel station gegeven. Het leed geen
twijfel dat hierop kritiek zou komen van het Euro-
pese beleidsniveau, maar men wilde dit Vlaams
commercieel televisiestation, verankerd in de
Vlaamse geschreven pers, voldoende startkansen
geven om te kunnen uitgroeien tot een onafhanke-
lijke, dynamische, Vlaamse zender.

De start van VTM op 1 februari 1989 ging overi-
gens niet onopgemerkt voorbij. Die start veroor-
zaakte al snel schokgolven bij de openbare
omroep, die verplicht werd rekening te houden met
een nieuwe speler op het terrein. De uitbouw van
een volwaardig tweede net, naast TV1, van de
BRTN en het opstarten van Kanaal 2 door VTM,
als reactie op de komst van VT4, zorgen ervoor dat
we op minder dan tien jaar tijd kunnen zappen tus-
sen vijf landelijke televisiezenders die zich richten
tot de Vlaamse kijker.

Ondanks verwoede pogingen van toenmalig
mediaminister Weckx zijn we er sedert dat prille
begin in 1989 nooit in geslaagd om de zo felbegeer-
de mediavrede af te sluiten. Die vrede bestaat uit
het harmonisch samengaan van openbare en privé-
zenders. Persoonlijk ben ik van oordeel dat het van
een eerder Hollandse redelijkheid zou getuigen
indien we zouden zoeken naar wat ik in de com-
missie een mediaverstandhouding heb genoemd.
Deze verstandhouding kan er immers toe bijdra-
gen dat de Vlaamse kijker en luisteraar een kwali-
tatief verscheiden en uitgebreid aanbod krijgt aan-
gereikt, waaruit hij dan een persoonlijke keuze kan
maken.

Een mediaverstandhouding kan immers slechts tot-
standkomen als alle betrokken actoren op het ter-
rein bereid zijn om hieraan mee te werken, en als
er een wetgevend kader wordt gecreëerd dat stabi-
liteit en vooral rechtszekerheid garandeert. Ik denk
dat net op dit punt het beleid de voorbije jaren
schromelijk tekort is geschoten. De invoering van
de gemengde financiering en de toewijzing van het
radioreclamemonopolie aan de openbare omroep
tastten de leefbaarheid van de commerciële initia-
tieven aan.

De Don Quichote-strijd van de Vlaamse regering
tegen de komst van VT4 had als gevolg dat deze
zender zich met een Britse licentie richtte tot het
Vlaamse publiek, zonder de strakkere spelregels te
moeten respecteren die aan VTM zijn opgelegd.
Daardoor werd VTM, ten opzichte van haar recht-
streekse concurrent, in een nadelige positie
gemanoeuvreerd.

Goos
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De vraag die bij de bespreking van dit decreet rijst,
is of de voorgestelde maatregelen een duurzame
mediaverstandhouding in Vlaanderen kunnen
bewerkstelligen. De reactie van de minister dat dit
geen VTM- of VT4-decreet is, is naast de kwestie.
Vlaanderen heeft het recht om  –  in overeenstem-
ming met de Europese regelgeving  –  een eigen
mediawetgeving met specifieke accenten en
beleidsopties uit te bouwen. Vlaanderen kan dit
echter niet doen zonder rekening te houden met
een aantal onmiskenbare marktprincipes.

Ik blijf het dan ook betreuren dat de Vlaamse rege-
ring ondanks de ruime parlementaire consensus,
die tot uiting is gekomen bij het maxidecreet en bij
de persvoorstelling SPOT van vanmorgen, niet
bereid is om geleidelijk terug te keren naar het
principe van de gescheiden financiering. Daardoor
wordt het vergaren van reclame-inkomsten voor-
behouden voor de omroepen die uitsluitend met
privé-middelen werken. Als enige uitzondering
hierop kan de evenementen- en, meer in het bij-
zonder, de sportsponsoring worden voorbehouden
voor de openbare omroep. De herinvoering van dit
principe zou in belangrijke mate bijdragen tot
meer rust in het Vlaamse medialandschap. Na het
maxidecreet is ook het reclamedecreet hiervoor
een gemiste kans.

Uit de bijzonder interessante en nuttige hoorzittin-
gen is gebleken dat dit decreet niet tegemoetkomt
aan diverse verzuchtingen van twee belangrijke
spelers op het terrein, VTM en VT4. Het grootste
struikelblok voor VT4 is de selectieve toepassing
van de journaalplicht en de implementatie van de
quotaregeling.

Inzake de journaalplicht blijf ik me vragen stellen
bij bijkomende verplichtingen voor commerciële
zenders, die blijkbaar steeds leiden tot uitwijkbe-
wegingen. De decreetgever moet waken over de
kwaliteit van de informatieprogramma's, en moet
de journalistieke onafhankelijkheid van de redac-
ties beschermen. Hij moet zich niet inlaten met het
aantal en de duur van de journaals.

De in artikel 49 van de codex opgelegde journaal-
plicht past in het monopolie dat VTM kreeg van de
Vlaamse Gemeenschap. Het was een duidelijke
plicht, dit tegenover het recht op het reclamemo-
nopolie. Inmiddels heeft deze commerciële omroep
informatie tot een substantieel onderdeel van de
programmatie gemaakt. Nieuwsuitzendingen en
informatieprogramma's als Jambers en Telefacts,
vervullen momenteel een trekkersrol. Inmiddels

heeft VTM in de concurrentiestrijd met VT4, van
Kanaal 2 een cheap-televisionnet gemaakt waar
nauwelijks aandacht wordt geschonken aan dui-
ding.

Tijdens de besprekingen merkten een aantal colle-
ga's op dat het opleggen van de journaalplicht aan
omroepen beantwoordt aan een kwaliteitseis en
dat in het kader van de must carry-regeling. Ik stel
echter vast dat de kabelmaatschappijen een derge-
lijke verplichting blijkbaar niet nodig hebben om
bijkomende Nederlandstalige zenders op de kabel
te zetten. Ik stel me vragen bij de noodzaak van het
opleggen van een kwaliteitseis. Voor een openbare
omroep die wordt gefinancierd met publieke mid-
delen, lijkt dit me evident en onontbeerlijk. Een
dergelijke redenering opleggen aan commerciële
stations lijkt me een rechtstreekse ingreep in de
bedrijfsvoering. Deze zenders kiezen immers voor
een eigen programmatie die vaak is afgestemd op
een beperktere doelgroep die ze maximaal probe-
ren te bereiken.

Indien kwaliteit op de Vlaamse zenders het doel is,
begrijp ik nog steeds niet waarom men de verplich-
ting oplegt aan een omroep en niet aan de omroep-
kanalen. Uit de hoorzitting met Carlo Gepts bleek
dat deze verplichting een ernstige hypotheek legt
op de vestiging van VT4 in Vlaanderen. Dat zou
betekenen dat deze zender zich ook in de toekomst
niet moet onderwerpen aan de strengere reclame-
regels van het Vlaamse decreet. Daarom dreigt
VTM dan weer met het uitvlaggen van bepaalde
programma's.

Mijnheer de minister, ik ben het met u eens dat we
geen decreten moeten schrijven voor zender X of
Y, maar we moeten er ons wel van bewust zijn dat
we niet in een maanlandschap werken. Elke maat-
regel die we nemen, heeft een onmiddellijk gevolg
voor een van de actoren op het terrein. Het uit-
schrijven van deze nieuwe wetgeving houdt dus
onvermijdelijk in dat er een aantal keuzes moeten
worden gemaakt. Een iets soepelere houding in
verband met de journaalverplichting zal waar-
schijnlijk sneller tot een doorbraak leiden. Dat kan
er ook toe bijdragen dat deze omroep zich wel
schikt naar de strengere reclameregels, en zich
onderwerpt aan het toezicht van het nieuwe
Vlaams Commissariaat voor de Media.

Collega's, dezelfde redenering gaat gedeeltelijk op
voor VTM. Op een bepaald ogenblik breidde men
in de commissie de al erg strenge reclamenormen
zo ver uit door middel van amenderingen, dat ik
soms de indruk kreeg dat bepaalde commissiele-
den dromen van commerciële televisie zonder

Van Mechelen

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 35  –  31 maart 1998 -10-



reclame. Het lijkt me evenwel verantwoord dat dit
Vlaams Parlement bepaalde normen oplegt en
voorwaarden verbindt aan het recht op het uitzen-
den van reclameboodschappen.

In het verleden heeft dit parlement al heel lange
debatten gevoerd over de vijfminutenregel. Vol-
gens mij bestaat er op dit ogenblik een heel grote
consensus om die regel te handhaven. Ik betreur
wel dat de minister er op Europees niveau niet in
geslaagd is om deze norm op te leggen, en te ver-
ruimen tot alle commerciële zenders. Dat was wel
zo aangekondigd.

Dezelfde logica geldt voor het onderbreken van
programma's met reclame. Tijdens het debat in de
commissie wilden bepaalde leden de reeds strenge
normen nog verder verstrakken. Ze stelden dat
ook sportprogramma's in de toekomst niet meer
mogen worden onderbroken. Het rechtstreekse
gevolg daarvan zou een verder afbouw zijn van dit
soort programma's omwille van onvoldoende
financiële middelen. Gelukkig hebben ze hiervan
afgezien tijdens het debat.

Het probleem blijft evenwel dat een zender die
onderworpen is aan de Vlaamse regelgeving een
ernstig concurrentieel nadeel ondervindt ten
opzichte van een zender die zich hieraan niet moet
onderwerpen.

Het antwoord hierop is volgens mij vrij eenvoudig :
ofwel verlenen we opschorting aan de uitvoering
van bepaalde strenge normen, ofwel proberen we
met alle middelen de zenders die zich tot het
Vlaamse publiek richten aan dezelfde regelgeving
te onderwerpen. De eerste gedachtegang, waarvoor
de laatste dagen door sommigen werd gepleit, lijkt
me vrij onfatsoenlijk en getuigt niet van ernstig
wetgevend werk. De tweede gedachtegang stuit
daarentegen op het kader van Televisie Zonder
Grenzen.

Mijnheer de minister, in een dergelijke patsituatie
is verder overleg de aangewezen weg om een aan-
vaardbaar compromis te sluiten dat kan leiden tot
een verstandhouding tussen de openbare en de
commerciële omroepen enerzijds en de commer-
ciële omroepen onderling anderzijds. Blijkbaar
bent u er niet in geslaagd deze noodzakelijke
mediaverstandhouding tussen alle partners te
bewerkstelligen.

Ik begrijp nog altijd niet dat er geen perspectief
kon worden geboden op de vraag van de commer-

ciële omroepen om een landelijke radiofrequentie
te kunnen verkrijgen. We zijn er bijna zeker van
dat het radioreclamemonopolie het volgende
monopolie is dat zal sneuvelen onder de Europese
hamer. De VLD blijft dan ook nadrukkelijk voor-
stander om ook het landelijk monopolie van de
radio-omroep te doorbreken. Wij zijn van mening
dat dit niet moet gebeuren door een radiofrequen-
tie af te nemen van de openbare omroep, of door
de lokale radio's nog meer samen te duwen op de
FM-band. De komst van de digitale radio zou een
prima gelegenheid zijn om tegemoet te komen aan
de verzuchtingen van de commerciële zenders. Bin-
nen de aan Vlaanderen toegewezen DAB-blokken
kan ruimte worden gecreëerd voor nieuwe moge-
lijkheden voor landelijke en provinciale privé-
radio's, of voor deze in de agglomeraties. Ik
beklemtoon dat de toewijzing van deze zendver-
gunningen het best gebeurt via objectieve procedu-
res : door middel van een aanbesteding op basis
van een nauwgezet en nauwlettend opgesteld las-
tenboek.

Ik heb niet de ambitie om de discussie van in de
commissie over te doen. Ik heb slechts willen aan-
tonen dat de langetermijnvisie om terug de nodige
stabiliteit te scheppen in het Vlaams medialand-
schap, ontbreekt. De voorbije jaren werden zonder
twijfel goede en belangrijke stappen voorwaarts
gezet. Het mini- en maxidecreet gaven onze open-
bare omroep een nieuw perspectief en een duidelij-
ke opdracht. Met de oprichting van het Commissa-
riaat voor de Media maakt de politiek zich groten-
deels los van het onmiddellijk toezicht en beheer
van het medialandschap, op voorwaarde natuurlijk
dat de uitvoering correct gebeurt.

Met iets meer moed waren we er ook in geslaagd
om tegenover de commerciële zenders een duide-
lijke koers te varen. Een aantal van hun eisen gin-
gen ook ons te ver. Maar met enige diplomatie en
iets meer doordrijven konden we ongetwijfeld
meer bereiken. De uiteindelijke aanpassing van het
kabeldecreet aan de Europese regelgeving is op
zich een goede zaak, maar voor een duurzaam
samenleven van de verscheidene zenders in Vlaan-
deren werd geen perspectief geboden. Mijnheer de
minister, ik meen dat hierdoor het uiteindelijke
doel, het onderwerpen van alle zenders aan dezelf-
de spelregels, niet kan worden gehaald. Andermaal
dreigen we in een negatieve spiraal terecht te
komen. Hiervan zal de Vlaamse kijker en luisteraar
echt niet beter worden.

Thans wordt het zorgzaam uitkijken naar schade-
claims en juridische betwistingen die op ons zullen
afkomen. Het verbaasde me dat de Vlaamse rege-
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ring in de commissie verklaarde dit nog niet te heb-
ben ingeschat. Dat lijkt me geen daad van goed
bestuur. Ik had gehoopt om voor een relatief lange
termijn dit soort decreetgevend werk te kunnen
vergeten. We hebben de unieke kans hiertoe
gemist. Andermaal zal de toekomst uitwijzen wie
het in dit debat bij het rechte eind had. (Applaus
bij de VLD)

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, dames en
heren, op mijn beurt wil ik de verslaggever en de
diensten bedanken voor het uitgebreide verslag
over het ontwerp van decreet tot wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
25 januari 1995, ook het reclamedecreet genoemd.

Een van de hoofdredenen om tot dit decreet te
komen, was de Europese context. De Vlaamse wet-
gever werd reeds een aantal malen aangepakt en
veroordeeld door zowel het Hof van Justitie als de
Europese Commissie. Ook dienden een aantal niet-
onbelangrijke onderdelen van de Europese televi-
sierichtlijn te worden omgezet in de Vlaamse wet-
geving.

Een van de doelstellingen van dit decreet was ook
het brengen van juridische rust in het woelige
Vlaamse medialandschap. Uit de hoorzittingen met
de diverse betrokken partijen blijkt echter dat we
op dat vlak jammer genoeg geen vooruitgang zul-
len boeken. VTM zou immers een schadeclaim
indienen, en VT4 lijkt minder dan ooit geneigd om
naar Vlaanderen terug te keren. Op Europees
niveau zijn nog niet alle rechtsmiddelen uitgeput :
VTM heeft immers ook beroep aangetekend tegen
de beslissing van de Europese Commissie. Ook is
er de recente radioproblematiek, met de bekende
u-bochtconstructies.

Mijnheer de minister, de CVP-fractie blijft u uit-
drukkelijk steunen in de politiek die u voert bij de
opmaak van dit decreet. U hebt er geen VT4- of
VTM-decreet van gemaakt. U hebt een aantal dui-
delijke lijnen getrokken zonder toe te geven aan de
druk van commerciële zenders in de trant van :
'geef ons een commerciële radio en we trekken
onze klacht in' of 'ontsla ons van onze journaal-
plicht en we komen naar Vlaanderen' of ook 'als
men de vijfminutenregel inzake kinderreclame laat

vallen, blijven we misschien, en anders misschien
niet'. Het spreekt voor zich dat we niet kunnen
ingaan op zulke chantagetechnieken. Een parle-
mentaire democratie werkt op een andere manier.
Het is niet omdat VT4 door het rood rijdt, dat ook
VTM dat zou mogen doen.

In de commissie voor Mediabeleid werden een
aantal amendementen goedgekeurd op dit ontwerp
van decreet. Deze amendementen houden onge-
twijfeld een zekere verstrenging in inzake reclame
en sponsoring. Eerlijkheidshalve moet ook worden
gezegd dat een aantal amendementen werden
teruggetrokken omdat de budgettaire gevolgen te
groot waren voor actor X of Y. Dit ontwerp van
decreet sluit eigenlijk aan bij de ruimere problema-
tiek van de reclame en de consumptiesamenleving.
Hierbij wil ik even een aantal kanttekeningen
maken.

Ik trap een open deur in als ik zeg dat de overdre-
ven commercialisering van de consumptiemaat-
schappij omgekeerd evenredig is met de waardege-
voeligheid van deze maatschappij. In de westerse
samenleving, met haar vrijemarkteconomie, moet
tot elke prijs worden vermeden dat de mensen
worden teruggebracht tot individualistisch ingestel-
de massaconsumenten, gestuurd door reclame en
marketing. Wie is er dan nog gebaat met meer wel-
vaart ? De invloed van de economische dimensie in
de volledige samenleving is momenteel te groot.
De economische dimensie moet op een aantal acti-
viteitsvelden worden teruggedrongen, terwijl de
economie zelf in sterkere mate open moet staan
voor ethisch denken.

Steeds meer mensen komen bewust of onbewust
tot deze inzichten. Ik geef een voorbeeld. Onlangs
besliste de overkoepelende studentenraad van de
universiteit van Leuven algemene richtlijnen uit te
vaardigen voor de fuifaffiches van de faculteits-
kringen, waarbij eerbied voor de menselijke inte-
griteit als leidraad naar voren werd geschoven. Tij-
dens de hoorzittingen hebben we de organisatie
SPOT gehoord, die streeft naar een reclamevrije
openbare omroep.

De op drift geslagen consumptiemaatschappij uit
zich nog in andere maatschappelijke tendensen : de
exploitatie van het menselijk lichaam, de hormo-
nenmaffia, de handel in vrouwen en kinderen, de
organenzwendel, de demoralisering, de houding
van alles kan en niets moet, de grenzeloze verloe-
dering van het leefmilieu, het uit de hand gelopen
tijdsbesef, de verheerlijking van de dood, enzo-
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voort. Al deze zaken zijn uitingen van de ontwor-
telde consumptiesamenleving. Reclame en media
spelen een belangrijke rol in de totstandkoming
van deze op materialisme gerichte consumptiesa-
menleving.

Om een waardegevoelig consumptiebeleid tot
stand te brengen is het belangrijk dat de allesover-
heersende reclamecultuur wordt ingeperkt. Grote
sommen geld worden jaarlijks vrijgemaakt en langs
deuren en vensters gesmeten, om op muren en de
beeldbuis te kleven. Wie wenst een overvolle brie-
venbus, volgepropt met een overvloed aan
reclame ? Wie wil zijn programma's voortdurend
onderbroken zien door reclame ?

De politiek moet meewerken om een waardege-
voelig consumptiebeleid uit te bouwen, omdat men
rekening moet houden met de bescherming van de
eigenheid en de integriteit van elke mens, met de
waardigheid van het leefmilieu en de bescherming
van de biodiversiteit en met het respect voor elke
cultuur.

De voorzitter : De heer Van Mechelen heeft het
woord.

De heer Dirk Van Mechelen : Daarnet zei ik dat
sommigen dromen van commerciële televisie zon-
der reclame. Dit is hiervan een mooie illustratie.
Wij hebben de opdracht om spelregels op te leg-
gen, maar de wetmatigheid van de markt moet zijn
werk doen in de reclamevorming. De kijker en luis-
teraar kan dan een alternatief kiezen voor de recla-
meboodschappen op de radio en de televisie.

De decreetgever heeft de plicht om middelen ter
beschikking te stellen aan de openbare omroep, op
voorwaarde dat die zich niet bezondigt aan dezelf-
de uitspattingen van reclame. De reclame die we
iedere dag op de openbare omroep moeten aanho-
ren, kan niet door de beugel. Het regelen van de
reclame voor commerciële stations is ingrijpen in
de programmatie en de bedrijfsvoering, en dat is
niet onze opdracht.

We moeten de kijker en luisteraar de keuze aan-
bieden. De commerciële stations moeten hun werk
doen. Het is intussen genoegzaam bewezen dat een
zender die overdrijft met reclame, bijzonder snel
wordt afgestraft door de kijker, die wegzapt naar
alternatieven.

U beweert dat reclame het meest immorele ter
wereld is. Dit gaat toch te ver.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer Van Mechelen,
dit heb ik niet gezegd.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Hoor ik de heer Decaluwé,
de gewezen bestuurder van de regionale televisie
WTV, pleiten om geen reclame meer uit te zenden
op de regionale televisie ?

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer Denys, dit doet
niet ter zake. Ik pleit niet voor een reclamevrije
commerciële televisie. U moet het vervolg van het
verhaal kennen.

De heer André Denys : Ik luister aandachtig.

De heer Carl Decaluwé : Ik heb geciteerd uit de
teksten van de CVP-jongeren. (Rumoer bij de
VLD)

Mijnheer Denys, ik heb de kans niet gekregen om
deze laatste zin eraan toe te voegen.

Ik hoor nu reeds verschillende parlementsleden
luidop denken : 'Waarom heeft de CVP-fractie dan
de amendementen voor een reclamevrije openbare
omroep niet gesteund ?' Dit is een terechte vraag.

Het gaat in de eerste plaats om het budgettaire
aspect. Wie vandaag pleit voor een reclamevrije
openbare omroep, moet zich durven afvragen waar
men de bijkomende middelen zal halen. Ik zal
daarop een pragmatisch antwoord geven. Na de
succesrijke hervorming van de openbare omroep
heeft minister Van Rompuy enorme inspanningen
gedaan om de nodige financiële middelen vrij te
krijgen. Het is onrealistisch om in de begroting van
1999 slechts in 1,5 miljard frank te voorzien voor
het reclamevrij maken van de openbare omroep.
De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de openbare omroep, waarin de
financiering van de openbare omroep is vastgelegd,
loopt nog tot 2002.

Dit is niet in tegenspraak met het ijveren voor een
reclamevrije openbare omroep in een volgende zit-
tingsperiode. Alle fracties in de commissie keurden
dit principe goed. Het staat ook in het regeerak-
koord vermeld. Het budgettaire aspect blijft even-
wel een probleem. We moeten een strategie ont-
wikkelen om tot een reclamevrije openbare
omroep te komen in overleg tussen de openbare
omroep en de politiek verantwoordelijken.

Daardoor zou de politiek een antwoord bieden op
de vraag van een groeiend deel van de bevolking
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om de reclame op bepaalde kanalen wat terug te
dringen. Wie bewust wil kiezen voor reclamevrij of
reclame-arm kijken, moet dat kunnen doen. Dat
zou ook een juist politiek antwoord zijn op de
steeds luider klinkende vraag om de uitwassen van
ons materialistisch denkpatroon, dat door dure
reclamecampagnes wordt aangewakkerd, voor een
stuk weg te werken. Het zou een aanzet kunnen
zijn tot de zogenaamde gescheiden financiering. De
overheid moet daar het voorbeeld in geven.

Dit plan moet ook worden gezien in het licht van
de 21ste eeuw. Landelijke commerciële radio wordt
over tien jaar misschien mogelijk. De reclame-
markt zal niet blijven groeien en dus ook niet een
steeds groter aantal media-actoren leefbaar kun-
nen houden. We moeten ook aandacht hebben
voor onze Vlaamse uitgevers, die anders dreigen te
worden weggespoeld in een internationaal georiën-
teerde mediawereld.

De Vlaamse Raad voor Reclame en Sponsoring,
die bij de oprichting van het Commissariaat voor
de Media werd afgeschaft, lag destijds aan de basis
van een besluit van de Vlaamse regering over een
code voor reclame en sponsoring. Zijn we bereid te
onderzoeken of die code kan worden geactuali-
seerd, zodat er meer nadruk kan worden gelegd op
ethiek, eerlijkheid, correctheid en het effect daar-
van op kijkend en luisterend Vlaanderen ?

In zijn uiteenzetting in de commissie bij de discus-
sie over de vijfminutenregel voor kinderreclame,
zei de heer Van Thillo dat niet zozeer de tijd
belangrijk is, als wel de inhoud. Perfide technieken
van virtuele reclame en sublimatie zijn daarbij
gevaarlijke wapens. Ik hoop dat over die materie
nog eens van gedachten kan worden gewisseld in
de commissie. De heer Doomst heeft daar vorige
week reeds een aanzet toe gegeven.

Ik wil ook nog enkele inhoudelijke aspecten van
het reclamedecreet aankaarten : de regionale tele-
visieomroepen, de onduidelijkheid in het verschil
tussen sponsoring en reclame, de reclame voor
geneesmiddelen en tenslotte de positie van onze
omroepen in het Europees perspectief.

In dit decreet werden reeds enkele aanpassingen
aangebracht, die volgens de CVP-fractie ten goede
zullen komen aan de regionale televisieomroepen :
de aanpak van de updating en van de landelijke
reclame en het optrekken van 200 naar 300 uur.
Daarmee moeten de regionale omroepen meer
zuurstof krijgen.

De CVP-fractie is niet gewonnen voor subsidië-
ring, noch voor schaalvergroting. De regionale
omroepen kregen een monopolie. Het doorbreken
van dat monopolie en een schaalvergroting beteke-
nen het einde van het medium regionale omroep.
Als de zendgebieden worden samengevoegd, daalt
de plaatselijke betrokkenheid van de kijker. Regio-
nale omroepen hebben geen speklaag om verdere
prijsdalingen op de reclamemarkt aan te kunnen.

Omwille van hun breed bereik moeten de regiona-
le omroepen worden ingeschakeld in de communi-
catiestrategie van de overheid. Een eerste experi-
ment op dat vlak is in de maak, met betrekking tot
de SIF-plusgebieden. Zo zouden ook De Lijn,
OVAM en andere Vlaamse instanties hun beleid
kunnen toelichten in een informatief programma.
Op die manier kan de overheid, duidelijk geschei-
den van de redactionele inhoud van nieuwsuitzen-
dingen, toch een zekere vorm van ondersteuning
bieden.

Mijnheer Van Mechelen, talrijke parlementsleden
roepen op om de zogenaamde verroulartisering
tegen te gaan teneinde een windtunneleffect te
voorkomen. Maar men moet de wetgeving er eens
goed op nalezen. De raden van bestuur van de
respectieve omroepen moeten maar voldoende
haar op hun tanden hebben om tegen een aantal
voorstellen te stemmen. Die raad van bestuur
draagt tenslotte de eindverantwoordelijkheid voor
de VZW en de regionale televisieomroep. (Opmer-
king van de heer André Denys)

De voorzitter : De heer Van Mechelen heeft het
woord.

De heer Dirk Van Mechelen : Mijnheer Decaluwé,
meent u echt wat u zegt ? Moeten de raden van
bestuur neen zeggen tegen de financier van een
groot deel van onze regionale televisieomroepen ?

Op dit ogenblik bieden verschillende zenders al
typeprogrammapakketten aan. Ik heb gepleit om
hierover te debatteren. Ik heb echter niet gepleit
voor subsidiëring van de regionale omroep. Er is
een structureel probleem. Als ik in sommige geval-
len voor schaalvergroting pleit, dan heb ik het niet
over regionale stations zoals ATV, die een groot
zendbereik hebben, maar over zenders met een
veel kleiner zendbereik zoals bijvoorbeeld ROB.
Die zenders kampen met de consequenties van die
kleine schaal. Uw partij gaat dat debat uit de weg.

De heer Carl Decaluwé : Ik blijf bij mijn stelling,
mijnheer Van Mechelen. We kunnen misschien het
debat in de commissie nog eens aangaan. Er zijn
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voorbeelden genoeg van raden van bestuur die op
een aantal voorstellen neen hebben geantwoord.

Er is nog een grote bekommernis die me bezig-
houdt, mijnheer de minister : de onduidelijkheid
tussen geanimeerde spots en reclame. Hierop is in
de commissie ook uitvoerig ingegaan naar aanlei-
ding van de zogenaamde, inmiddels beroemd
geworden, Royco-spot. Onze fractie koestert de
hoop dat de openbare omroep niet in de grijze
zone zou terechtkomen. Hopelijk zal het nieuwe
Commissariaat voor de Media hier nauwgezet op
toezien en met de nodige consequentie en rechtlij-
nigheid de bakens in de praktijk uitzetten. Ik wil
nogmaals benadrukken dat het onze wens is het
debat voort te zetten om potentiële verkapte recla-
me op de openbare omroep te verbannen.

Een derde punt is de reclame voor geneesmidde-
len. Via een amendement hebben we in de commis-
sie ermee ingestemd dat reclame voor geneesmid-
delen en medische behandelingen die alleen op
doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn, wordt
geschrapt. Blijkbaar heeft het verbod op de pillen-
reclame toch voor enige commotie gezorgd en
dreigt het zelfs een bevoegdheidsprobleem te zijn,
als ik federaal minister Colla mag geloven.

Men moet met drie belangrijke aspecten rekening
houden : de bevoegdheid, het Europees kader en
het protocol tussen de federale overheid en de
geneesmiddelensector. Ten aanzien van de
bevoegdheid zegt de huidige federale wetgeving
dat de publiciteit voor geneesmiddelen die zonder
voorschrift verkrijgbaar zijn, wel kan. De Raad van
State erkende evenwel de regeling aan Vlaamse
kant omdat het effect marginaal was. De vraag is of
door dit amendement de term marginaal niet
wordt uitgerekt. Mijn mening is dat het wel dege-
lijk om een Vlaamse bevoegdheid gaat, vooral
gezien de evolutie in de rechtspraak van de Raad
van State in verband met de vrije nieuwsgaring. Ik
wil minister Colla evenwel niet de eer laten om
naar het Arbitragehof te stappen.

Een ander belangrijk argument is het bestaande
protocol tussen de federale overheid en de genees-
middelenindustrie dat de publiciteit op de televisie
regelt. Het is niet de bedoeling om in te grijpen in
dit protocol, maar het zou mijns inziens juridisch
gezien wel kunnen wanneer de Raad van State
ontegensprekelijk de knoop zou doorhakken inza-
ke de bevoegdheid.

Collega's, er is één aspect waar we niet buiten kun-
nen, en dat is de Europese richtlijn 92/28 van 31
maart 1992, die als doel heeft de wetgeving in ver-
band met publiciteit voor geneesmiddelen binnen
de EU te harmoniseren in het kader van de een-
heidsmarkt. Volgens deze richtlijn is televisierecla-
me voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen toegela-
ten. Mijn redenering, en ook die van de meeste col-
lega's, was dat men altijd strenger kan zijn dan een
richtlijn. Dat is eigen aan de Europese wetgeving
voor richtlijnen. Maar voor dit specifieke aspect
kan dit blijkbaar niet. Ik citeer de vice-voorzitter
van de Europese Commissie, de heer Bangemann,
die in een uitspraak naar aanleiding van een the-
matiek in Italië in verband met geneesmiddelen
zonder voorschrift op 22 december 1997 zei :
'Member states are not allowed to have more res-
trictive rules on advertising to the general public.'
Hierdoor zijn we genoodzaakt de tekst in de oor-
spronkelijke toestand te brengen teneinde geen
risico's te lopen de Europese wetgeving te overtre-
den en heel het reclamedecreet op de helling te
zetten. Wel zou kunnen worden overwogen om een
decreet in te dienen over dit specifieke aspect en
nader onderzoek te vragen over de bevoegdheids-
problematiek in het spanningsveld tussen Vlaande-
ren en het federale niveau.

Een laatste punt is de positie van onze omroepen
in Europees perspectief. Sommige collega's
poneerden dat we moeten oppassen voor verstren-
ging van een aantal aspecten in de mediawetgeving
om de Vlaamse omroepen niet te discrimineren ten
opzichte van de buitenlandse. Van de 25 zenders
zitten er momenteel twee Vlaamse op de kabel.
Een kleine tachtig percent van de kijkers kijkt naar
de Vlaamse zenders, en met VT4 erbij is dat acht-
entachtig percent. Met deze cijfers wil ik gewoon
aantonen dat we best nog strenger kunnen zijn.
Wanneer VT4 echter na het goedkeuren van het
reclamedecreet niet naar Vlaanderen zou komen,
dan kan er inderdaad sprake zijn van een U-bocht-
constructie en rijst er een probleem met betrekking
tot de commerciële Vlaamse zender VTM. Daar
dreigen dan inderdaad de commerciële belangen
van bijvoorbeeld de Vlaamse uitgevers geschaad te
worden.

Mijnheer de minister, daarom ook richten we aan u
de oproep om, wanneer zou blijken dat VT4 na het
goedkeuren van het reclamedecreet niet naar
Vlaanderen wil komen, samen met dit parlement
alle mogelijke middelen uit te putten om de wetge-
ving correct te laten toepassen. Het zou anders een
illusie zijn te geloven dat na goedkeuring van dit
decreet een juridische rust zou neerstrijken in het
Vlaamse medialandschap.

Decaluwé

-15- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 35  –  31 maart 1998



De CVP-fractie zal dit decreet in elk geval goed-
keuren, zij het met een amendement inzake de
geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift.
(Applaus bij de CVP en de SP)

De voorzitter : De heer Van Wallendael heeft het
woord.

De heer Tuur Van Wallendael (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, colle-
ga's, ik hoop dat niemand het mij kwalijk zal
nemen dat ik voor één enkele keer de rol van de
heer Van Mechelen overneem. Hoe vaak heeft hij
immers niet gezegd na vijf of tien jaar eindelijk
gelijk te hebben gekregen ? Nu heb ik evenwel zelf
het zeldzame, maar bijzonder aangename gevoel
me in zijn manier van denken te kunnen inleven.
Na meer dan tien jaar zijn wij het immers die gelijk
krijgen.

Nog vóór VTM voor het eerst op de buis ver-
scheen, hebben wij reeds gezegd dat dit niet kon,
dat dit een onmogelijke constructie was die in-
druiste tegen alle mogelijke regels en normale
manieren van denken. Daar is nu een einde aan
gekomen, maar daar hebben we dan wel tien jaar
op moeten wachten. Maar beter laat dan nooit,
nietwaar mijnheer Van Mechelen ?

De voorzitter : De heer Van Mechelen heeft het
woord.

De heer Dirk Van Mechelen : Mijnheer Van Wal-
lendael, u mag uw achtbare voorganger Jos Van
Elewyck geen onrecht aandoen. De klacht via de
SP was gericht tegen het feit dat er een privé-con-
current kwam tegen de openbare omroep en was
dus in feite niet gericht tegen het feit dat slechts
één omroep een reclamemonopolie kreeg. Dat was
de stok om te slaan. Het was de SP die zich van in
het begin  –  meer bepaald van in 1987 naar aanlei-
ding van de goedkeuring van het kabeldecreet  –
met alle mogelijke middelen is blijven verzetten
tegen de komst van een concurrent voor de open-
bare omroep. Maar vandaag durf ik u de vraag te
stellen of dit voor Vlaanderen nu inderdaad zo
slecht is afgelopen, want dat hadden de heren Van
Elewyck en De Beul toen voorspeld.

De heer Tuur Van Wallendael : Mijnheer Van
Mechelen, zonder het onderwerp op een zijspoor
te willen brengen, wil ik u duidelijk zeggen dat ik
niet sprak over de heer Van Elewyck, maar over de
klacht van de ACOD.

Ik denk dat we nu in elk geval een einde stellen
aan een onoorbare situatie, een situatie die in geen
enkele van beide logica's past. Het moet me van
het hart dat de manier waarop de wetgeving toen
tot stand is gekomen mij enorm tegen de borst
gestoten heeft. Ik ergerde me als socialist daarbij
vooral aan de al te grove overheidsinmenging.

Het huidige decreet steekt goed in elkaar. Er zijn
een aantal aanpassingen die lang op zich lieten
wachten, maar het gaat in elk geval in de goede
richting. De uiteindelijke vrede in het medialand-
schap zal er wel nooit komen, maar we zetten in
elk geval een goede stap vooruit, hoewel we onver-
mijdelijk nog over een aantal zaken zullen moeten
praten. Ik heb ze genoteerd, maar ik zal ze nu niet
aan de orde stellen. We zullen dit wel doen wan-
neer we het hebben over de vrije radio's en dat zal
alvast niet lang meer op zich laten wachten.

Als dit een decreet een fout bevat, dan is het wel
dat het al te sterk toegespitst is op televisie en dat
we het radiolandschap wat uit het oog hebben ver-
loren. Daarover moeten we zeker nadenken. Er
zijn gelukkig ook een aantal dingen verdwenen. Zo
ben ik zeer blij dat de branchevormende reclame
en andere idioterieën uit onze denkwereld werden
gebannen.

Ik weet niet of alle aspecten van wat op de televisie
te zien is, in dit decreet werden verwerkt. Waaron-
der ressorteren bijvoorbeeld de opsporingsberich-
ten van de gerechtelijke politie ? Dit is waarschijn-
lijk niet zo belangrijk, maar kan een rol spelen bij
de vraag of het uitzenden ervan aan elke zender
kan worden opgelegd. Ook hierover moeten we
eens nadenken.

Ik vond de discussie over de reclame voor en na
kinderprogramma's bijzonder boeiend. Op een
schrijnende manier toonde ze aan wat in elke frac-
tie leeft. De zuiver commerciële discussie wordt
doorkruist door de zuiver morele. Hierdoor is het
bijzonder moeilijk werken. Volgens mij kan het
parlement niet anders dan zich op de morele dis-
cussie toespitsen, zonder daarom blind te zijn voor
de commerciële aspecten.

Ik ken niet het geluk kinderen te hebben, en kan
bijgevolg niet oordelen over de effecten van recla-
me op hen. Ik heb wel nog nooit ouders horen zeg-
gen dat ze zich helemaal niet ergeren aan de recla-
me. Men ergert zich niet aan de reclame op zich, zo
iemand is in deze tijd trouwens een doodongeluk-
kig mens. Men ergert zich wel aan de invloed van
de reclame op kinderen. Dit vormt een probleem
voor de individuele ouder, zelfs al gaat het over

Decaluwé
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tamelijk onschuldige reclameboodschappen. De
vijfminutenregel is dus slechts een minimale voor-
waarde. Professor Voorhoof heeft trouwens aange-
toond dat deze regel geen vijfminutenregel is. Door
het schipperen met programma's wordt die veel te
makkelijk omzeild.

Het 'uitvlaggen' waarmee sommige zenders drei-
gen, vind ik heel onwaarschijnlijk. In de Europese
richtlijn staat in overweging 14 dat wie om een
strenge reglementering in een land te ontwijken
naar een ander land uitwijkt, strafbaar is. Het Hof
van Justitie heeft dit reeds in het arrest bepaald.
Een zender is dus strafbaar als hij besluit : 'Dit gaat
niet langer, ik trek naar Nederland of naar een
andere plek waar de vijfminutenregel niet bestaat'.

We moeten het decreet uiteraard eerst goedkeu-
ren, maar wanneer daarna een zaak wordt aange-
spannen, dan krijgt de heer Denys volgens mij
groot gelijk. We moeten de minister eens vragen
wat de mogelijkheden zijn, want misschien zorgen
de data wel voor problemen : de regel bestaat al
langer, maar we zullen er nu pas over stemmen. We
moeten zeker onderzoeken of VT4 kan worden
vervolgd. De zender is uitgeweken, maar ik heb de
vijfminutenregel nooit als verklaring horen aan-
voeren. De heer Gepts verklaarde in de commissie
zelfs het tegendeel, en beweerde dat de zender
onrechtvaardig werd behandeld.

Er werd ook even gesproken over de regionale
omroepen. Mijnheer Decaluwé, ook ik ben onge-
rust. Ik heb de mensen van ROB en AVS gehoord,
en moest besluiten dat we met de regionale omroe-
pen nog niet volledig in het reine zijn gekomen.
Een aantal regionale omroepen, zoals die van Lim-
burg, Antwerpen en West-Vlaanderen, draait goed,
maar anderen hebben te kampen met problemen.

We kunnen echter niet ontkennen dat de regionale
omroepen een ongelooflijk succes kennen. Ze vol-
brengen de door het parlement gegeven taak rela-
tief goed. Subsidiëring is inderdaad niet mogelijk,
dat is een gevaarlijke koers. TV-Brussel wordt wel
gesubsidieerd, maar daar zijn redenen voor. Hoe
het wel moet, weet ik niet. Een aanpassing van de
zendgebieden zie ik ook niet zitten. Mij werd trou-
wens verteld dat de verdeling in Brabant niet goed
is. Er moet worden nagedacht over de leefbaar-
heid, omdat de gebieden bijzonder klein worden.

Ik heb bij het binnenkomen een kaartje gekregen
van een zender waarop staat : 'Denk aan ons, stem
voorzichtig'. Ik zal aan hen denken, maar niet

alleen aan hen. Ik aanvaard de vijfminutenregel,
maar ik vind het een onvoldoende compromis.
Mijn voorkeur ging uit naar een kwartier, maar dat
bleek onhaalbaar. Bij de eindstemming in de com-
missie waren er acht stemmen voor en vier onthou-
dingen. Dat is een betrekkelijk grote parlementaire
meerderheid. De commissiewerkzaamheden zijn
sereen verlopen en geen enkel punt werd uit de
weg gegaan. We zijn uiteindelijk tot dit besluit
gekomen. Ik zal bij de stemming dus aan hen den-
ken, maar ik vraag hen ook aan ons te denken. Met
ons bedoel ik dan de bevolking.

Ik wil besluiten met een uitspraak van de heer
Geysels in de commissie, die ik zeer juist vind. Dit
is een decreet in een ontwikkeling die me niet zint.
De media verlaten hoe langer hoe meer de culture-
le sfeer. De invloed van het economische wordt te
groot. Ik zal het decreet wel goedkeuren, omdat we
een poging doen om wat orde op zaken te stellen.
We kunnen die evolutie toch niet tegenhouden. Ik
vrees echter, mijnheer Decaluwé, dat er snel een
landelijke reclamezender zal komen. We beschik-
ken niet over de nodige wapens hiertegen.

De voorzitter : De heer Van Mechelen heeft het
woord.

De heer Dirk Van Mechelen : Na de debatten over
het maxidecreet is in dit parlement de consensus
gegroeid dat de openbare omroep nood heeft aan
vijf radiofrequenties om alle doelgroepen te berei-
ken. Indien dit technisch mogelijk is, moet er ech-
ter ook plaats zijn voor commerciële initiatieven.
De programmatie van die commerciële initiatieven
kunnen we trouwens sturen door het opstellen van
een lastenboek. Ik vraag me af wat er slecht is aan
die evolutie.

De heer Tuur Van Wallendael : Ik denk dat we te
lang samen in één commissie zetelen, mijnheer Van
Mechelen. Mijn volgende zin is immers het ant-
woord op uw vraag.

U spreekt over openbare en commerciële zenders
naast elkaar, maar zo is de werkelijkheid helaas
niet. Als dat het geval zou zijn, zou u voor 100 per-
cent gelijk hebben. Wanneer een openbare omroep
in een voor 95 percent commercieel landschap
moet werken, bevindt ze zich echter niet daarnaast,
maar er middenin. De twee zullen elkaar automa-
tisch beïnvloeden. Gezien het overwicht van de
commerciële omroepen, zal de invloed nogal van
één kant komen. Dat is mijn grote vrees, en niet
alleen voor de radio. De openbare omroep met al
zijn onafhankelijkheid is verplicht om mee te spe-
len.

Van Wallendael

-17- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 35  –  31 maart 1998



De heer Dirk Van Mechelen : Dan blijft u twijfelen
aan de kwaliteiten en capaciteiten van de burger
om zelf te kiezen. Wij moeten alleen voor een ver-
scheiden aanbod zorgen. Laat de burger toch zelf
kiezen.

De heer Tuur Van Wallendael : Ik vrees dat er nog
te weinig verscheidenheid overblijft. De keuzemo-
gelijkheid wordt te klein. In de mediawereld kan
concurrentie goed of slecht uitdraaien. Ik ken
slechts één onderdeel waar concurrentie een goede
invloed had, namelijk het journaal. Het VRT-jour-
naal is ongelooflijk verbeterd door de komst van
VTM. Waarschijnlijk werkt dat dan ook opnieuw in
de andere richting.

Bij de overige programma's merkt men nauwelijks
enig verschil. Ik hoor continu zeggen dat er geen
verschil is. Als dat klopt, is de keuze toch beperkt
geworden of zelfs verdwenen.

De heer Dirk Van Mechelen : Men kan Windkracht
10 toch niet vergelijken met Diamant. Heterdaad
en Langs de Kade zijn toch schitterend. De Vlaam-
se openbare omroep heeft nog nooit zoveel goede,
op mensenmaat gemaakte series geproduceerd.
Dat is een positieve evolutie. De raad van bestuur
moet dat natuurlijk in het oog houden.

De heer Tuur Van Wallendael : Om dit debat gron-
dig te kunnen voeren, zouden we over de exacte
zendtijd in uren en minuten moeten beschikken.
Heterdaad draait slechts een uur per week. Dan
blijven er nog ontzettend veel uren over om The
Bold and the Beautiful en consorten uit te zenden.
Dan is er geen keuze. Ik denk dat we hetzelfde
nastreven maar met andere middelen.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : De heer Van Wallendael
bedoelt waarschijnlijk dat de keuzevrijheid zeer
beperkt is als het programma-aanbod van de ver-
schillende zenders vrijwel gelijk is. In die zin mer-
ken we een convergentie in plaats van een diver-
gentie op internationaal vlak. Ik ben het eens met
de heer Van Wallendael.

De heer Tuur Van Wallendael : Ik zou zelf niet
beter kunnen besluiten.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : De vraag is eigenlijk : is de
kwaliteit van de programma's verbeterd door de
concurrentie ? Ik deel het hier tentoongespreide
pessimisme niet. Ik vind de programma's op de

beide zenders over het algemeen beter dan wat we
vroeger op één openbare zender te zien kregen.

De heer Tuur Van Wallendael : Dat zouden we dan
gedurende enkele weken per programma moeten
onderzoeken. Mijnheer Denys, het gaat niet over
beter of slechter, maar wel over de keuze. Dat is
het probleem.

De heer André Denys : Vroeger was er helemaal
geen keuze.

De heer Tuur Van Wallendael : Het zou toch leuk
zijn als het aanbod helemaal verschillend was. Ik
benadruk dat geen enkele omroep hier schuld
treft. De concurrentie drijft de zenders naar de
gebaande paden, ze mogen geen kijkers verliezen.
Daarom wordt er ook zeer weinig gewaagd.

Daarnet heb ik verwezen naar Heterdaad. Ook
VTM doet soms goede pogingen. De kwaliteit is
inderdaad veel hoger dan vroeger. Ik hoop dat we
eindelijk zijn verlost van de feuilletons met petten.
(Applaus)

De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte
collega's, vooreerst wens ik de verslaggevers harte-
lijk te danken voor het goede verslag van de ver-
schillende commissiebijeenkomsten die aan de
bespreking van dit ontwerp van decreet zijn
gewijd.

Ik zal me beperken tot die bepalingen die mijn bij-
zondere aandacht krijgen. Dit ontwerp van decreet
is eigenlijk niet meer dan een verplichte toepassing
in Vlaamse regelgeving van de Europese richtlijn
'Televisie zonder grenzen'.

Dit ontwerp van decreet maakt komaf met het
monopolie van de commerciële omroep VTM. Er
wordt geschermd met de beschikking van de Euro-
pese Commissie van 26 juni 1997. Artikel 90 van
het EU-verdrag wordt aangehaald. De minister
heeft verschillende malen verklaard dat de Vlaam-
se Gemeenschap ertoe gehouden is dit alles uit te
voeren.

Ook al draag ik de Europese regelgeving geen bij-
zonder warm hart toe, ik kan daar als jurist uiter-
aard geen bezwaren tegen hebben. Lidstaten van
de Europese Unie dienen de Europese regelgeving
na te leven. Dit is de consequentie van de toetre-
ding tot de Europese Unie.
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Maar daarnaast zijn er ook overeenkomsten en
verbintenissen uit het verleden. Ook daar geldt de
regel dat tussen de contracterende partijen con-
tract wet is. De verbintenissen die door de Vlaamse
regering zijn aangegaan ten overstaan van de com-
merciële omroep, hebben hun weerslag, en kunnen
aanleiding geven tot zware schadeclaims.

Ik begrijp dit volkomen. VTM heeft destijds de
garantie gekregen gedurende 18 jaar een monopo-
lie te hebben. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt
is het dan ook logisch dat ze hiermee rekening
houden bij investeringen en contracten. Vandaag
worden zij geconfronteerd met een nieuwe situatie
en gaat de Vlaamse overheid op eenzijdige wijze
over tot het wijzigen van de voorwaarden die des-
tijds waren overeengekomen. Dit gebeurt welis-
waar onder Europese druk, maar dat maakt de
zaak van VTM niet. We moeten dan ook de moge-
lijkheid van schadevorderingen onder ogen zien.
Deze zullen niet aan het adres van Europa maar
aan dat van de Vlaamse overheid zijn gericht.

Ik wens er niet het minste misverstand over te
laten bestaan dat de Vlaamse regering en de meer-
derheid in dit parlement hier volgens ons bijzonder
lichtzinnig overheen stappen. Het is onnodig u te
vertellen dat onze commerciële omroep alles
behalve tevreden is met de bespreking van dit ont-
werp van decreet. Onnodig u te vertellen dat ook
zij bepaalde stappen zullen ondernemen. Onnodig
u te vertellen dat bij schadeclaims de bedragen niet
gering zullen zijn.

De basis waarop VTM zich meent te kunnen steu-
nen, is niet zonder enige juridische grondslag. Ik
hoop dat iedereen het daarover eens is, of dit toch
onderkent. Ik begrijp dan ook niet dat voorstellen
van VTM, die uiteraard zijn gekoppeld aan bepaal-
de voorwaarden, eenvoudig worden weggewuifd en
dat hun voorwaarden als onmogelijk worden
beschouwd. Mijnheer Decaluwé, rond de tafel
plaatsnemen en alles eens op een rijtje zetten, is
niet noodzakelijk een daad van chantage. Mis-
schien zou dat wel eens een daad van goed beleid
kunnen zijn. Zo zou men misschien kunnen voor-
komen dat de belastingbetaler de rekening wordt
gepresenteerd. Anders zal hij na ellenlange proce-
dureslagen en juridische twisten de factuur voorge-
schoteld krijgen. Ik wil u daarvoor waarschuwen.

Het tweede aspect zijn de voorwaarden die aan de
commerciële zenders worden opgelegd. Uw strijd
om de culturele dimensie van de media te verdedi-
gen en te beschermen, kan ik waarderen. Ook com-

merciële omroepen moeten aan een aantal kwalita-
tieve criteria beantwoorden. Commerciële zenders
die naar Vlaanderen willen komen, moeten de
Vlaamse regelgeving volledig naleven.

Maar men moet consequent zijn bij het opleggen
van de voorwaarden aan commerciële omroepen.
De concurrentievoorwaarden moeten volledig
gelijk zijn. Dit is een belangrijk gegeven. Dat werd
uitdrukkelijk erkend in een versie van het vooront-
werp van decreet, dat dateert van 17 september
1997. In het voorliggende ontwerp wordt daarvan
afgeweken. Dat is onder meer op het vlak van de
verplichting tot het brengen van nieuws het geval.
Op het gevaar af te worden beschouwd als een
waterdrager van VT4, kan ik hun kritiek op dit
punt helemaal bijtreden.

De verplichting tot het brengen van nieuws wordt
nu opgelegd aan een omroep in zijn geheel  –  maar
niet aan de diverse kanalen van die omroep. VTM
moet zich houden aan die verplichting, maar niet
op de twee kanalen. Dat is althans vandaag niet
meer het geval.We mogen hierbij toch niet uit het
oog verliezen dat VTM zich, naar aanleiding van de
aanvraag tot erkenning van een tweede kanaal,
tegenover minister Weckx uitdrukkelijk heeft
geëngageerd om op Kanaal 2 eigen informatieve
programma's te verzorgen. Dat gebeurt vandaag
niet meer.

De kritiek van VT4 is dan ook terecht. Vanuit de
doelstellingen van het cultuurbeleid maakt het
geen verschil uit of een bepaald kanaal al dan niet
eigendom is van een omroep die ook andere kana-
len uitbaat. Terecht wordt opgemerkt dat dit
decreet het niet-nakomen van de engagementen,
die VTM uitdrukkelijk heeft aangegaan bij de aan-
vraag tot erkenning van een tweede kanaal, legali-
seert. Dezelfde opmerking dient te worden gefor-
muleerd bij de quotaregeling over de Europese
producties. Ook daarover waren er destijds duide-
lijke engagementen.

Met uw cultuurbeleid en de educatieve taak die
aan de omroepen wordt toegekend voor ogen, kan
ik dit niet volgen. Ik blijf de stelling verdedigen dat
de voorwaarden in verband met journaaluitzendin-
gen én de quotaregeling moeten gelden voor elk
kanaal.

Het derde belangrijke aspect betreft de bescher-
ming van minderjarigen. Dit ontwerp van decreet
geeft op enkele punten een bijkomende en nieuwe
bescherming aan de kleinsten onder ons : aan de
kinderen. Programma's met teveel seks- of geweld-
scènes moeten een symbool krijgen.
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Het is positief dat deze problematiek onder de
aandacht wordt gebracht, want al te veel program-
ma's bevatten vaak overdreven geweld. De samen-
leving is al te vaak gewelddadig. Kinderen en jon-
geren worden hiermee herhaaldelijk geconfron-
teerd. Geen dag gaat voorbij of onze nieuwsberich-
ten tonen geweld- en oorlogsscènes, aanslagen,
beelden van terrorisme, enzovoort. Dat kinderen
hierdoor geïnspireerd kunnen worden, behoeft
geen uitleg. Dat gaat zeker op voor geweld, ver-
toond in films, waarbij de fantasie wordt geprik-
keld. Ik verwijs bij wijze van voorbeeld naar het
bijzonder dramatische voorval in de school in
Arkansas, waar twee kinderen van 11 en 13 jaar in
ware Rambo-stijl een school overvielen en in koe-
len bloede een lerares en vijf kinderen vermoord-
den.

Kinderen hiertegen beschermen, is geen overbodi-
ge luxe. Persoonlijk ben ik geen voorstander van
het gebruik van symbolen bij dergelijke program-
ma's. Ik weet dat Europa dit oplegt. En ik kan me
natuurlijk vergissen. Ik ben echter de mening toe-
gedaan dat dit een averechts effect zal hebben op
de doelgroep die men wenst te beschermen. Het
doet er niet toe of die symbolen van visuele of
auditieve aard zijn. Ze zullen op kinderen een spe-
ciale aantrekkingskracht hebben. Terzake moeten
we ons niet veel illusies maken. Kinderen zullen dit
bijzonder snel doorhebben. Het effect van wat niet
mag, zal extra spelen. Wat is voor kinderen aan-
trekkelijker dan precies datgene wat niet mag ? Ik
druk dan ook de hoop uit dat de omroepen op dat
vlak zelf meer aan regulering zullen doen. Dergelij-
ke programma's mogen niet worden uitgezonden
binnen de uren waarop kinderen naar de televisie
kijken. Ik hoop dat de omroepen zich hier in de
toekomst zullen aan houden.

Wat het verbod op reclame rond kinderprogram-
ma's betreft, ben ik tevreden met het behoud van
dit principe. Ik ben geen tegenstander van reclame
op zichzelf. In dat geval zou ik een heel ongelukkig
mens zijn. Toch kan ik me bijzonder ergeren aan de
overvloed aan reclame die ik dagelijks in mijn brie-
venbus moet tolereren. Als volwassene kies ik
echter zelf uit wat ik koop. Ik kan zelf beslissen of
ik een bepaalde reclameboodschap al dan niet
wens te volgen. Voor kinderen ligt dat anders. Ze
worden daardoor beïnvloed. Hoewel tegenstanders
beweren dat kinderen op straat, in de bioscoop en
zelfs op school voortdurend kunnen worden gecon-
fronteerd met reclame en dat deze maatregel zin-
loos is, stemt het onze fractie bijzonder tevreden
dat de reclamevrije buffer behouden blijft rond de

programma's die specifiek voor kinderen zijn
bestemd. Ondanks de beperktheid ervan, geloof ik
in de zin van deze maatregel. Kinderen worden
immers geïndoctrineerd door reclame. Wat staat
bovenaan op het verlanglijstje bij verjaardagen,
Sinterklaas, enzovoort ? Welke CD, welk kleding-
stuk, welk snoepgoed zal zoon- of dochterlief uit-
kiezen ? Kinderen grijpen precies naar die produc-
ten waarvoor ze geregeld reclame zien. Gisteren
verklaarde de Bond van Grote en Jonge Gezinnen
in een persmededeling dat kinderen een kwaliteits-
vol aanbod verdienen zonder steeds te worden
beschouwd als jonge consumenten. Ik kan dit vol-
ledig onderschrijven. Het respect voor kinderen
moet inderdaad zwaarder doorwegen dan econo-
misch-commerciële doeleinden. Het behoud van de
regel is dan ook een stap in de goede richting. Per-
soonlijk ben ik van mening dat de regel nog stren-
ger mag zijn. Ik verwijs daarbij naar de diverse
amendementen die zijn ingediend in de commissie.

Voor een aantal zaken blijft dit decreet echter een
gemiste kans en gaat het ontwerp eigenlijk niet ver
genoeg. Op de eerste plaats blijft de grens tussen
sponsoring en reclame vaag. Wat televisie betreft,
mag de openbare omroep financiële middelen
halen uit sponsoring. U kent het standpunt van
onze fractie. We zijn voorstander van een volledig
gescheiden financiering waarbij de openbare
omroep volledig reclamevrij zou moeten zijn. Ik zal
hier vandaag niet verder over uitweiden.

De wijze waarop de sponsoring wordt georgani-
seerd, vinden we moeilijk aanvaardbaar. In vele
gevallen gaat het louter om reclame. De grens tus-
sen reclame en sponsoring is in de praktijk vaak
onbestaande. Ik betreur dit. Ofwel kiest men voor
een zuivere financiering van de openbare omroep
met overheidsgelden, eventueel gecombineerd met
een beperkte vorm van sponsoring, ofwel wordt de
openbare omroep een commerciële omroep die
zijn inkomsten moet halen uit reclameopbrengsten.
Een gemengd systeem is dubbelzinnig en onaan-
vaardbaar. Het is dan ook spijtig dat dit ontwerp
van decreet daar niet op een duidelijke wijze
komaf mee maakt.

Wat het doorbreken van de monopolies betreft,
was dit ontwerp van decreet de ideale gelegenheid
om in het medialandschap definitief de puntjes op
de i te zetten en alles op een grondige wijze te
regelen. Dat gebeurt niet. Ik vind dat spijtig. Van-
daag wordt het monopolie van de commerciële
omroep VTM doorbroken, met alle mogelijke
gevolgen voor de Vlaamse gemeenschap. Ik ben
daar echt niet gerust in. Waarom wordt niet conse-
quent een definitieve komaf gemaakt met alle
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monopolies die nog in de mediawereld heersen ?
Waarom wordt het radiomonopolie van de openba-
re omroep niet eveneens aangepakt ?

Mijnheer de minister, dit decreet bood de ideale
gelegenheid om consequent te zijn en ook dat
monopolie te doorbreken. Maar neen, voor de
openbare omroep blijft u soepel. Voor hem wordt
er nogmaals een uitzondering gemaakt. Erger nog,
de openbare omroep krijgt de gelegenheid om zich
tegelijk als openbare en als commerciële omroep
op te stellen. Mijnheer de minister, worden Radio
Donna en Studio Brussel, twee verdienstelijke zen-
ders met een trouw publiek, niet als commerciële
zenders beschouwd ? Volgens mij bestaat daar van-
daag niet veel twijfel meer over. U had vandaag de
kans om ook dat dossier aan te pakken. Dat
gebeurt echter niet.

Waarom moet de openbare omroep het radioland-
schap blijven domineren ? Waarom is men hier niet
consequent met het Europees recht, en doorbreekt
men de monopolies niet ? Ik begrijp dat niet. Van-
uit het standpunt van VTM durf ik vandaag te
spreken van een tweematen- en tweegewichtenpo-
litiek, in het voordeel van de openbare omroep.
Niemand kan ontkennen dat ook het radiomono-
polie op landelijk vlak dringend moet worden
doorbroken. De dagelijkse praktijk wijst uit dat dat
perfect mogelijk is. Radio Donna illustreert perfect
hoe commerciële landelijke radiozenders zouden
kunnen functioneren. Dit is dus een gemiste kans.

Mijnheer de minister, een laatste opmerking gaat
over de wijze waarop de reclameboodschappen
worden gebracht. Ze heeft niet onmiddellijk iets te
maken met de verschillende technische aspecten
van dit decreet. Ik wil er toch even iets over kwijt,
want het onderwerp is ook weer niet helemaal
vreemd aan dit decreet. Dit aspect is niet aan bod
gekomen tijdens de commissiebesprekingen en
moet me nu wel van het hart. De laatste tijd gruwel
ik steeds meer van de wijze waarop verschillende
reclameboodschappen worden uitgezonden, zowel
op de radio als op de televisie.

In de eerste plaats laat het taalgebruik de laatste
tijd bijzonder veel te wensen over. Zo zendt de
openbare omroep steeds meer reclameboodschap-
pen uitsluitend in het Engels uit, op zijn verschil-
lende radiozenders. Mijn opmerkingen gelden spe-
cifiek voor die openbare omroep, want het is moei-
lijk om dergelijke strenge regels aan de commer-
ciële omroep op te leggen, hoezeer ik dat ook
betreur. Voor de openbare omroep is dat wel

mogelijk. Dat ook de VRT louter Engelstalige
radiospotjes uitzendt, is absoluut onaanvaardbaar.
Reclame voor frisdranken kan evengoed in
behoorlijk Nederlands worden uitgezonden, in
plaats van in eentalig Engels.

Ook als boodschappen in het Nederlands worden
uitgezonden, laat de kwaliteit van het taalgebruik
vaak te wensen over. Reclameboodschappen in
zuiver dialect storen me helemaal niet. Ik durf zelfs
te beweren dat een dialect tot de charmes van een
taal behoort. Het moet dan wel degelijk om een
dialect gaan, en niet om schabouwelijk Nederlands
of Nederlands waarin bewust wordt gesproken met
een belachelijke Engels klinkende tongval. Ik heb
dus zowel respect voor het Nederlands als voor zijn
dialecten. Ik zou talrijke voorbeelden kunnen
geven van reclameboodschappen die noch in
behoorlijk Nederlands, noch in behoorlijk dialect
worden uitgezonden. Ze zijn niets anders dan een
verkrachting van onze eigen taal. We moeten eens
nagaan hoe we daar een einde aan kunnen maken.

Ik heb ook problemen met de televisiereclame. Ik
besef wel dat het heel moeilijk is om op dat vlak in
te grijpen, vooral bij commerciële zenders. Wat me
vooral stoort, is de wijze waarop een aantal recla-
meboodschappen de laatste tijd overkomen. U
kent ze allemaal : de reclamespotjes met fraai
ogende dames die publiciteit maken voor een
bepaald product, maar waarbij duidelijk blijkt dat
ze niet zelf de reclameboodschap overbrengen en
een andere taal spreken. Men maakt gebruik van
de stem van iemand anders, zonder dat er sprake is
van de minste synchronisatie. Dit stoort de kijker.
Als we dit trachten te verhelpen, zou dit de fier-
heid van onze eigen taal stimuleren.

De heer André Denys : Mevrouw Dillen, ik vind
het erg dat u zich over zoiets druk maakt. Er zijn
zoveel andere, belangrijkere problemen.

Mevrouw Marijke Dillen : Mijnheer Denys, ik mag
toch zeggen dat de wijze waarop reclamebood-
schappen worden overgebracht me stoort, omdat
de mondbeweging totaal niet overeenstemt met
wat wordt gezegd.

De heer André Denys : Ik verkies Claudia Schiffer
in het Nederlands dan Alexandra Colen. (Gelach)

Mevrouw Marijke Dillen : Mijnheer Denys, we
hebben het hier over publiciteit.

Mijnheer de minister, dit decreet bevat een aantal
goede aspecten, waarmee ik mijn instemming kan
betuigen. Toch blijf ik spreken van een gemiste
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kans om eindelijk het medialandschap definitief te
regelen. Ik durf me op filosofisch vlak ook aanslui-
ten bij de slotbedenking van de heer Van Wallen-
dael dat de evolutie in de media niet positief is. Het
economisch aspect begint meer en meer het cultu-
rele te verdringen.

Dames en heren, ik vrees helaas dat ieder van ons
daarmee zal moeten leren leven. (Applaus bij het
VB)

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, dames en
heren, een aantal weken geleden begon ik aan de
algemene bespreking in de commissie voor Media-
beleid met een citaat van de woordvoerder van de
minister. Die stelde dat er in de praktijk niets zou
wijzigen.

Mijnheer de minister, ik was geneigd dat te gelo-
ven. Ik wou u geloven omdat het Vlaams mediabe-
leid meer dan eens aantoont dat we eigenlijk wei-
nig te zeggen hebben. Ik wou u geloven toen werd
gesteld dat wat nu wordt geschreven in realiteit
reeds gebeurt. Anderzijds hoop ik dat die ongewij-
zigde toestand niet betekent dat overtredingen
ongestraft kunnen blijven. In ieder geval toonden
de hoorzittingen, de reacties op het terrein, de
boodschap dat we video's toegestuurd zouden krij-
gen aan dat er in de praktijk wel wat verandert.

Ik wil het in mijn betoog niet verder hebben over
de aanpassingen naar aanleiding van de Europese
regelgeving, noch over de aanmeldingsplicht voor
kabelmaatschappijen en zelfs niet over het door-
breken van het reclamemonopolie van VTM of
andere wijzigingen. Ik wil het ook niet hebben over
de vraag of er nu al dan niet rust is in het media-
landschap, maar ik wil het wel hebben over wat
voor de Volksunie steeds de essentie is geweest.

Mijnheer de minister, sinds het doorbreken van het
BRT-monopolie, waarover vandaag reeds veel
werd gezegd, en de daarmee gepaard gaande
komst van VTM holt het Vlaams mediabeleid de
feiten achterna. Dat is niet alleen uw verantwoor-
delijkheid geweest. Erger is echter dat het over-
heidsoptreden een duidelijke beleidsvisie ontbeert.
Wat is immers het resultaat van al die regelwoede
tijdens de voorbije jaren ? Wat is nu het verschil
tussen de openbare omroep  –  in het bijzonder
TV1  –  en de commerciële zender VTM ?

Ook in het decreet inzake het Commissariaat voor
de Media stelde de minister dat een betere nale-
ving van de regelgeving noodzakelijk is. In de toe-
lichting van het nu voorliggende reclamedecreet
heet het dat de bepalingen over streekgebonden
reclame en sponsoring niet werkbaar blijken. We
stellen echter vast dat de nieuwe reclameregels een
hele litanie van mogens en moetens bevatten, met
moeilijk te controleren tijdsblokken en met inhou-
delijke en programmatorische reclamebeperkin-
gen. Het toppunt is dan wel of er al dan niet voor
het ene geneesmiddel reclame mag worden
gemaakt.

Mijnheer de minister, na de ervaringen die ik bijna
drie jaar lang in de commissie voor Mediabeleid
heb opgedaan, ben ik er van overtuigd geraakt dat
we geen boodschap hebben aan decretaal werk dat
keert en draait met de wind. Wat hebben we alle-
maal al niet gehad : nieuwsverplichtingen voor
omroepen of omroepkanalen, demarches van links
of van rechts, geanimeerde sponsoring of niet. Voor
ons is de conclusie duidelijk. Laat de commerciële
zenders hun ding maar doen. Laat de reclamejon-
gens maar reclame maken. Voor kinderprogram-
ma's moeten we echter een uitzondering maken.
Daarop zal ik straks nog terugkomen.

Blijkbaar wordt er nu steeds meer gehoor gegeven
aan de eis om onze openbare omroep reclamevrij
te maken, zodat er niet langer discussies ontstaan
over de schemerzone tussen reclame en spon-
soring. Daarover wil ik twee opmerkingen kwijt. Ik
weet uiteraard dat onze fractie dit niet alleen heeft
bepleit, maar tot voor kort werden al onze amen-
dementen in die optiek weggestemd. Dat zal waar-
schijnlijk vandaag of morgen niet veranderen. Wat
er vandaag dan gebeurde, vind ik dan ook een dui-
delijk signaal. Het hoeft daarom nog niet voor
morgen te zijn, maar er is in ieder geval hoop.

Ik ga even dieper in op de kinderreclame. Ik ben
het grotendeels eens met de heer Van Wallendael.
Ik breng begrip op voor de furieuze reactie op een
verbod op kinderreclame. Ik kan begrijpen dat
men verwijst naar de concurrentie van buitenland-
se zenders die ook bij ons op de kabel te vinden
zijn. Ik kan ook begrijpen dat het verbod op spon-
soring een bijkomende belemmering vormt en dat
daardoor economische wetten worden gehypothe-
keerd.

Ondanks dit alles pleit ik toch voor een totaal ver-
bod op kinderreclame vóór, na en in kinderpro-
gramma's. Ik pleit tevens voor een verbod op recla-
me die gericht is op kinderen jonger dan twaalf
jaar. In onze maatschappij worden we allen over-
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stelpt met reclame. Kinderen vormen een zeer spe-
cifiek doelpubliek. Volgens professor Biltereyst
worden ze door de reclamemakers zelfs beschouwd
als lobbymachines. In deze samenleving, waarin
kinderen misschien wel te veel tv kijken, kunnen
we niet anders dan pleiten voor een verbod op kin-
derreclame.

Ik heb daarnet aandachtig de discussie gevolgd.
Uiteraard heeft elke tv een knop om het toestel
aan of uit te zetten. De meeste mensen hebben een
afstandsbediening en kunnen wegzappen, maar
kunnen wij deze verantwoordelijkheid ook in de
handen van een achtjarige leggen ? Ik wil geen
enkele inhoudelijke uitspraak doen over de huidi-
ge kinderprogramma's van de verschillende netten.
De inhoudelijke discussie gaat hieraan voorbij.

Ik weet dat sommige programmamakers  –  en niet
alleen bij commerciële zenders  –  eerst de markt
moeten afschuimen op zoek naar sponsors, indien
ze een idee hebben voor een nieuw programma.
Dit kan een economische wetmatigheid zijn. Als
een zender geen kinderprogramma meer wenst te
maken, omdat dat programma op zich niet onmid-
dellijk winstgevend is, dan zegt dit meer over de
zender dan over het bedoelde programma. Dit
staaft de visie dat men enkel oog heeft voor de ver-
koop van reclameblokken. De ingeschreven beper-
king voor kinderreclame is voor de Volksunie dan
ook een minimum minimorum.

Dit decreet is voor ons weerom een decreet van
gemiste kansen. Of misschien toch niet ? Dit zullen
we morgen zien, indien de amendementen die door
ons, de heer Geysels en de heer Van Mechelen zijn
ingediend, worden goedgekeurd. (Applaus bij de
VU)

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, collega's, dit
decreet en de bespreking ervan zitten geprangd
tussen de bijna logische uitvoering van een Euro-
pese richtlijn enerzijds en het feit dat de media
deel uitmaken van een markt anderzijds. De Euro-
pese richtlijn bevat een aantal evidenties, die uit-
vloeisels zijn van arresten en Europese afspraken.
We hebben daar geen problemen mee.

De commissie voor Mediabeleid dreigt hoe langer
hoe meer een notaris te worden die notificeert wat
er gebeurt in het medialandschap, waarbij men de
media niet als een cultureel, maar als een econo-

misch gegeven beschouwt. Dit is geen filosofische
discussie, maar een politieke. Ik wens in verband
hiermee een term te gebruiken die de heer Taylor
vaak in de mond neemt : outsourcing. We outsour-
cen een stuk van de democratie.

Ik pleit niet voor een terugkeer naar vroeger, waar-
bij de politiek de media beheerste. Dat levert
immers vooral slechte radio en televisie op. De
democratie moet wel kunnen bepalen binnen
welke marges het medialandschap zich kan bewe-
gen. Dit dreigt te worden gehypothekeerd. Daarom
hebben we een aantal amendementen ingediend,
zowel in de commissie als in de plenaire vergade-
ring, waarmee we een aantal puntjes op de i willen
zetten.

Ik heb drie opmerkingen over reclame.

Uit veelvuldige onderzoeken, die de jongste tijd
vaak werden gepubliceerd, blijkt dat heel wat kij-
kers beginnen te zappen als ze reclame te zien krij-
gen. In 1986 was dat 12 percent, in 1995 21 percent.
41 percent van de kijkers ergert zich aan de toene-
mende hoeveelheid reclame en voor 21 percent
hoeft er helemaal geen reclame te zijn. Dat is wat
in politieke termen ook wel een breed maatschap-
pelijk draagvlak wordt genoemd.

Diverse organisaties ijveren al lang voor een inper-
king van bepaalde vormen van reclame in de diver-
se media. Het eigenaardige van de discussie die de
voorbije dagen is ontstaan in de media, met name
met betrekking tot de kinderreclame, is dat dit
decreet eigenlijk niet voorziet in een vermindering
van de hoeveelheid reclame. Het heet niet voor
niets het reclamedecreet, zoals de heer Decaluwé
al zei. Dit decreet brengt zeker geen vermindering
van reclame voort.

Ik zie ook weinig andere beperkingen. Verscheide-
ne fracties hebben in de commissie gefocust op
kinderprogramma's. Ook daarvoor is er geen ver-
strenging. Men behoudt eigenlijk een regel die
vanaf 1991 voorzien was. Het probleem was dat
overtredingen niet werden bestraft. Het is belang-
rijk dat hier te vermelden. De minister en de poli-
tieke fracties vinden niets nieuws uit. Het is iets dat
allang bestond, maar probleemloos kon worden
overtreden.

Herinner u de oorlog tussen VT4 en VTM in de
Sinterklaasperiode enkele jaren geleden. Men slin-
gerde communiqués naar elkaars hoofd om toch
maar te kunnen concurreren in het verwerven van
kinderreclame. Het was hallucinant en het is mis-
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schien interessant die communiqués eens opnieuw
te lezen.

Het gaat dus eigenlijk om het behoud van een
bestaande regeling op een meer afdwingbare wijze.
De Bond van Grote en Jonge Gezinnen en de
Raad voor Reclame hebben er duidelijk op gewe-
zen dat de vijfminutenregel niet werkte. Het advies
van 13 oktober 1997 van de Raad voor Reclame
zegt letterlijk dat de huidige vijf minuten niet vol-
staan als buffer tussen de reclame en de eigenlijke
kinderprogramma's.

Ook professor Voorhoof heeft daar in de hoorzit-
tingen uitdrukkelijk op gewezen. Ik citeer hem :
'Wil de huidige bufferfunctie effectief zijn, dan
dient het tijdvak van vijf minuten minstens te wor-
den verdubbeld.' Dat is door de commissie niet
aangenomen. Enkele fracties wilden meer, maar als
resultaat werd de allang bestaande regeling behou-
den. Dat relativeert de heftigheid waarmee sommi-
ge discussies worden gevoerd.

Wat we in elk geval weten, is dat met kinderrecla-
me veel geld gemoeid is. De cijfers die door de
commerciële omroepen naar voren werden
gebracht, tonen dat aan. De argumenten die daar-
bij werden aangevoerd, zijn echter eigenaardig. Bij
VTM zegt men bereid te zijn de regel toe te passen
als men VT4 tot hetzelfde kan verplichten. VT4
zwijgt over de kinderreclame  –  soms is het beter
te zwijgen om belangen niet te moeten noemen. Zij
wijzen dan weer op de discriminatie van VT4 ten
opzichte van VTM omdat Kanaal 2 niet verplicht is
een journaal in te lassen. Er is dus ook een concur-
rentieslag gaande bij de interpretatie van dit
decreet.

Het vreemdste argument luidt dat men zonder kin-
derreclame geen kinderprogramma's kan maken.
Dat is een heel eigenaardige redenering. Ook de
commerciële omroepen hebben in de betrokken
decreten een missie gekregen. Het is alsof Sinter-
klaas pas kan komen als er vooraf voldoende
speelgoed is verkocht. Vroeger zong men 'wie zoet
is, krijgt lekkers', nu moet men eerst het lekkers
eten om eventueel het 'zoete' programma te krij-
gen. Het is een heel eigenaardige redenering.

In de commissie hebben we aan de verantwoorde-
lijken van VTM gevraagd om ons informatie te
geven over het bedrag dat zij besteden aan kinder-
programma's. Ik heb het nog eens opgezocht in het
verslag, maar ik heb het niet gevonden.

Mijnheer de voorzitter, mijn tweede opmerking
heeft te maken met de discussie over geneesmidde-
len. In de commissie werd door een aantal collega's
terecht een amendement ingediend om reclame
voor geneesmiddelen, ook die niet op doktersvoor-
schrift verkrijgbaar zijn, van het scherm te weren.
Professor Voorhoof had daartoe een voorzet gege-
ven. Hij wees op de discrepantie tussen de bepaling
omtrent telewinkelen, waarin een zeer algemene
bepaling over geneesmiddelen staat, en de meer
strikte bepaling die in artikel 41 was opgenomen
wat betreft de gewone reclame. Ik heb ook gelezen
en gehoord dat op federaal niveau onder meer
minister Colla ons verweet niet bevoegd te zijn.

Er is nu een amendement ingediend om wat in de
commissie is goedgekeurd weer uit het decreet te
lichten. Hieromtrent heb ik vier opmerkingen. Ten
eerste denk ik dat er geen sprake kan zijn van een
bevoegdheidsconflict. Geneesmiddelen worden
geregeld door federale wetten, onder meer de wet
van 1964 en de wet van 1995 wat de reclame
betreft. Productnormering is een federale materie.
Maar ook uit diverse adviezen van de Raad van
State op decreten die we hebben ingediend met
betrekking tot reclamevoorschriften, blijkt dat we
bevoegd zijn om dit te regelen. Minister Colla ver-
gist zich.

Ten tweede zegt artikel drie van de richtlijn dat we
verder kunnen gaan dan wat een Europese richtlijn
zegt. Ten derde zijn er in de commissie tijdens de
hoorzittingen geen opmerkingen gekomen van de
betrokken zenders over deze bepaling, en evenmin
over de bepaling met betrekking tot telewinkelen.
Die is nochtans zeer strikt, want het gaat over
geneesmiddelen tout court. Ten vierde is er een
amendement ingediend om wat betreft de gewone
reclame voor geneesmiddelen, terug te gaan naar
het oorspronkelijke ontwerp van decreet. Mijn
vraag is : kan dat ? Professor Voorhoof heeft ons
gewezen op het feit dat het moeilijk is voor tele-
winkelen definitie A te hanteren, waarbij genees-
middelen worden verboden die niet op dokters-
voorschrift te verkrijgen zijn, en wat betreft andere
reclame een andere bepaling te hanteren. Is het
houdbaar dat men voor telewinkelen A zegt
omtrent de geneesmiddelen en voor de rest van de
reclame B ? Of vergist professor Voorhoof zich ?

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de voorzitter, de
heer Geysels maakt het onderscheid tussen tele-
winkelen en reclame. In de richtlijn van de EU van
31 maart 1992 betreffende reclame voor genees-
middelen voor menselijk gebruik, wordt enkel en
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alleen gesproken over publieksreclame. Men praat
niet over telewinkelen. Ik denk dat de Vlaamse
wetgeving over telewinkelen volledig conform de
Europese televisierichtlijn is. We mogen de twee
richtlijnen niet door elkaar halen. Er is enerzijds de
richtlijn over geneesmiddelen en anderzijds is er de
televisierichtlijn. De twee zijn perfect toepasbaar.
Ten aanzien van telewinkelen zegt de Europese
richtlijn van 1992 niets en moet men terugvallen op
de richtlijn van 1997.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Mijnheer Decaluwé, de vraag
gaat niet over de richtlijnen die u citeert. De vraag
is of de Europese richtlijn met betrekking tot
geneesmiddelen niet van toepassing is op het tele-
winkelen, aangezien u hier een verschil invoert tus-
sen enerzijds telewinkelen en anderzijds andere
vormen van reclame. De vraag is van juridische
aard. Uw argumentatie is dat, als men via dit amen-
dement de problematiek niet oplost, we problemen
krijgen met Europa, gezien het bestaan van een
richtlijn terzake. Waarom zou die richtlijn niet van
toepassing zijn op het aspect telewinkelen, zeker
als men de datum van de richtlijn in acht neemt.
Het zou wel eens kunnen dat u een ding oplost,
maar een ander probleem creëert.

De voorzitter : De heer Van Mechelen heeft het
woord.

De heer Dirk Van Mechelen : Na het betoog van
de heer Decaluwé over het amendement dat ik
mee heb ondertekend, wil ik duidelijk stellen dat ik
me namens de VLD in de commissie al had verzet
tegen het initiële amendement. Ik ben en blijf
immers van mening dat we, door steeds bijkomen-
de verzwaringen toe te passen op reclamenormen,
we uiteindelijk de inkomsten eruit dusdanig
afzwakken dat een fatsoenlijke en degelijke com-
merciële televisieomroep in Vlaanderen niet meer
mogelijk is. Toen ik nadien vernam dat dit het equi-
valent betekende van bijna 300 miljoen frank aan
reclame-inkomsten, kwam ik onmiddellijk tot het
besef dat dit parlement zich toch eerst even gron-
dig moest bezinnen vooraleer dit op te leggen.

Ik ben blij dat de heer Decaluwé en consorten
bereid waren dit mede te ondertekenen, maar toch
zie ik een groot verschil tussen reclame voor een
product en een product te koop aanbieden via tele-
winkelen.

De heer Jos Geysels : Professor Voorhoof ziet dat
verschil blijkbaar niet. Hij  –  nochtans een jurist  –
moet zich dus vergist hebben ?

De heer Dirk Van Mechelen : Het gaat mij hier
niet om het juridische, maar wel om het ethische
aspect. Persoonlijk vind ik dat men reclame voor
een product moet kunnen maken, maar ook dat
voor bepaalde producten, bijvoorbeeld tabak, rem-
men moeten worden ingebouwd.

Er is echter een groot verschil met het te koop aan-
bieden van producten via de televisie. In de com-
missie hebben we dan ook duidelijk en bewust
gesteld dat we dit om ethische redenen niet zullen
toelaten. Ik heb daar nooit juridische redenen ach-
ter gezocht.

De heer Jos Geysels : Ik wil de discussie die in de
commissie werd gevoerd niet herhalen. Ik wil de
indieners van dit amendement enkel signaleren
dat, als ze bepaalde argumenten gebruiken om een
amendement in te dienen om zo te vermijden in
aanvaring te komen met een Europese regelgeving,
hun redenering misschien ook van toepassing kan
zijn op artikel 42, met betrekking tot 81bis over
telewinkelen.

Men moet hierop een juridisch sluitend antwoord
kunnen geven. Doet men dit niet, dan leidt de
oplossing van het ene probleem tot de creatie van
een ander probleem en dan staan we uiteindelijk
even ver.

Mijn derde en laatste punt heeft betrekking op het
beroemde of beruchte witte vierkantje dat we
gelukkig in de commissie hebben geschrapt. Met
een zekere nostalgie denk ik terug aan mijn jeugd-
jaren waarin dat witte vierkantje dé mobilisator
was voor jongeren om naar de televisie te gaan kij-
ken. Het was een wijze beslissing deze betuttelings-
vorm van het scherm te weren.

Tot besluit wil ik stellen dat in dit decreet een aan-
tal logische consequenties staan van de uitspraken
van het Europees Hof van Justitie. We vinden het
goed dat de bestaande regelgeving met betrekking
tot de kinderreclame behouden blijft, al wordt de
reclame op zich met dit decreet vermeerderd.

In de commissie en in dit parlement moeten we
nogal veel notificeren wat elders inzake de media
beslist wordt. Ik pleit niet voor verstaatsing en
evenmin voor politiserende betutteling, maar ik
zou het wel erg vinden indien de democratie  –  en
daar gaat het in dit parlement om  –  deze sector,
een essentieel onderdeel van de cultuur, zomaar
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zou laten begaan. (Applaus bij AGALEV en de
CVP)

De voorzitter : De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, collega's,
mediawetgeving en dus in afgeleide bezig zijn met
mediawetgeving blijft een uitermate boeiende
bezigheid. We hebben immers meestal het geluk  –
soms wel eens als een ongeluk aangevoeld  –  te
evolueren in een maatschappij die dagelijks grote
technologische stappen vooruit zet, die steeds meer
europeaniseert en mondialiseert, die liberaliseert,
concurreert en  –  hoe men het ook draait of keert
–  ook commercialiseert.

De Europese stoom op onze Vlaamse ketel wordt
vandaag met de aanpassingen in dit reclamede-
creet wat afgelaten, al blijft men ons verwijten dat
we daarmee eigenlijk wat heiliger zouden zijn dan
de Europese pausen. We kennen er een paar die
regelmatig encycliekjes lanceren met steeds weer
de sleutelwoorden liberalisering en vrije concur-
rentie. Die tendens is onvermijdelijk als we Europa
vrij en één willen maken. Het Vlaams Parlement
moet echter op zijn Vlaamse hoede blijven. Vooral
over het thema 'kinderen en reclame' worden wij
over een conservatieve kam geschoren. Dit week-
end moesten we hierover tijdens de actie Levens-
lijn door de charmante Ingeborg op de vingers
worden getikt. Ik moet toegeven dat discussies
over de invloed van reclame moeilijk en delicaat
zijn. Op het vlak van televisie vormt dit onderwerp
een relatief nieuw gegeven. Over de invloed op
jongeren is pas sinds enkele jaren intensief en
resultaatgericht werk voorhanden.

De druk op het beleid vanwege de makers van
commerciële tv over de limiet van wat de reclame-
markt kan bieden, is begrijpelijk. Ze staan immers
voor de opdracht het relatief nieuwe gegeven van
de commerciële tv in goede, zeg maar rendabele,
banen te leiden. Tijdens de hoorzittingen en in
andere contacten hebben we gemerkt dat het ver-
leidelijk is om in de concurrentielogica van VTM
en VT4 te stappen, al was het maar uit respect voor
hun dagelijkse mediavechtlust.

Op dit ogenblik klaagt iedereen over normverva-
ging, en probeert men blijkbaar koortsachtig een
breuklijn te creëren tussen degenen die de witte
woede wel hebben begrepen en degenen die er
geen jota van hebben verstaan. Het is het aangewe-
zen ogenblik voor dit parlement om met het oog

op de 21ste eeuw bijzondere aandacht te blijven
besteden aan de specifieke relatie tussen kinderen
en de media. Het lijkt er sterk op dat alle partijen
zich achter dit idee zullen scharen.

Volgens bepaalde mediamakers kan reclame rustig
worden losgelaten op kinderen, omdat die hoe dan
ook op de reclamestroom van het straatbeeld moe-
ten leren roeien. Als men een kind als een stan-
daardpakketje in mensenmaat bekijkt, dan lijkt dit
te kloppen. Maar het zal de commerciële geesten
geen zorg wezen dat kinderen constant in een
groeifase zitten en tot aan de leeftijd van twaalf
jaar slechts geleidelijk het onderscheid tussen
reclame en programma leren maken. Pas vanaf de
leeftijd van tien tot elf jaar ontdekken ze de over-
tuigingsstrategie achter de reclame.

Als men merkt hoe men zich in mediamilieus in
bochten, zelfs U-bochten, wringt om toch maar op
de vijver van de kinderreclame te kunnen vissen,
dan begrijpt men dat er dikke karpers in het water
zitten en kapers op de kust staan. Men zou er niet
dergelijke grote reclamebudgetten voor overheb-
ben, indien de marketing en zelfs de gewone prak-
tische ervaring niet zouden leren dat reclame via
kinderen makkelijker pakt. Het resultaat is beter
dan dat bij reclame die rechtstreeks tot de ouders
is gericht. Net zoals men dikwijls makkelijker via
een goed woordje van de secretaresse tot bij de
baas raakt, weten de publiciteitsmensen dat kinde-
ren gevoeliger zijn voor het kleuren- en klankspel
van de reclame dan hun ouders, en dat ouders op
hun beurt heel moeilijk aan de roep van hun kinde-
ren kunnen weerstaan. In de helft van de gevallen
is het letterlijk en figuurlijk prijs.

Onderzoek wijst uit dat de invloed van kinderen
nog groter wordt bij het maken van huishoudelijke
keuzes. Dit komt doordat het welvaartspeil heel
wat mogelijk maakt en doordat de grote werkdruk
van de ouders weinig tijd overlaat voor de dialoog
met de kinderen, die steeds vaker hun eigen wille-
tje opdringen.

Ook op het vlak van de kwaliteit van de program-
ma's moet dit parlement oog hebben voor de
gevolgen van een te commerciële omkadering van
de kinderprogramma's. Als het de bedoeling wordt
om via de omsluitende kinderreclame steeds meer
gezichtjes te winnen, dan laat het zich raden dat zal
worden ingespeeld op de ingrediënten die het
jonge volkje het 'coolst' vindt : gemakkelijk lepel-
baar en zo sterk en sensationeel mogelijk. De
inhoud van de uitzending wordt weer eens secun-
dair en het rendement primair.

Geysels

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 35  –  31 maart 1998 -26-



Dat sommigen ons vandaag verwijten dat we de
vijfminutenregel als een vorm van Vlaams media-
masochisme hanteren, is niet redelijk. In het parle-
ment en bij deskundigen gaan stemmen op om de
buffer nog wat steviger en realistischer te maken.
Onze fractie heeft gepleit om daarbij de status-quo
te behouden. Het debat is immers niet afgelopen.
Het is duidelijk dat de orkaan van de commerciële
druk niet in windkracht zal afnemen.

Sommigen menen dat studiewerk naar het soort
reclame tot een vorm van differentiëring moet lei-
den. We moeten op dat vlak erg voorzichtig zijn,
omdat deze stelling de ware psychologie van het
kind overschat. Het thema moet wel op de parle-
mentaire agenda blijven. De beperkende benade-
ring maakt regelmatig studiewerk en steun van
echte deskundigen nodig, omdat de beoordeling
erg delicaat blijft. Ik verwijs naar mijn voorstel
voor de geschillenraad, omdat het te gevaarlijk is
die beoordeling in handen van de leden van de
commissie voor Media te geven.

We hebben in de besprekingen voor de kijker het
witte vierkantje vervangen door een auditief sig-
naal. Misschien komt dit verbod op kinderreclame
over als een nieuw wit vierkantje voor sommige
zenders. Het is echter niet de bedoeling de nadruk
te leggen op de beperking van het vierkant, maar
op het wit als symbool voor de toekomst. In die zin
moeten we onze huidige koers blijven volgen. Dit
houdt echt geen tegenstem in tegen Kabouter Plop
of Schuif af. Integendeel, ik vind Ingeborg veel
beter uit de verf komen in Schuif af dan in Blind
Date. VTM zou haar nog veel meer kansen moeten
geven op haar sterkste kant, maar dat is een kwes-
tie van prioriteiten. (Applaus)

De voorzitter : Minister Van Rompuy heeft het
woord.

Minister Eric Van Rompuy (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, collega's, ik dank de verslagge-
ver en de personen die het woord hebben gevoerd.
De aanpassing van onze wetgeving aan de Europe-
se richtlijn en het Unieverdrag van Rome is van
groot belang.

Als een omroep in een andere lidstaat een vergun-
ning krijgt, dan mogen onze kabelmaatschappijen
die ook op de kabel brengen. Het is een ingrijpen-
de evolutie dat we als overheid geen enkele
inspraak meer hebben ten aanzien van kabelmaat-
schappijen. Op dit ogenblik ligt op mijn bureau een
brief in verband met het Nederlandse kindernet.

Dat net is gericht op kinderen en zendt reclame
uit. De Vlaamse kabelmaatschappijen hebben een
aanvraag gekregen van dat net om hier ook uit te
zenden. We kunnen daar niets tegen doen als
gevolg van de Europese wetgeving.

Er werd tien jaar lang gediscussieerd over het
reclamemonopolie. De heer Van Wallendael sprak
van een evidentie. Het heeft tien jaar geduurd
vooraleer de Europese Commissie heeft gesteld
dat het reclamemonopolie van VTM strijdig is met
een aantal bepalingen van het Europese verdrag.
Men verwijt de Vlaamse regering nu dat we dit
monopolie hebben opgeheven en men spreekt al
over schadeclaims. Ik kan u echter verzekeren dat
we dit monopolie tot het uiterste hebben verde-
digd.

Mijn voorganger, de heer Weckx, heeft VT4 met
een besluit van de Vlaamse regering verboden om
via de Vlaamse kabel uit te zenden. De Raad van
State heeft dat verbod verworpen en het reclame-
monopolie van VTM in strijd met de wet ver-
klaard. Dat was voor mij het signaal om de wetge-
ving aan te passen. Ik ben naar de Europese com-
missaris gestapt omdat ik het beu was om in het
Vlaams Parlement voortdurend te moeten horen
dat we slechte Europese leerlingen zijn. De heren
Van Mechelen en Denys vonden dat we ons moes-
ten neerleggen bij de Europese wetgeving. Er werd
uiteindelijk een beschikking vastgelegd en die voe-
ren we nu uit. We kunnen niet anders.

Een derde belangrijk punt is de kapitaalstructuur.
We hadden enkele jaren geleden nog de illusie dat
we bij decreet konden bepalen dat de meerderheid
van de aandeelhouders van een commerciële
omroep Vlaming moest zijn. De kapitaalstructuren
zijn nu opengesteld. Iedereen mag een Vlaamse
commerciële zender beheren. We zullen de gevol-
gen daarvan over enkele jaren zien.

We passen ons met dit ontwerp van decreet aan de
richtlijn Televisie Zonder Grenzen aan en we heb-
ben geprobeerd dat in de meest ruime zin te doen.
Op bepaalde punten zijn we scherper dan de richt-
lijn, maar daar was ruimte voor. Als de richtlijn een
verbod op reclame bij kinderprogramma's zou
tegenhouden, zouden we ons daarbij neerleggen.

Morgen zal het parlement beslissen over het func-
tioneringskader van de omroepen. Dat is een
democratische beslissing die volgt op lange, open
besprekingen. Iedereen die in Vlaanderen ope-
reert, moet zich aan die wetgeving houden. Het
Commissariaat voor de Media zal vanaf 1 juli toe-
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zien op de naleving van de wetgeving. Ook dat is
een beslissing van het Vlaams Parlement.

Ik roep iedereen op om het Commissariaat voor de
Media zijn werk te laten doen in plaats van weer
wetgevende initiatieven te nemen om het ontwerp
van decreet te omzeilen en te herschrijven. De
spelregels liggen vast. Laten we de wetgeving een
aantal jaren uitproberen. Laat het Commissariaat
voor de Media oordelen over eventuele construc-
ties en manoeuvres. Laten wij niet proberen dat
hier op te lossen.

De heer Dirk Van Mechelen : Ik begrijp niet goed
wat u wilt suggereren met die oproep aan het par-
lement, maar ik wil in elk geval nogmaals duidelijk
de kritiek van de VLD formuleren.

We vinden dat u met iets meer diplomatie en door-
zettingsvermogen een tekst had kunnen voorleg-
gen die de zenders die zich op Vlaanderen richten,
onderwerpt aan de Vlaamse regelgeving. We steu-
nen het Commissariaat voor de Media als controle-
orgaan. We vermoeden echter dat het aan u ligt dat
een van de belangrijkste spelers op het terrein zich
niet onderwerpt aan onze regelgeving zodat uw
oproep om te geloven in de onafhankelijkheid van
het Commissariaat zonder voorwerp is.

Dat is eigenlijk het probleem. Indien u suggereert
dat de VLD voorstellen van decreet zou indienen
om dit op te lossen, moet ik dat ontkennen. U
denkt misschien aan andere initiatieven, maar dat
zou ik dan wel van u willen horen.

Minister Eric Van Rompuy : Iedereen moet zich
houden aan de wetgeving en het Commissariaat
moet daarop toezien.

Ik zal het nu meer concreet hebben over VT4. VT4
heeft aan mij een schrijven gericht waarin ze
opnieuw een aantal eisen stellen om de journaal-
verplichting ook op te leggen aan Kanaal 2. Ze
hebben het niet over zichzelf. Zij schrijven dus wat
wij moeten opleggen aan Kanaal 2. Ze voeren aan
dat Kanaal 2 hun concurrent is en dus ook moet
voldoen aan de journaalverplichting en het quota-
systeem. Indien dit gebeurt, verdwijnt volgens hen
de discriminatie.

In de brief van de heer Gepts staat dat hij eerst wil
afwachten wat het Commissariaat voor de Media
zal doen. Hij vertrouwt de juristen en de jurispru-
dentie die er tot stand zal komen, niet.

We kunnen wel mooi een aantal zaken goedkeu-
ren. Over de kinderprogramma's maakte de heer
Gepts bijvoorbeeld geen probleem. In de laatste
brief schrijft hij daar niets meer over. Morgen kan
dat dus misschien wel een probleem vormen. Ik
doe niet mee aan dat spelletje. VT4 kent de spelre-
gels. Als ze zich hier willen vestigen, moeten ze zich
aan de regelgeving onderwerpen. Anders blijven ze
maar in Londen. Dat is de juiste manier om deze
discussie te voeren.

Ik doe niet mee aan chantage. De spelregels zijn
bepaald en iedereen moet nu zijn verantwoorde-
lijkheid nemen. Mijnheer Van Mechelen, ik richt
me hier uiteraard niet tot u.

De heer Dirk Van Mechelen : Mijnheer de minis-
ter, men moet de zaken correct voorstellen. Ik heb
pas deze morgen, net zoals vele andere collega's, de
briefwisseling kunnen inkijken. In de bijlage zit de
briefwisseling tussen Martin Lindskos en uzelf. In
de brief van 22 januari 1997 staat enkel dat ze
'rules on a non-discriminatory basis' wensen. Ze
vragen met andere woorden spelregels die voor
iedereen dezelfde zijn. Indien dit gebeurt, stellen ze
'we would set up operations in Flanders'. Ze vra-
gen dus geen discriminatie in de verplichtingen.

In de brief van 4 augustus, die ik vandaag voor de
eerste keer heb ingezien, onderstreept dezelfde
Martin Lindskos opnieuw dat onder dezelfde voor-
waarden, zoals opgelegd aan andere privé-kanalen
en meer bepaald aan Kanaal 2, ze zich hier willen
vestigen. In de commissie voor Mediabeleid heb ik
duidelijk gevraagd of het echt noodzakelijk is dat
we aan commerciële omroepen de journaalver-
plichting opleggen, zoals initieel in het kabelde-
creet was ingeschreven. We hadden aan de privé-
omroepen een monopolie gegeven, dat nu wordt
doorbroken. Er ontstaan diverse initiatieven die
elk hun eigen doelgroep, zoals bijvoorbeeld de
'unserved audience', willen bereiken.

Indien men die 'unserved audience' wil bereiken
zonder journaal, so what ? In een van de versies
van het ontwerp van decreet hebt u geschreven :
'We leggen de verplichting op aan de omroepkana-
len VTM, Kanaal 2 en VT4 ...' In de definitieve
versie vervangt u deze zinsnede door 'omroepen'.
Anders gezegd : die verplichting wordt opgelegd
aan VTM  –  die over twee kanalen beschikt  –  en
aan VT4. In de commissie heb ik voorgesteld om
artikelen 48 en 49 te wijzigen. Als een commerciële
televisieomroep informatieve programma's  –
zoals een journaal  –  uitzendt, dan moet dat op een
kwaliteitsvolle wijze gebeuren. Deze programma's
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moeten worden gemaakt door een onafhankelijke
redactie van beroepsjournalisten.

Wij willen de zaken dus anders aanpakken. De
decreetgever kan er zo over waken dat informatie-
en duidingsprogramma's  –  als die worden uitge-
zonden  –  worden gemaakt met inachtneming van
alle spelregels inzake journalistieke deontologie. Ik
denk dat we zo dit probleem hadden kunnen
omzeilen. Deze tegemoetkoming kan beantwoor-
den aan de verzuchtingen van beide partijen, en
kan de stap van VT4 naar Vlaanderen vergemak-
kelijken. Dat zou ertoe leiden dat VT4 zich einde-
lijk zou onderwerpen aan de Vlaamse regelgeving.
Deze aanpak heeft de VLD verdedigd vanaf het
eerste ogenblik dat er van de komst van VT4 spra-
ke was.

We stelden voorop dat het monopolie moest wor-
den opgeheven, zodat VT4 zich in Vlaanderen zou
vestigen, en zich aan de Vlaamse mediaregels zou
onderwerpen. Minister Weckx en uzelf hebben
altijd gezegd dat VT4 niet op de buis zou komen.
Maar uw woorden waren nog niet koud, of deze
zender was al op het televisiescherm te bekijken.
Dat heeft ertoe geleid dat VT4 zich al die jaren
heeft kunnen onttrekken aan de regelgeving. Van-
daag bezondigen we ons aan dezelfde fout. Ik heb
echt geen boodschap aan uw opmerking dat u daar
lak aan hebt, dat ze de spelregels kennen, en maar
doen wat ze denken te moeten doen.

De facto schieten we ons doel opnieuw voorbij. Er
komt opnieuw een omroep die zich uitsluitend tot
het Vlaamse publiek zal richten. De concurrent
raakt daardoor geïrriteerd. Dat brengt ons geen
stap verder. Ik begrijp echt niet dat u als mediami-
nister niet probeert om dat te voorkomen.

Minister Eric Van Rompuy : De heer Van Wallen-
dael heeft hier uitstekend verwoord dat we kwali-
teitseisen stellen aan de commerciële omroepen.
Een van die eisen is de verplichting om een jour-
naal te maken. Die keuze is gemaakt. Men kent de
spelregels nu. Ik heb herhaaldelijk met VT4 con-
tact opgenomen. Ik heb ook met de heer Lindsbrog
gesprekken gevoerd. Als hij naar Vlaanderen wil
komen, dan kent hij de regels.

Vandaag opperen ze deze bezwaren, maar morgen
zullen ze misschien met andere zaken komen aan-
draven. Ik vind dat we genoeg hebben geprobeerd.
Laten we de discussie over de meerwaarde van
VT4 en van Jimmy B beëindigen. Of ze dat vanuit
Londen uitzenden, of vanuit Vlaanderen : ze doen

maar. De spelregels zijn vastgelegd. Die discussie
moet worden afgesloten. Die mensen zijn alleen
maar geïnteresseerd in geld verdienen, in zoveel
mogelijk geld verdienen. Ze willen ons onder druk
zetten en problemen veroorzaken die we best kun-
nen missen.

De VTM-leiding was van oordeel dat de journaal-
verplichting moest gekoppeld worden aan inhou-
delijke bepalingen. Daarop hebben we besloten de
bepaling uit het bestaande decreet te behouden.
Daarover is in de commissie in alle duidelijkheid
gesproken. We leggen dat op aan omroepen, en
niet aan kanalen. Laten we daar nu een punt achter
zetten. De spelregels zijn gekend ; iedereen moet
zich eraan houden.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Maar dat is het probleem
niet, mijnheer de minister. U zegt dat u spelregels
oplegt. Maar de kwestie is dat u geen middelen
hebt om die deloyale concurrentie van VT4, die
vanuit Londen uitzendt, een halt toe te roepen.

Minister Eric Van Rompuy : Het gaat niet alleen
over VT4 : verschillende kanalen zorgen voor con-
currentie. Men doet nu precies alsof VT4 het enige
concurrentiekanaal zou zijn voor bijvoorbeeld
VTM. Ook de Nederlandse omroepen zouden wel
eens een programma kunnen maken dat de Vlaam-
se kijkers kan interesseren.

De heer André Denys : De heer Decaluwé heeft
steeds gezegd dat dit een U-bochtconstructie is. Ik
stel nu echter vast dat u niet kunt optreden tegen-
over VT4 die met andere spelregels zal werken dan
bijvoorbeeld VTM. Ik vind dat u daarmee een
bepaalde zender in Vlaanderen benadeelt.

Minister Eric Van Rompuy : Dat zal het Commis-
sariaat moeten uitmaken. Het decreet gaat in op 1
juli. De juristen moeten uitmaken of er al dan niet
een U-bochtconstructie is. Daarover hoeft in het
parlement geen discussie meer te zijn.

Wat de kinderprogramma's betreft, stel ik vast dat
geen enkele fractie heeft gepleit om de vijfminu-
tenregel rond de kinderprogramma's op te heffen.
Dat is een unanieme vraag van het democratisch
parlement. Men zegt dat we aan de kinderen moe-
ten denken. Welnu, we denken aan onze kinderen.
Ik ben ook minister van Economie en ik heb niet
de naam iemand te zijn die niet economisch denkt,
maar ik vind dat hier een ethisch signaal wordt uit-
gezonden vanuit het parlement. Dat gebeurt niet
alleen vandaag, dat was ook in 1993 het geval. De
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heren Van Mechelen, Denys, Geysels, Sarens en
mevrouw Dillen maakten toen ook reeds deel uit
van deze commissie. De heer Decaluwé is een beet-
je een nieuwkomer. Het gaat dus om een duidelijk
signaal vanuit het parlement, en ik denk dat we
daar trots op mogen zijn.

Wat de financiering van de kinderprogramma's
betreft, hebben beide zenders een volledige pro-
grammatie. Sommigen zaken zullen meer of min-
der verlieslatend zijn. Ik vind het totaal ongepast
om ons nu te gijzelen en te zeggen dat we de kin-
derprogramma's willen afschrijven. Ik denk dat het
parlement hierin zijn verantwoordelijkheid heeft
genomen.

Wat de reclame en het reclamevrij maken van de
VRT betreft, heb ik vernomen dat de vijf partijen
vanmiddag een soort oorkonde hebben onderte-
kend. Ik vind dat een mooi principe. Waarom zou
men een openbare omroep niet reclamevrij kun-
nen maken ? Toch wil ik voor alle duidelijkheid
zeggen dat we jarenlang hebben moeten vechten
om de openbare omroep voldoende concurrentiële
middelen te geven. Dat is geen eenvoudige zaak
geweest. Die middelen liggen vast in een beheers-
overeenkomst tot 2002. We willen de engagemen-
ten die in de beheersovereenkomst zijn opgeno-
men, en waarin ook de reclamemiddelen zijn ver-
vat, nakomen.

De beheersovereenkomst garandeert reclame-
inkomsten voor de radio en sponsoring voor de
televisie. Als we de engagementen niet nakomen,
zal heel de planning die is vooropgezet om de
financiering van de openbare omroep tot 2002
recht te trekken, in het gedrang komen. We mogen
immers niet vergeten dat deze financiering de eer-
ste jaren verlieslatend zal zijn. De zaken zullen
geleidelijk worden opgebouwd naarmate de inter-
ne saneringen worden doorgevoerd.

Op enkele uitzonderingen na worden in Europa
alle openbare omroepen op een gemengde manier
gefinancierd. Tijdens de Europese Ministerraad
van de mediaministers heb ik vernomen dat 45 per-
cent van de middelen van de openbare omroepen
in de Europese lidstaten afkomstig zijn uit reclame.
In Vlaanderen is dat 15 percent. Dat is heel weinig,
want er zijn maar één of twee landen reclamevrij.

Na tien jaar denk ik toch wel over enige ervaring te
beschikken. Toen ik fractieleider was van de CVP,
wilde de heer Geens, destijds voorzitter van de
Vlaamse executieve, geen frank meer aan de VRT

geven. De huidige voorzitter van het Vlaams Parle-
ment was toen ook lid van de Vlaamse regering. Ik
herinner me de discussies nog. We hebben toen
onder meer radioreclame ingevoerd om de VRT
een bijkomende financiering te kunnen bieden. Als
men de reclamefinanciering van de openbare
omroep schrapt, zal dat naar mijn mening niet wor-
den gecompenseerd door andere middelen uit de
begroting. Ik spreek hier over de toekomst. Ook de
heer Van Mechelen had het over wat er binnen tien
jaar zal gebeuren.

Indien men de openbare radio reclamevrij maakt,
kan men de evolutie naar landelijke commerciële
zenders niet tegenhouden. Het gevolg zal zijn dat
de openbare radio-omroep over te weinig financië-
le middelen beschikt. Men zal de vijf netten niet
blijven financieren met het budget voor radio en
televisie. Er zullen ook problemen zijn op de band,
want als men één landelijke commerciële zender
toelaat, moet men er ook andere toelaten. De
openbare omroep zal bijgevolg minder netten heb-
ben, en zijn luistercijfers zullen ernstig dalen. Op
termijn wordt de openbare radio-omroep in Vlaan-
deren het slachtoffer.

Ik richt me tot iedereen die nu voor een reclame-
vrije omroep pleit. Mijnheer Geysels, u verkondigt
misschien een mooie theorie, maar op termijn kan
uw stelling ertoe leiden dat de openbare omroep in
Vlaanderen ernstige schade lijdt. Ik ga ervan uit
dat iedereen  –  of toch in elk geval de meerder-
heidspartijen  –  zich engageert om tot 2002 de
reclamefinanciering van de openbare omroep te
waarborgen. Ik heb het hier dus over de periode na
2002. Ik vertel u hoe het scenario er volgens mijn
ervaring en aanvoelen uitziet.

Ik koester de openbare radio. We hebben een kwa-
liteitsvolle radio met vijf netten. De volgende
maanden zullen we een discussie voeren over de
frequentieband. Ik sta achter het beleid dat ik altijd
heb gevoerd, en zal dat ook voorzetten.

Mijnheer de voorzitter, ik heb een aantal opmer-
kingen gemaakt. Ik dank iedereen die aan dit debat
heeft deelgenomen. Met het reclamedecreet heb-
ben we een heel belangrijke wetgeving totstandge-
bracht. In de toekomst zal het Vlaams Commissari-
aat voor de Media de toepassing van die wetgeving
controleren. (Applaus bij de SP en de CVP)

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Mijnheer de voorzitter, ik
weet niet waarom de minister mij viseert met
betrekking tot het stapsgewijs reclamevrij maken
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van de openbare zender. Gelukkig sta ik deze keer
niet alleen. Vertegenwoordigers van de vier andere
fracties hebben dezelfde mening. Misschien zit ik
juist in het gezichtsveld, om niet te spreken van de
schietbaan, van de minister. Maar ik moet zeggen
dat hij er een vreemde redenering op nahoudt.
Daarnet hebben we onze verbazing uitgedrukt
over het feit dat volgens een zender een verbod op
reclame bij kinderprogramma's het einde van kin-
derprogramma's betekent. Nu zegt de minister, als
zelfverklaard groot minnaar van de openbare
radio, dat door een verbod op reclame deze radio
in het gedrang komt  –  alsof we Gamma nodig
hebben om het nieuws om half acht te brengen. Ik
begrijp die redenering dus niet.

Mijnheer de minister, we zijn geen vragende partij
opdat van vandaag op morgen 1,2 miljard frank
zou worden opgehoest door uw regering. Wij zeg-
gen : doe het stapsgewijs en beredeneerd. Hoe zou
dit de publieke omroep in het gedrang kunnen
brengen ? De belofte dat men bij hen reclamevrij
kan kijken en luisteren zou voor de VRT immers
een marketingoperatie kunnen betekenen. Gezien
het doelpubliek van de openbare omroep zou dit
een pluspunt betekenen. Wij hypothekeren de
openbare omroep niet, wij willen de openbare
omroep zijn ware gedaante teruggeven. Die
omroep hoeft niet elk half uur te worden ontsierd
door reclameblokken. Dat is de boodschap. We
ondermijnen dus niet : we bouwen op.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, de
geschiedenis heeft ook haar rechten. De minister
verwijst naar de regering Geens-De Batselier. Hij
verklaart dat deze regering heeft geweigerd bijko-
mende middelen te geven aan de toenmalige
BRTN. Ik herinner me die discussies : die weigering
kwam er op de eerste plaats omdat men toen vroeg
dat de BRTN zichzelf zou hervormen om terug
gezond te worden. De BRTN moest daartoe een
saneringsplan voorleggen. Men slaagde daar echter
nooit in, vandaar de weigering.

Mijnheer de minister, niet uw partij, maar vele
andere partijen hebben toen gepleit voor conse-
quentie : als men aan gescheiden financiering doet,
dan moet men meer middelen geven aan de open-
bare omroep. Dat standpunt heeft de VLD steeds
verdedigd. We beseften immers zeer goed dat dit
moest gebeuren. U hebt echter niet alleen een ver-
bintenis tegenover de openbare omroep inzake
middelen, via uw beheerscontract, maar ook een

verbintenis ten opzichte van de commerciële zen-
der. We hadden er ons toe verbonden dat die zen-
der een monopolie zou krijgen voor achttien jaar.
Door de Europese richtlijnen hebben we die ver-
bintenis niet kunnen handhaven.

Dat heeft echter ook gevolgen. Men moet de lijn
doortrekken, en dan pleit men ervoor dat die com-
merciële zender op een ruimere markt aanwezig
moet kunnen zijn dan vandaag het geval is. Die
markt wordt vandaag voor een deel afgeroomd
door de reclame die gaat naar de VRT. Ik vind dat
we een dubbele verbintenis moeten behouden : er
moet een gescheiden financiering zijn, met meer
middelen voor de VRT vanwege de overheid. Op
die wijze kunnen we tegelijk kwaliteitseisen vragen
aan de commerciële en andere zenders en kunnen
we de leefbaarheid van die zenders verzekeren.

Mijnheer de minister, door middel van dit decreet
had u de kans om de zogenaamde Pax Media te
realiseren. In tegenstelling tot uw voorganger, die
wel streefde naar deze vrede, hebt u een aanzienlij-
ke kans laten liggen. Dat vind ik jammer.

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

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
decreet tot wijziging van sommige bepalingen van
de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als
basis voor de bespreking genomen.

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

In artikel 2 van de decreten betreffende de radio-
omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 janu-

Geysels
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ari 1995 worden de volgende wijzigingen aange-
bracht :

1° 2° wordt vervangen door wat volgt : "2° omroep :
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de
redactionele verantwoordelijkheid draagt voor het
verzorgen van programma's in de zin van 1°.

Onder verzorgen van programma's wordt verstaan
het produceren, laten produceren of verwerven van
programma's, het samenstellen van het program-
ma-aanbod en het omroepen of laten omroepen
ervan ;" ;

2° er wordt een 11°bis ingevoegd, dat luidt als
volgt : "11°bis  kinderprogramma's : programma's
die zich richten tot kinderen die jonger zijn dan 12
jaar, hetgeen onder meer moet blijken uit de
inhoud, het tijdstip van uitzenden, de vormgeving,
de presentatie, de wijze van aankondiging en de
kijkcijfers ;" ;

3° 12° wordt vervangen door wat volgt :

"12° Europese producties :

1. a) producties die afkomstig zijn uit Lid-Staten
van de Europese Gemeenschap,

b) producties die afkomstig zijn uit derde
Europese staten die partij zijn bij het
Europees Verdrag inzake grensoverschrij-
dende televisie van de Raad van Europa
en die voldoen aan de voorwaarden onder
2 ;

c) producties die afkomstig zijn uit andere
derde Europese staten en die voldoen aan
de voorwaarden onder 3 ;

De voorwaarde voor de toepassing van b) en
c) is dat de producties die afkomstig zijn uit
Lid-Staten, in de betrokken derde landen niet
worden getroffen door discriminerende maat-
regelen ;

2. de in 1, a) en b) bedoelde producties zijn pro-
ducties die voornamelijk tot stand zijn geko-
men met de hulp van auteurs en medewerkers
die wonen in één of meer staten als bedoeld
in 1, a) en b) en die aan één van de volgende
drie voorwaarden voldoen :

a) deze producties zijn tot stand gebracht
door één of meer producenten die in één
of meer van die staten zijn gevestigd ;

b) de vervaardiging ervan wordt door één of
meer producenten die in één of meer van
die  staten zijn gevestigd, gesuperviseerd
en daadwerkelijk gecontroleerd ;

c) de bijdrage van de coproducenten uit die
staten in de totale kosten van de coproduc-
tie bedraagt meer dan de helft en de
coproductie wordt niet door één of meer
buiten die staten gevestigde producenten
gecontroleerd ;

3. de in 1, c) bedoelde producties zijn producties
die uitsluitend of in coproductie met produ-
centen, gevestigd in één of meer Lid-Staten,
zijn vervaardigd door producenten die geves-
tigd zijn in één of meer derde Europese sta-
ten waarmee de Gemeenschap overeenkom-
sten met betrekking tot de audiovisuele sec-
tor heeft gesloten, indien die producties voor-
namelijk zijn vervaardigd met de hulp van
auteurs en medewerkers die in één of meer
Europese staten wonen ;

4. producties die geen Europese producties zijn
in de zin van 1, maar die vervaardigd worden
in het kader van tussen de Lid-Staten en
derde landen gesloten bilaterale coproductie-
verdragen, worden als Europese producties
beschouwd als de coproducenten uit de
Gemeenschap een meerderheidsaandeel heb-
ben in de totale productiekosten en over de
productie niet door één of meer buiten de
Lid-Staten gevestigde producenten zeggen-
schap wordt uitgeoefend ;

5. producties die geen Europese producties zijn
in de zin van 1 en 4, maar die voornamelijk
met de hulp van auteurs en medewerkers zijn
vervaardigd, die gevestigd zijn in één of meer
Lid-Staten, worden als een Europese produc-
tie beschouwd naar rata van het aandeel van
coproducenten uit de Europese Gemeen-
schap in de totale productiekosten ;" ;

4° 14° wordt vervangen door wat volgt : "14° recla-
me : de door een overheidsbedrijf of particulie-
re onderneming tegen betaling of soortgelijke
vergoeding dan wel ten behoeve van zelfpromo-
tie uitgezonden boodschap  –  in welke vorm
ook  –  in verband met de uitoefening van een
commerciële, industriële, ambachtelijke activi-
teit of van een vrij beroep, ter bevordering van
de levering tegen betaling van goederen of dien-
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sten, met inbegrip van onroerende goederen,
rechten en verplichtingen ;" ;

5° 15°, 16° en 18° worden opgeheven ;

6° 19° wordt vervangen door wat volgt : "19°
boodschappen van algemeen nut :

a) elke boodschap in verband met haar beleid,
die uitgaat van een overheid of openbare
instelling, vereniging of overheidsbedrijf die
een meerderheid van overheidsvertegen-
woordigers in haar Raad van Bestuur heeft
en een taak van openbare dienst vervult die
niet door de particuliere sector wordt waar-
genomen, en die bevoegd is voor en zich
geheel of gedeeltelijk richt tot de Vlaamse
Gemeenschap of de Nederlandstalige bevol-
king van het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad, ongeacht de vorm en ongeacht
de betaling of de betalingswijze ; en

b) elke boodschap die uitgaat van sociale en
humanitaire verenigingen of verenigingen
die behoren tot het domein van het alge-
meen welzijn, ongeacht de vorm en ongeacht
de betaling of de betalingswijze ;" ;

7° 21° wordt vervangen door wat volgt : "21° tele-
winkelen : rechtstreekse aanbiedingen aan het
publiek die worden uitgezonden met het oog op
de levering tegen betaling van goederen of dien-
sten, met inbegrip van onroerende goederen,
rechten en verplichtingen ;" ;

8° 25° wordt vervangen door wat volgt : "25°
kabelnet : het geheel van de installaties dat door
eenzelfde kabelmaatschappij in werking wordt
gesteld waardoor programmasignalen, al dan
niet in gecodeerde vorm, geheel of gedeeltelijk
via elk soort van draad aan derden worden
doorgegeven ;".

– Aangenomen.

Artikel 3

In artikel 27ter van dezelfde decreten worden in
§ 9, eerste zin, tussen de woorden "het Vlaamse
Parlement" en de woorden "vertegenwoordigd
zijn", de woorden "door een politieke fractie"
ingevoegd.

– Aangenomen.

Artikel 4

In artikel 27quater van dezelfde decreten worden
in § 6, eerste zin, tussen de woorden "het Vlaamse
Parlement" en de woorden "vertegenwoordigd
zijn", de woorden "door een politieke fractie"
ingevoegd.

– Aangenomen.

Artikel 5

In artikel 32 van dezelfde decreten wordt 13° opge-
heven.

– Aangenomen.

Artikel 6

Artikel 39 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 39

Onder de voorwaarden, bepaald bij dit hoofdstuk,
kunnen particuliere televisieomroepen erkend
worden door het Vlaams Commissariaat voor de
Media.

Om erkend te worden dienen ze te worden opge-
richt als een privaatrechtelijke rechtspersoon en
onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeen-
schap te vallen.".

– Aangenomen.

Artikel 7

In artikel 41 van dezelfde decreten worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° 1° wordt vervangen als volgt : "1° particuliere
televisieomroepen, die zich richten tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap ;" ;

2° 3° wordt vervangen als volgt : "3° particuliere
televisieomroepen die zich richten tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap, met een omroepprogram-
ma bedoeld voor een specifieke doelgroep of opge-
bouwd rond één thema, hierna in dit hoofdstuk
"doelgroep- en thema-omroepen" te noemen ;".
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– Aangenomen.

Artikel 8

In dezelfde decreten wordt een artikel 41bis inge-
voegd, dat luidt als volgt :

"Artikel 41bis

Met het oog op de erkenning dienen de in artikel
41 vermelde omroepen de volgende informatie te
bezorgen aan het Vlaams Commissariaat voor de
Media : alle gegevens die kunnen dienen om te
bepalen of de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is
voor de betrokken omroep, de statuten, de finan-
ciële structuur, het programma-aanbod en het uit-
zendschema.

Na de erkenning dient elke wijziging aan de in het
vorige lid bedoelde informatie door de betrokken
omroep zo spoedig mogelijk aan het Vlaams Com-
missariaat voor de Media te worden meegedeeld.".

– Aangenomen.

Artikel 9

In artikel 43 van dezelfde decreten worden de
woorden "de particuliere televisieomroep, die zich
richt tot de gehele Vlaamse Gemeenschap" ver-
vangen door de woorden "de particuliere televisie-
omroepen, die zich richten tot de gehele Vlaamse
Gemeenschap" en wordt het woord "doelgroep-
omroepen" vervangen door de woorden "doel-
groep- en thema-omroepen".

– Aangenomen.

Artikel 10

In dezelfde decreten wordt het opschrift van Titel
III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, vervangen door wat
volgt : "Afdeling 2. De particuliere televisieomroe-
pen, die zich richten tot de gehele Vlaamse
Gemeenschap".

– Aangenomen.

Artikel 11

Artikel 44 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 44

De particuliere televisieomroepen, die zich richten
tot de gehele Vlaamse Gemeenschap, moeten een
privaatrechtelijke vennootschap zijn.".

– Aangenomen.

Artikel 12

Artikel 45 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 45

De particuliere televisieomroepen, die zich richten
tot de gehele Vlaamse Gemeenschap, moeten jaar-
lijks aan het Vlaams Commissariaat voor de Media
de balans en de jaarrekening, goedgekeurd door de
algemene vergadering van de aandeelhouders, en
een werkingsverslag bezorgen.".

– Aangenomen.

Artikel 13

In artikel 46 van dezelfde decreten wordt het eer-
ste lid vervangen door wat volgt : "De duur van de
erkenning van de particuliere televisieomroepen,
die zich richten tot de gehele Vlaamse Gemeen-
schap, bedraagt negen jaar.".

– Aangenomen.

Artikel 14

In artikel 47, eerste en tweede lid, van dezelfde
decreten worden de woorden "de particuliere tele-
visieomroep, die zich richt tot de gehele Vlaamse
Gemeenschap" telkens vervangen door de woor-
den "de particuliere televisieomroepen, die zich
richten tot de gehele Vlaamse Gemeenschap".

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 15

Artikel 48 van dezelfde decreten wordt vervangen
als volgt :

"Artikel 48

De particuliere televisieomroepen, die zich richten
tot de gehele Vlaamse Gemeenschap, moeten een
verscheidenheid van programma's brengen, inzon-
derheid inzake ontspanning en informatie.".

– Aangenomen.

Artikel 16

In artikel 49, eerste lid, van dezelfde decreten wor-
den de woorden "de particuliere televisieomroep,
die zich richt tot de gehele Vlaamse Gemeen-
schap" vervangen door de woorden "de particulie-
re televisieomroepen, die zich richten tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap".

– Aangenomen.

Artikel 17

Artikel 50 van dezelfde decreten wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 18

Artikel 51 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 51

De regionale omroep heeft, als complementair
medium, als taak inzonderheid regionale informa-
tie te brengen met de bedoeling binnen het zend-
gebied, dat aan de omroep door het Vlaams Com-
missariaat voor de Media krachtens artikel 52
wordt toegewezen, de communicatie onder de
bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de
algemene sociale en culturele ontwikkeling van de
regio.".

– Aangenomen.

Artikel 19

In artikel 52, § 4, van dezelfde decreten wordt het
eerste lid vervangen door wat volgt :

"§ 4. De zendtijd die ter beschikking wordt gesteld
aan de regionale omroepen is beperkt tot 300 uur
per jaar. Herhalingen van hun programma's en de
beeldkrant zijn hier niet inbegrepen. Tijdens die
herhalingen mogen de regionale omroepen een
nieuwsitem toevoegen of aanpassen indien er zich
belangrijke nieuwe feiten voordoen, zonder dat dat
als een nieuw programma moet worden
beschouwd.".

– Aangenomen.

Artikel 20

In artikel 53 van dezelfde decreten wordt 10° opge-
heven.

– Aangenomen.

Artikel 21

In artikel 55 van dezelfde decreten wordt § 1 ver-
vangen door wat volgt :

"§ 1. De duur van de erkenning als regionale
omroep bedraagt negen jaar.

De erkenning kan worden verlengd met perioden
van negen jaar op verzoek van de aanvrager, via
een aangetekende brief aan het Vlaams Commissa-
riaat voor de Media ten laatste zes maanden voor
het verstrijken van de lopende erkenningstermijn.

Het Vlaams Commissariaat voor de Media moet,
indien het de erkenning niet wil verlengen, ten
laatste een jaar voor het verstrijken van de erken-
ningstermijn de regionale omroep daarvan in ken-
nis stellen via een aangetekende brief, gericht aan
de voorzitter van de Raad van Beheer op het adres
van de maatschappelijke zetel.".

– Aangenomen.

Artikel 22

In artikel 60 van dezelfde decreten wordt § 1 ver-
vangen door wat volgt :

Voorzitter
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"§ 1. De regionale omroepen mogen reclame en
telewinkelen uitzenden en sponsoring aanwen-
den.".

– Aangenomen.

Artikel 23

In dezelfde decreten wordt het opschrift van Titel
III, Hoofdstuk II, Afdeling 4, vervangen door wat
volgt :

"Afdeling 4

De doelgroep- en thema-omroepen".

– Aangenomen.

Artikel 24

Artikel 61 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 61

Om erkend te worden als doelgroep- en thema-
omroep moet het maatschappelijk doel beperkt
zijn tot het verzorgen, binnen de gehele Vlaamse
Gemeenschap, van programma's bedoeld voor een
specifieke doelgroep of opgebouwd rond één
thema.".

– Aangenomen.

Artikel 25

Artikel 62 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 62

De doelgroep- en thema-omroepen moeten jaar-
lijks aan het Vlaams Commissariaat voor de Media
de balans en de jaarrekening, goedgekeurd door de
algemene vergadering van de aandeelhouders, en
een werkingsverslag bezorgen.".

– Aangenomen.

Artikel 26

In de artikelen 63 en 64 van dezelfde decreten
wordt het woord "doelgroepomroepen" telkens
vervangen door de woorden "doelgroep- en
thema-omroepen".

– Aangenomen.

Artikel 27

In dezelfde decreten wordt er in Titel III, Hoofd-
stuk II, Afdeling 5, Onderafdeling 1, een artikel
64bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Artikel 64bis

Om erkend te worden als betaalomroep moet het
maatschappelijke doel beperkt zijn tot het verzor-
gen van programma's tegen betaling.".

– Aangenomen.

Artikel 28

Artikel 65 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 65

De betaalomroepen moeten jaarlijks aan het
Vlaams Commissariaat voor de Media de balans en
de jaarrekening, goedgekeurd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders, en een wer-
kingsverslag bezorgen.".

– Aangenomen.

Artikel 29

Artikel 66 van dezelfde decreten wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 30

Artikel 67 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

Voorzitter
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"Artikel 67

De programma's van de betaalomroepen worden
hoofdzakelijk gecodeerd doorgegeven. De betaal-
omroepen mogen maximum drie uur per dag eigen
programma's ongecodeerd uitzenden. Zij informe-
ren het Vlaams Commissariaat voor de Media over
de programma's die ongecodeerd worden doorge-
geven. Tussen 19 en 22 uur mogen geen ongeco-
deerde programma's worden doorgegeven, behalve
wanneer hiervan melding wordt gedaan aan het
Vlaams Commissariaat voor de Media. De betaal-
omroepen mogen in open net geen evenementen
uitzenden welke zich bevinden op de evenemen-
tenlijst verwoord in artikel 76.".

– Aangenomen.

Artikel 31

In het opschrift van Titel III, Hoofdstuk II, Afde-
ling 7, van dezelfde decreten worden de woorden
"de particuliere televisieomroep, die zich richt tot
de gehele Vlaamse Gemeenschap" vervangen door
de woorden "de particuliere televisieomroepen, die
zich richten tot de gehele Vlaamse Gemeenschap"
en wordt het woord "doelgroepomroepen" vervan-
gen door de woorden "doelgroep- en thema-
omroepen".

– Aangenomen.

Artikel 32

In artikel 71, § 1, van dezelfde decreten worden de
woorden "de particuliere televisieomroep, die zich
richt tot de gehele Vlaamse Gemeenschap" ver-
vangen door de woorden "de particuliere televisie-
omroepen, die zich richten tot de gehele Vlaamse
Gemeenschap" en wordt het woord "doelgroep-
omroepen" vervangen door de woorden "doel-
groep- en thema-omroepen".

– Aangenomen.

Artikel 33

In het opschrift van Titel III, Hoofdstuk II, Afde-
ling 8, van dezelfde decreten worden de woorden
"Gemeenschappelijke bepalingen voor de regiona-

le omroepen, de doelgroepomroepen en de betaal-
omroepen" vervangen door de woorden "Afde-
ling 8. Evenementenregeling".

– Aangenomen.

Artikel 34

Artikel 75 van dezelfde decreten wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 35

Artikel 76 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 76

§ 1. De Vlaamse regering stelt een lijst op van eve-
nementen die van aanzienlijk belang voor de
samenleving worden geacht en die, om die reden,
niet op een exclusieve basis zodanig mogen worden
uitgezonden dat een belangrijk deel van het
publiek in de Vlaamse Gemeenschap dergelijke
evenementen niet via rechtstreekse of uitgestelde
verslaggeving op de kosteloze televisie kan volgen.

De Vlaamse regering bepaalt of deze evenementen
via volledige of gedeeltelijke rechtstreekse verslag-
geving dan wel, waar nodig of passend om objectie-
ve redenen van algemeen belang, via volledige of
gedeeltelijke uitgestelde verslaggeving beschikbaar
moeten zijn.

§ 2. De televisieomroepen van of erkend door de
Vlaamse Gemeenschap mogen de door hen ver-
worven exclusieve rechten niet zodanig uitoefenen
dat een belangrijk deel van het publiek in een
andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap
de door die andere Lid-Staat aangewezen evene-
menten, niet op de kosteloze televisie kan volgen
via volledige of gedeeltelijke rechtstreekse verslag-
geving dan wel, waar nodig of passend om objectie-
ve redenen van openbaar belang, via volledige of
gedeeltelijke uitgestelde verslaggeving, zoals door
die andere Lid-Staat is bepaald.".

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 36

Artikel 77 van dezelfde decreten wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 37

In artikel 78 van dezelfde decreten worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° aan § 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt
als volgt : "Indien dergelijke programma's ongeco-
deerd worden uitgezonden, moeten zij voorafge-
gaan worden door een auditieve waarschuwing." ;

2° in §3, eerste lid, worden de woorden "van dit
hoofdstuk" vervangen door de woorden "van § 1,
eerste of tweede lid, of § 2" ;

3° in § 3, derde lid, worden tussen de woorden
"overleg met" en de woorden "de Lid-Staat", de
woorden "de Commissie en" ingevoegd.

– Aangenomen.

Artikel 38

In Titel IV, Hoofdstuk II, van dezelfde decreten
worden de opschriften van Afdeling 2 en Onderaf-
deling 1 respectievelijk vervangen door wat volgt :
"Afdeling 2 Reclame, telewinkelen, sponsoring en
boodschappen van algemeen nut op radio en tele-
visie" en "Onderafdeling 1. Algemene bepalingen".

– Aangenomen.

Artikel 39

Artikel 80 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 80

§ 1. De televisieomroepen erkend door de Vlaamse
Gemeenschap, zijn gemachtigd reclame, telewinke-
len, sponsoring en boodschappen van algemeen nut
uit te zenden.

De televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap
kan enkel reclame brengen met het oog op zelfpro-
motie. De televisieomroep van de Vlaamse
Gemeenschap is ook gemachtigd sponsoring en
boodschappen van algemeen nut te brengen. De
televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap
mag geen telewinkelen brengen.

§ 2. De radio-omroepen van of erkend door de
Vlaamse Gemeenschap zijn gemachtigd reclame,
sponsoring en boodschappen van algemeen nut uit
te zenden.

§ 3. Het is de omroepen van of erkend door de
Vlaamse Gemeenschap verboden betaalde bood-
schappen ten voordele of ter promotie van een
politieke partij uit te zenden.".

Op dit artikel is er een eerste amendement van de
heren Van Dijck, Geysels en Van Mechelen dat
luidt als volgt :

A. In de voorgestelde tekst van artikel 80, § 1,
tweede lid, op de vierde regel de woorden
"sponsoring en" schrappen.

Op dit artikel is er een tweede amendement van de
heren Van Dijck, Geysels en Van Mechelen dat
luidt als volgt :

B. In de voorgestelde tekst van artikel 80, § 2, op
de eerste regel de woorden "van of" schrappen.

Op dit artikel is er een derde amendement van de
heren Van Dijck, Geysels en Van Mechelen dat
luidt als volgt :

C. Aan de voorgestelde tekst van artikel 80, § 2,
een tweede lid toevoegen, dat luidt als volgt :

"De radio-omroep van de Vlaamse Gemeen-
schap kan enkel reclame brengen met het oog
op zelfpromotie. De radio-omroep van de
Vlaamse Gemeenschap is ook gemachtigd
boodschappen van algemeen nut te brengen.".

De stemmingen over de amendementen en het
artikel worden aangehouden.

Artikel 40

In Titel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van dezelfde
decreten wordt vóór artikel 81 een nieuwe onder-
afdeling 1bis ingevoegd, die luidt als volgt :
"Onderafdeling 1bis. Reclame en telewinkelen".

Voorzitter
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– Aangenomen.

Artikel 41

In artikel 81 van dezelfde decreten worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in de inleidende zin worden de woorden "De
reclame mag" vervangen door de woorden "De
reclame en telewinkelen mogen" ;

2° in 3°, b) worden de woorden "die alleen op dok-
tersvoorschrift verkrijgbaar zijn" geschrapt.

3° in 3° wordt d) opgeheven ;

4° aan 5°, b) worden de volgende woorden toege-
voegd : "of die door telewinkelen worden aange-
prezen" ;

5° in 8° worden de woorden "code voor reclame en
sponsoring" vervangen door de woorden "code
voor reclame, telewinkelen en sponsoring".

Op dit artikel is er een amendement van de heren
Van Mechelen, Decaluwé, Goos en Van Wallendael
dat luidt als volgt :

2° schrappen.

Op dit artikel is er een amendement van de heren
Van Dijck en Geysels dat luidt als volgt :

Een 2°bis invoegen, dat luidt als volgt :

"2°bis vooraan bij het eerste lid worden de vol-
gende woorden toegevoegd : "er niet op
gericht zijn de aandacht van kinderen min-
der dan 12 jaar te betrekken en mag".

De stemmingen over de amendementen en het
artikel worden aangehouden.

Artikel 42

In dezelfde decreten wordt een artikel 81bis inge-
voegd, dat luidt als volgt :

"Artikel 81bis

Telewinkelen is verboden voor geneesmiddelen en
voor medische behandelingen.".

– Aangenomen.

Artikel 43

In dezelfde decreten wordt een artikel 81ter inge-
voegd, dat luidt als volgt :

"Artikel 81ter

Telewinkelen mag minderjarigen er niet toe aan-
zetten overeenkomsten te sluiten voor het kopen
of huren van goederen en diensten.".

– Aangenomen.

Artikel 44

Artikel 82 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 82

§ 1. De reclame moet duidelijk als dusdanig her-
kenbaar zijn en onderscheiden zijn van de pro-
gramma's. Elke verwijzing in de reclame naar een
programma is verboden, behalve in het geval van
zelfpromotie.

De reclame moet worden gegroepeerd in niet-
opeenvolgende tijdsblokken van beperkte duur.
Op televisie moet ieder tijdsblok worden voorafge-
gaan en gevolgd door een visuele en/of auditieve
vermelding dat het om reclame gaat. Op de radio
moet ieder tijdsblok worden voorafgegaan en
gevolgd door een duidelijk auditief kenwijsje.

§ 2. De reclame moet tussen de programma's wor-
den ingevoegd. Onder voorbehoud van de in §§ 3
tot en met 6 vastgestelde voorwaarden, kan recla-
me ook tijdens de programma's worden ingevoegd,
op zodanige wijze dat de integriteit en de waarde
van de programma's niet worden geschaad, waarbij
er wordt rekening gehouden met de natuurlijke
pauzes in de programma's en met de duur en de
aard ervan, en er geen afbreuk wordt gedaan aan
de rechten van de rechthebbenden.

§ 3. Bij uit zelfstandige onderdelen samengestelde
programma's of bij sportprogramma's en op soort-
gelijke wijze gestructureerde evenementen en
opvoeringen met pauzes, mag er alleen tussen de

Voorzitter
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zelfstandige onderdelen of tijdens de pauzes recla-
me worden ingevoegd.

§ 4. Audiovisuele producties zoals bioscoopfilms en
televisiefilms (met uitzondering van series, feuille-
tons, amusementsprogramma's en documentaires)
mogen één keer per volledig tijdvak van 45 minu-
ten worden onderbroken, mits de geprogrammeer-
de duur ervan meer dan 45 minuten bedraagt.

Documentaires en actualiteitenmagazines waarvan
de geprogrammeerde duur minder dan 30 minuten
bedraagt, mogen niet door reclame worden onder-
broken.

§ 5. Wanneer andere dan onder §§ 3, 4 en 6 bedoel-
de programma's door reclame worden onderbro-
ken, moet een tijdvak van ten minste 20 minuten
verlopen tussen iedere opeenvolgende onderbre-
king binnen de programma's.

§ 6. In programma's van religieuze erediensten, in
godsdienstige en levensbeschouwelijke program-
ma's, in journaals en in kinderprogramma's mag
geen reclame worden ingelast. In de onmiddellijke
omgeving van kinderprogramma's mag geen recla-
me worden uitgezonden. Met onmiddellijke omge-
ving wordt bedoeld binnen een tijdsbestek van 5
minuten voor en na het kinderprogramma.

§ 7. De Vlaamse regering bepaalt de maximale
duur van de reclametijdsblokken, evenals het maxi-
male aantal tijdsblokken per uur en per dag, met
dien verstande dat :

1° voor alle omroepen van of erkend door de
Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van
de regionale omroepen :

a) de zendtijd voor reclame niet meer mag
bedragen dan 15 procent van de dagelijkse
zendtijd ;

b) de zendtijd voor reclame binnen een periode
van één uur niet meer dan 20 procent mag
bedragen ;

2° voor de regionale omroepen de zendtijd voor
reclame niet meer mag bedragen dan 20 procent
van de dagelijkse zendtijd.

Voor de toepassing van deze paragraaf omvat
reclame tevens de betaalde boodschappen van
algemeen nut.

Voor de toepassing van deze paragraaf omvat
reclame niet :

aankondigingen door de omroepen in verband
met eigen programma's en met rechtstreeks
daarvan afgeleide ondersteunende producten ;

mededelingen van de overheid en humanitaire
verenigingen die gratis worden uitgezonden.

Met het oog op wat voorafgaat, dienen de omroe-
pen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap
het Vlaams Commissariaat voor de Media mee te
delen welke boodschappen van algemeen nut ze
gratis uitzenden.

§ 8. De bepalingen van §§ 2 tot en met 5 zijn niet
van toepassing op reclame die wordt uitgezonden
door radio-omroepen. Wanneer de programma's
uitgezonden door radio-omroepen door reclame
worden onderbroken, moet tussen iedere opeen-
volgende onderbreking binnen de programma's
een tijdvak verlopen van tenminste 10 minuten.".

– Aangenomen.

Artikel 45

In dezelfde decreten wordt een artikel 82bis inge-
voegd, dat luidt als volgt :

"Artikel 82bis

Telewinkelen moet worden uitgezonden onder de
vorm van blokken die zonder onderbreking mini-
maal 15 minuten in beslag nemen.

Het maximale aantal blokken per dag bedraagt
acht. De totale duur ervan mag niet meer dan drie
uur per dag bedragen. Zij moeten door visuele en
auditieve middelen duidelijk herkenbaar worden
gemaakt als blokken voor telewinkelen. De tele-
winkelblokken mogen niet tussen programma-
onderdelen worden ingevoegd.

In de onmiddellijke omgeving van kinderprogram-
ma's mogen geen telewinkelblokken worden uitge-
zonden. Met onmiddellijke omgeving wordt
bedoeld binnen een tijdsbestek van 15 minuten
voor en na het kinderprogramma.".

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 46

Artikel 84 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 84

Sluikreclame en verkapt telewinkelen zijn verbo-
den.".

– Aangenomen.

Artikel 47

Artikel 86 van dezelfde decreten wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 48

Artikel 87 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 87

§ 1. De gesponsorde programma's moeten aan het
begin en/of het einde duidelijk als gesponsorde
programma's worden gekenmerkt.

De sponsorvermelding mag uitsluitend de naam
van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het pro-
duct, de naam van het product, de dienst of de
naam van de dienst bevatten. Klank- of beeldher-
kenningstekens van of verbonden aan de sponsor
zijn toegestaan. De vermelding mag geanimeerd
zijn en mag niet langer dan 5 seconden per sponsor
en 10 seconden in totaal bedragen.

In de onmiddellijke omgeving van kinderprogram-
ma's mag geen sponsorvermelding plaatsvinden.
Met onmiddellijke omgeving wordt bedoeld bin-
nen een tijdsbestek van 5 minuten voor en na het
kinderprogramma.

§ 2. De sponsorvermelding mag voorkomen aan
het begin en/of het einde van een programmaon-
derdeel. De vermelding blijft beperkt tot de naam
van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het pro-
duct, de naam van het product, de dienst of de
naam van de dienst. De vermelding mag niet geani-

meerd zijn en mag niet langer dan 5 seconden
duren.

§ 3. Bij sportwedstrijden en op soortgelijke wijze
gestructureerde evenementen en opvoeringen met
pauzes mag de sponsorvermelding, zoals bepaald in
§ 1, tweede lid, tussen de zelfstandige onderdelen
of tijdens de pauzes geanimeerd zijn.

§ 4. Tijdens sportwedstrijden zijn sponsorvermel-
dingen toegelaten bij het tonen van tijdsaanduidin-
gen en weergave van de stand. De sponsorvermel-
ding mag uitsluitend de naam van de sponsor, de
handelsnaam, het logo, het product, de naam van
het product, de dienst of de naam van de dienst
bevatten. De vermelding mag geanimeerd zijn en
mag niet langer dan 5 seconden duren.

§ 5. In de aankondigingsspots mag melding worden
gemaakt van de sponsors. De vermelding mag uit-
sluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam,
het logo, het product, de naam van het product, de
dienst of de naam van de dienst bevatten. De ver-
melding mag geanimeerd zijn en mag niet langer
dan 5 seconden per sponsor en 10 seconden in
totaal bedragen.

§ 6. Andere sponsorvermeldingen dan bepaald in
§§ 1 tot en met 5 zijn verboden.".

– Aangenomen.

Artikel 49

In dezelfde decreten wordt een artikel 87bis inge-
voegd, dat luidt als volgt :

"Artikel 87bis

§ 1. Programma's mogen niet worden gesponsord
door ondernemingen waarvan de activiteit bestaat
in de productie of verkoop van sigaretten en ande-
re tabaksproducten.

§ 2. Bij het sponsoren van programma's door
ondernemingen waarvan de activiteiten de produc-
tie of verkoop van geneesmiddelen en medische
behandelingen omvatten, mag de naam of het
imago van de onderneming worden aangeprezen,
maar mogen geen specifieke geneesmiddelen of
medische behandelingen worden aangeprezen die
in België alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar
zijn.".

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 50

In dezelfde decreten wordt Titel IV, Hoofdstuk II,
Afdeling 2, Onderafdeling 3, bestaande uit artikel
90, opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 51

In dezelfde decreten wordt Titel IV, Hoofdstuk II,
Afdeling 2, Onderafdeling 5, bestaande uit artikel
92, opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 52

In artikel 93 van dezelfde decreten worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, 1° worden de woorden "code voor recla-
me en sponsoring" vervangen door de woorden
"code voor reclame, telewinkelen en sponsoring" ;

2° in § 1, 2° en 3° wordt het woord "televerkoop"
vervangen door het woord "telewinkelen" ;

3° in § 3 wordt het woord "televerkoopprogram-
ma's" vervangen door het woord "telewinkelpro-
gramma's".

– Aangenomen.

Artikel 53

In artikel 94, eerste lid, van dezelfde decreten
wordt het woord "televerkoop" vervangen door
het woord "telewinkelen".

– Aangenomen.

Artikel 54

Artikel 100 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 100

De televisieomroepen mogen geen cinematografi-
sche werken uitzenden buiten de met de rechtheb-
benden overeengekomen perioden.".

– Aangenomen.

Artikel 55

Het opschrift van Titel IV, Hoofdstuk IV wordt
gewijzigd als volgt : "Hoofdstuk IV. Bepalingen die
van toepassing zijn op de televisieomroep van de
Vlaamse Gemeenschap en de televisieomroepen
die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn op
basis van artikel 41, 1°, 3°, 4° en 5°".

– Aangenomen.

Artikel 56

Artikel 102 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 102

De televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap
en de televisieomroepen die door de Vlaamse
Gemeenschap erkend zijn op basis van artikel 41,
1°, 3°, 4° en 5°, streven ernaar om het grootste deel
van hun zendtijd die niet aan nieuws, sport, spel,
reclame, teletekst en telewinkelen gewijd is, te
besteden aan Europese producties.

Een aanzienlijk deel ervan moet worden besteed
aan Nederlandstalige Europese producties.

De Vlaamse regering kan hiervoor quota's opleg-
gen.".

– Aangenomen.

Artikel 57

Artikel 103 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 103

De televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap
en de televisieomroepen die door de Vlaamse

Voorzitter
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Gemeenschap erkend zijn op basis van artikel 41,
1°, 3°, 4° en 5°, streven ernaar om ten minste 10
procent van hun zendtijd die niet aan nieuws, sport,
spel, reclame, teletekst en telewinkelen gewijd is, te
besteden aan Europese producties die vervaardigd
zijn door van de televisieomroepen onafhankelijke
producenten.

Een aanzienlijk deel ervan moet worden besteed
aan recente producties. Dit zijn producties die bin-
nen een periode van vijf jaar nadat ze gemaakt
zijn, worden uitgezonden.

Er moet voldoende ruimte worden gemaakt voor
recente Europese Nederlandstalige producties.

De Vlaamse regering kan hiervoor quota's opleg-
gen.".

– Aangenomen.

Artikel 58

Artikel 104 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 104

De televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap
en de televisieomroepen die door de Vlaamse
Gemeenschap erkend zijn op basis van artikel 41,
1°, 3°, 4° en 5°, bezorgen elk jaar voor 31 maart aan
het Vlaams Commissariaat voor de Media een ver-
slag over de wijze waarop aan de bepalingen van
de artikelen 102 en 103 is voldaan.".

– Aangenomen.

Artikel 59

In artikel 107 van dezelfde decreten worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2, eerste lid, wordt het woord "mogen" ver-
vangen door het woord "moeten" ;

2° in § 2 worden het tweede, derde, vierde en vijfde
lid opgeheven ;

3° in § 3 wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt : "De duur van de vergunning bedraagt negen
jaar.".

– Aangenomen.

Artikel 60

In artikel 110 van dezelfde decreten worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, zesde lid, wordt het woord "natuur-
schoon" vervangen door de woorden "natuur- en
stedenschoon" ;

2° in § 4, eerste zin, worden de woorden "en van
Belgacom" geschrapt.

– Aangenomen.

Artikel 61

In artikel 112 worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht :

1° in § 1, 2°, worden de woorden "de particuliere
televisieomroep, die zich richt tot de gehele Vlaam-
se Gemeenschap" vervangen door de woorden :
"de particuliere televisieomroepen, die zich richten
tot de gehele Vlaamse Gemeenschap, zoals
bedoeld in artikel 41, 1° ;" ;

2° in § 1, 3°, wordt het laatste lid opgeheven ;

3° in § 1 wordt 4° vervangen door wat volgt : "4°
twee radio- en twee televisieomroepprogramma's
van de openbare omroep van de Franse Gemeen-
schap en het radio-omroepprogramma van de
Duitstalige Gemeenschap ;" ;

4° aan § 1 wordt een 5° toegevoegd, dat luidt als
volgt : "5° twee radio-omroepprogramma's en de
televisieomroepprogramma's van de Nederlandse
openbare omroep" ;

5° § 2 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 2. Onverminderd het bepaalde in § 1 mag de
kabelmaatschappij de volgende omroeppro-
gramma's via haar kabelnet doorgeven :

1° televisieomroepprogramma's van de door de
Vlaamse Gemeenschap erkende particuliere
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televisieomroepen die niet onder de toepassing
van § 1 vallen ;

2° omroepprogramma's van de door de Vlaam-
se Gemeenschap erkende lokale radio's waarbij
de bepalingen van de vergunningen, in casu het
verzorgingsgebied, moeten worden gerespec-
teerd ;

3° radio- en televisieomroepprogramma's van
de openbare omroepen van de Franse en Duits-
talige Gemeenschappen van België die zich tot
de gehele betrokken Gemeenschap richten en
die niet onder de toepassing van § 1 vallen ;

4° televisieomroepprogramma's van de particu-
liere televisieomroepen van de Franse en Duits-
talige Gemeenschappen van België die zich tot
de gehele betrokken Gemeenschap richten ;

televisieomroepprogramma's van de betaalom-
roepen van die Gemeenschappen voorzover het
Vlaams Commissariaat voor de Media vaststelt
dat in die Gemeenschappen de particuliere
betaalomroepen van de Vlaamse Gemeenschap
via de kabelnetten worden doorgegeven ;

5° radio- en televisieomroepprogramma's van
de omroepen die onder de bevoegdheid vallen
van een andere Lid-Staat van de Europese
Gemeenschap ;

6° mits vooraf toestemming wordt verleend
door het Vlaams Commissariaat voor de Media,
die in dit verband voorwaarden kan opleggen,
de radio- en televisieomroepprogramma's van
de omroepen die onder de bevoegdheid vallen
van een land dat niet tot de Europese Gemeen-
schap behoort ;

7° maximaal twee geregistreerde eigen radio-
omroepprogramma's voorzover ze uitsluitend
bestaan uit ononderbroken muziek." ;

6° er wordt een § 2bis ingevoegd, die luidt als
volgt :

"§ 2bis. Het doorgeven van nieuwe omroeppro-
gramma's en televisiediensten moet twee maanden
vooraf ter kennis worden gebracht van het Vlaams
Commissariaat voor de Media.

De kennisgeving omvat de plaats van uitzending,
de plaats van vestiging, de erkenning, vergunning
of aanduiding van het land dat bevoegd is voor de

omroep, de statuten, het aandeelhouderschap en de
financiële structuur van de omroep, haar program-
ma-aanbod en uitzendschema en het bewijs dat de
auteursrechten van de betrokken omroepen gere-
geld zijn.".

– Aangenomen.

Artikel 62

In artikel 113 van dezelfde decreten worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden "of dien-
sten" vervangen door de woorden "of televisie-
diensten" ;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :
"Een kabelmaatschappij mag nochtans een kanaal
gebruiken voorzover dat uitsluitend dient voor het
verstrekken van informatie over de omroeppro-
gramma's en de diensten die die kabelmaatschap-
pij doorgeeft of aanbiedt en over de moeilijkheden
die de werking van het net beïnvloeden.".

– Aangenomen.

Artikel 63

Artikel 116septies, 4°, van dezelfde decreten wordt
vervangen door wat volgt :

"4° het opleggen van een administratieve geldboe-
te gaande van 50.000 tot 5.000.000 frank.".

– Aangenomen.

Artikel 64

Artikel 119 van dezelfde decreten wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 119

Wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8
dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 1.000 tot
100.000 frank of met één van die straffen alleen,
degene die :

1° apparaten of onderdelen ervan, waaronder chip-
kaarten, fabriceert, te koop of te huur aanbiedt,
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verkoopt, verhuurt, invoert, verdeelt, promoot,
installeert, in stand houdt of vervangt die bestemd
zijn om op bedrieglijke wijze :

a) programma's te ontvangen die via het kabelnet
doorgegeven worden ;

b) televisieprogramma's en/of -diensten te ontvan-
gen en/of te gebruiken die enkel tegen extra bet-
aling bovenop de prijs van het kabelabonnement
en/of het kijk- en luistergeld worden aangeboden
aan het publiek ;

2° met het oog op het gebruik ervan, die apparaten,
of onderdelen ervan, waaronder chipkaarten,
koopt, huurt of in zijn bezit heeft ;

3° gecodeerde televisieprogramma's en/of -dien-
sten geheel of gedeeltelijk decodeert en/of
gebruikt, op welke wijze ook, zonder de toelating
van de eigenaar van de coderingstechnologie of
van een derde die door voormelde eigenaar werd
aangeduid om die toelating te verlenen.".

– Aangenomen.

Artikel 65

Artikel 125 van dezelfde decreten wordt opgehe-
ven.

– Aangenomen.

Artikel 66

De erkenningen en vergunningen die zijn verleend
op grond van dezelfde decreten, blijven geldig tot
het einde van de periode waarvoor ze werden ver-
leend.

– Aangenomen.

Artikel 67

De kabelmaatschappijen krijgen van rechtswege
een nieuwe vergunning van negen jaar op basis van
de gebieden die zij nu verzorgen. De termijn van
deze nieuwe vergunningen begint te lopen vanaf de
datum van de inwerkingtreding van dit decreet.

– Aangenomen.

Artikel 68

Artikel 37, 1°, van dit decreet treedt in werking op
een door de Vlaamse regering vast te stellen
datum, en uiterlijk op 31 december 1998.

– Aangenomen.

Artikel 69

De Vlaamse regering is gemachtigd om in de
decreten betreffende de radio-omroep en de televi-
sie, gecoördineerd op 25 januari 1995, een vernum-
mering door te voeren en de structuur aan te pas-
sen.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stem-
ming over het ontwerp van decreet houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Jos
Geysels, Karel De Gucht, Jef Sleeckx, mevrouw
Nelly Maes, de heer Freddy Sarens en mevrouw
Cecile Verwimp-Sillis betreffende de solidariteit
tussen Noord en Zuid
– 756 (1997-1998)  –  Nrs. 1 en 2

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van resolutie van de heren Geysels, De
Gucht, Sleeckx, mevrouw Maes, de heer Sarens en
mevrouw Verwimp betreffende de solidariteit tus-
sen Noord en Zuid dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op de resolutie, goedgekeurd door het
scholierenparlement op 25 april 1997 ;

– onderschrijft het streven van de jongeren naar
een betere wereld, een streven dat bij henzelf
begint, maar zeker ook bij de hele Westerse

Voorzitter

-45- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 35  –  31 maart 1998



samenleving. Dat veronderstelt een aanpassing
van onze levenswijze om te kunnen komen tot
een duurzame ontwikkeling. Daarom neemt het
zich samen met de jongeren, voor om 

1° zich blijvend te interesseren voor Noord-
Zuid-vraagstukken ;

2° zich blijvend in te zetten voor een goede
samenwerking en een goede verstandhou-
ding met de derdewereldbeweging ;

3° bewuster te consumeren, onder meer door
eerlijk verhandelde producten te kopen en
door reclame kritisch te bekijken ;

– onderschrijft de oproep van de jongeren tot
meer solidariteit tussen de industrielanden en
de ontwikkelingslanden ;

– vraagt aan de Vlaamse regering 

1° binnen haar eigen bevoegdheden aandacht
te besteden aan een internationale samen-
werking op basis van solidariteit en niet op
grond van de belangen van de ondernemin-
gen in de industrielanden, die onder meer
een partnerschap met lokale niet-gouverne-
mentele organisaties inhoudt ;

2° aandacht te hebben voor initiatieven die de
kloof tussen de ontwikkelingslanden en
industrielanden verkleinen, zoals onder
andere :

a) vermijden dat de huidige productie- en
consumptiepatronen van de industrielan-
den veralgemeend worden voor de hele
wereld, de economische draagkracht van
de aarde laat dat niet toe ; de burgers in
de industrielanden moeten bewuster con-
sumeren ;

b) de multinationale ondernemingen strikte-
re regels voorschrijven en de ontwikke-
lingslanden meer kansen geven in de
wereldhandel ;

c) de wapenhandel terugdringen en verdere
wapenbeheersing bewerkstelligen ;

3° op een structurele wijze de mondiale vor-
ming in het middelbaar onderwijs te bevor-
deren. Die vorming moet het bewustzijn
omtrent duurzame ontwikkeling vergroten.

Uitwisseling tussen scholieren en studenten
uit ontwikkelingslanden en industrielanden
kan daarbij een belangrijke rol spelen.

De bespreking is geopend.

De heer Hostekint, verslaggever, heeft het woord.

De heer Patrick Hostekint, verslaggever : Mijnheer
de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk ver-
slag. Dit verslag is immers zo volledig dat elk mon-
deling verslag van mezelf er slechts een flauw
afkooksel van kan zijn.

De voorzitter : De heer Sarens heeft het woord.

De heer Freddy Sarens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de
CVP-fractie is zeer verheugd dat ze met dit voor-
stel van resolutie het initiatief kan steunen dat het
Jongerenparlement heeft genomen in verband met
de Noord-Zuidverhouding. Tijdens de commissie-
besprekingen heb ik ervoor gepleit de tekst van de
jongeren bijna integraal over te nemen. Op die
manier kunnen we immers uiting geven aan onze
bewondering voor dat initiatief. Zo geven we een
duidelijk signaal dat we de jongeren ernstig nemen.

In de huidige maatschappij is het immers niet evi-
dent dat jongeren zich engageren voor deze pro-
blematiek. Wel maken ze natuurlijk gebruik van
verschillende communicatiekanalen : radio, televi-
sie, internet, enzovoort. Daarbij komt nog dat ze
veel reizen. De hele wereld ligt dus voor hen open.
Toch leven de meeste jongeren eigenlijk in een
zeer beperkte of enge wereld.

Uit de inhoud van de resolutie blijkt duidelijk dat
de leden van het jongerenparlement een aantal
zaken zeer goed begrijpen. Wie zicht wil krijgen op
de samenleving waarin hij leeft, moet die in een
ruimere context benaderen. Als men inzicht wil
krijgen in de manier waarop Vlaanderen, België en
Europa functioneren, moet men de blik naar de
hele wereld richten. Dit hebben de jongeren zeer
goed begrepen.

De Vlaamse overheid mag deze jongeren zeker
geen analysemodellen opdringen. Nog veel minder
mag ze hun conclusies aanpraten. De taak van de
overheid bestaat er wel in dat ze de jongeren moet
stimuleren om over deze zaken na te denken. Dat
is dus ook onze taak. De Noord-Zuidverhouding
kent ook een zeer dynamisch karakter. Er worden
voortdurend nieuwe vragen gesteld en nieuwe uit-
dagingen gecreëerd. In dit verband is er dus zeker
geen sprake van definitieve conclusies of modellen.
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We moeten de jongeren de mogelijkheid aanreiken
om zelf eigen analysemodellen op te stellen, zodat
ze hun eigen conclusies kunnen trekken.

We beschikken daartoe over een aantal middelen.
Ten eerste kunnen we dit thema verplicht aan de
orde brengen in het onderwijs en in alle geledingen
waar aan vorming en opleiding wordt gedaan. De
overheid kan educatieve programma's ondersteu-
nen. Ten tweede kunnen we ervoor ijveren dat deze
thematiek in de media, die zo vaak worden gefre-
quenteerd door de jongeren, aan bod komt. Speci-
fieke eigentijdse radio- en televisieprogramma's
moeten blijven inspelen op de actualiteit en over
deze Noord-Zuidtegenstellingen handelen. Ten
derde moet de overheid zorgen voor contactmoge-
lijkheden tussen jongeren uit onze cultuur en jon-
geren uit andere culturen, zowel hier als in het Zui-
den.

In de resolutie van de jongeren staan ook een aan-
tal opdrachten voor het Vlaams Parlement zelf. Ten
eerste moet dit onderwerp bij andere discussiepun-
ten in de aandacht worden gebracht. Ten tweede
moet het parlement een goede samenwerking
organiseren met de hele derdewereldbeweging. Ten
derde moeten we ons gedrag hieraan aanpassen.

Onze fractie belooft om de gestelde vragen positief
te beantwoorden. We feliciteren de jongeren nog-
maals met dit initiatief. (Applaus)

De voorzitter : De heer Hostekint heeft het woord.

De heer Patrick Hostekint (Op de tribune) : Ik wil
mijn tevredenheid uitspreken over deze resolutie,
die een uitvloeisel is van het scholierenparlement
dat vorig jaar in april samenkwam. De kwaliteit
van de besproken tekst was zo hoog dat de indie-
ners van deze resolutie hem bijna volledig overna-
men. Er wordt vaak gezegd dat jongeren materia-
listisch zijn ingesteld en weinig idealen hebben. Uit
de tekst van de resolutie blijkt dat ze bekommerd
zijn om de wereld om hen heen. Ze zijn zich ten
zeerste bewust van de enorme problemen in het
zuidelijk halfrond.

In de commissie werd geconstateerd dat deze jon-
geren niet representatief waren voor de jongeren-
populatie in Vlaanderen en België. Het Jongeren-
parlement kwam samen in het Federaal Parlement.
Dezelfde resolutie werd in Kamer en Senaat inge-
diend. Het scholierenparlement was maar een staal
van de jongeren in ons land. Het is echter ook de
bedoeling van deze jongeren om hun leeftijdgeno-

ten wakker te schudden voor de problemen in de
ontwikkelingslanden. Voor een aantal problemen
hebben ze inderdaad de vinger op de wonde
gelegd. Het gaat om eerlijke handel tussen de
industriële wereld en de ontwikkelingslanden.

Het is vooral de industriële wereld die sedert de
negentiende eeuw profiteert van de ontwikkelings-
landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. We heb-
ben het goed in Vlaanderen en België, en moeten
durven toegeven dat dit mogelijk is dankzij de
kolonisatie, de grondstoffen, de rijkdommen en de
goedkope arbeidskrachten van die landen. Eerlijke
handel met een eerlijk aandeel voor de ontwikke-
lingslanden is een terechte eis.

De resolutie is misschien wat idealistisch opgesteld.
Ikzelf ben op dat vlak een pessimist. We hebben in
de commissie langdurig gediscussieerd over de
sociale clausules. In de akkoorden die binnen de
internationale handelsorganisaties worden afgeslo-
ten, is er, onder grote druk van enkele landen, geen
sprake van sociale clausules, garanties of rechten
voor de arbeiders in de derde wereld. Men kan de
jongeren echter niet verwijten dat de resolutie
idealistisch is. Zij zijn de generatie van morgen, en
we kunnen alleen maar hopen dat die generatie het
beter doet dan de huidige.

Een aspect van de resolutie dat heel belangrijk is
voor de Vlaamse Gemeenschap, is het onderwijs.
Dat is een exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap. Op het vlak van het sensibilisatie
kan nog een enorme weg worden afgelegd. In de
resolutie is uitdrukkelijk gezegd dat sensibilisatie
een belangrijke plaats moet innemen in de eindter-
men en de programma's van het secundair onder-
wijs.

In de Verenigde Staten van Amerika, maar ook bij
ons en in de ontwikkelde landen in het algemeen,
wordt vaak over vrije handel gesproken. Als het
echter gaat over landbouwproducten en textiel,
producten van de derde wereld bij uitstek, is die
vrije handel niet meer zo vanzelfsprekend en wor-
den protectionistische maatregelen genomen. De
jongeren hebben het berekend : in de resolutie
staan de cijfers. Zonder die protectionistische
maatregelen zou de derde wereld 3.500 miljard
dollar aan bijkomende inkomsten kunnen ontvan-
gen, wat een enorm bedrag is.

Natuurlijk kan de vraag worden gesteld wat België
als klein land en Vlaanderen als regio, weliswaar
heel welvarend, eigenlijk kan doen tegenover die
enorme problematiek in de derde wereld. Ik ben
van mening, en ik word hierin gevolgd door alle

Sarens
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fracties en ook door de jongeren, dat ons land en
Vlaanderen in de problematiek tussen Noord en
Zuid een voorbeeldfunctie kunnen spelen. We
behoren tot één van de welvarendste regio's in de
wereld en ik meen dat we op dat vlak en op het
vlak van de Vlaamse internationale betrekkingen
een voorbeeld kunnen stellen voor de wereld. Op
federaal vlak is dat reeds gebeurd. Minister Deryc-
ke  –  en ik zeg dit niet omdat het een partijgenoot
van me is  –  heeft inzake de anti-persoonsmijnen
een voortrekkersrol gespeeld en België is één van
de eerste landen in de wereld die het verdrag op
een absoluut verbod op het gebruik van anti-per-
soonsmijnen heeft ondertekend en geratificeerd.

Die lijn kan op het regionale vlak worden doorge-
trokken. Ik denk dat we bijvoorbeeld inzake ont-
wikkelingshulp, hoewel dat soms een druppel op
een hete plaat is, ook die voorbeeldfunctie in de
wereld kunnen geven. Soms wordt gezegd dat Afri-
ka een vergeten continent is geworden. Niemand
heeft er nog interesse voor. De situatie in Centraal-
Afrika  –  en ik denk aan onze oud-kolonies
Congo, Burundi en Rwanda  –  is inderdaad catas-
trofaal. Vandaag creperen daar nog altijd duizen-
den mensen van de honger. De beelden op de tele-
visie zijn schrijnend. Men ziet kinderen die totaal
ondervoed liggen te sterven. Ze mogen nog gehol-
pen worden op eender welke manier, hun leven is
niet meer te redden.

Ontwikkelingshulp is een federale materie en kan
misschien worden aangevuld door Vlaanderen. Ik
denk dat het de bedoeling is dat Vlaanderen een
eigen ontwikkelingshulp zal ontwikkelen,
autonoom of complementair aan de federale over-
heid. Ik heb vorig jaar de discussies meegemaakt in
het Jongerenparlement, en de grote kritiek daar
was dat de hulp absoluut ontoereikend is. Ik ken
een beetje de situatie in Rwanda, omdat ik die
gedurende een jaar heb gevolgd in de Rwandacom-
missie. Ondanks al de miserie die daar heerst, heeft
de federale regering de hulp bevroren. Dat werd
verleden week nog bevestigd toen staatssecretaris
Moreels in de Senaat zei dat Rwanda 920 miljoen
frank krijgt, en geen frank meer. Men roept dan
een aantal argumenten in zoals respect voor de
mensenrechten of het regime van Kagame dat
moorden zou begaan in het Westen van Rwanda
tegenover vluchtelingen en tegenstanders van voor
1994. Deze argumenten zijn echter niet bruikbaar.
Ik zie voor mij alleen de ellende die daar heerst,
waarvoor heel snel een oplossing moet worden
gevonden. Ik zou de minister-president en de rege-

ring dan ook willen verzoeken om daarover drin-
gend overleg te plegen met de federale regering.

Ik had het daarnet reeds over de sociale clausules,
die me zeer na aan het hart liggen. Men heeft het
in verband met de internationale handel vaak over
de delocatie van Belgische en Vlaamse bedrijven
naar Afrika, Oost-Europa en Zuidoost-Azië, dat
nu door een zware crisis wordt getroffen. Het sys-
teem is daar volledig in elkaar gestuikt en heeft nu
zijn ware gelaat getoond. Men heeft ons altijd wijs-
gemaakt dat zich daar een economisch wonder aan
het voltrekken was. Maar de economische tijgers  –
Singapore, Zuid-Korea, Indonesië en Japan  –  heb-
ben nu hun tanden en klauwen verloren.

De miljarden die in die landen werden geïnves-
teerd, zijn uiteindelijk alleen maar ten goede geko-
men van een aantal conglomeraten, samengesteld
uit corrupte politici en bedrijfsleiders. De gewone
man is daar uiteindelijk het slachtoffer van met als
resultaat lange rijen bedelaars  –  mannen, vrouwen
en kinderen  –  die in de kou staan te smeken om
een stukje brood. Dat zijn de resultaten van het
beleid dat gedurende vele jaren ten aanzien van
Zuidoost-Azië is gevoerd. Daarom moeten we veel
aandacht besteden aan de sociale clausules in de
bi- of multilaterale overeenkomsten die we afslui-
ten. Ik besef wel dat we op internationaal vlak
maar weinig macht en invloed kunnen uitoefenen,
maar toch moet de Vlaamse regering willen toezien
op de naleving van een aantal minimumrechten,
waaronder degelijke arbeidsvoorwaarden, een
minimum aan sociale zekerheid en zeker het ver-
bod op kinderarbeid.

In dit verband verwijs ik naar de hoorzitting die
deze morgen plaatsvond in de Senaat. Daar kwam
de heer Hansenne, voormalig secretaris-generaal
van de ILO, aan het woord. Hij heeft ons enkele
cijfers verstrekt waarvan we pal achterover vielen.
Zo zijn wereldwijd 240 miljoen kinderen tussen vijf
en veertien jaar tewerkgesteld in het normale
arbeidscircuit. Dit is arbeid onder dwang. Het gaat
om niets minder dan een moderne vorm van sla-
venhandel. We moeten ons daar zeer goed van
bewust zijn.

Tot mijn vreugde las ik deze morgen in de krant
dat de Belgische voetbalbond vooraan staat om de
ethische arbeidscode, uitgewerkt door de FIFA in
samenwerking met de ILO, te ondertekenen. Dit is
een belangrijk signaal dat veel weerklank zal vin-
den in het kader van de wereldbeker in Frankrijk,
die miljarden mensen zal boeien. Het is ook een
belangrijk signaal ten aanzien van de vele duizen-
den jongeren die bij de KBVB zijn aangesloten. De
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Belgische Voetbalbond is een van de eerste federa-
ties die de ethische code, uitgewerkt door de FIFA
in samenwerking met de Internationale Arbeidsor-
ganisatie, heeft ondertekend. De bond engageert
zich bijgevolg om er bij het sluiten van een nieuw
contract voor materialen, zoals voor voetbalschoe-
nen in 1999, zeer goed over te waken dat de pro-
ducten uit de derde wereld met respect voor mini-
male sociale rechten worden gemaakt. Dit is heel
belangrijk voor sponsors zoals Nike en Adidas. Met
de huidige sponsor, Diadora, schijnen geen proble-
men te zijn.

Dit besluit moet worden meegedeeld aan de jonge-
ren. De Belgische Voetbalbond zal dit zeker en
vast doen. Het is één van de elementen dat kan bij-
dragen tot een grotere bewustwording van de jon-
geren van de problematiek van de derde wereld.

Namens mijn fractie wil ik nogmaals mijn tevre-
denheid uitspreken over dit voorstel van resolutie.
Er zal waarschijnlijk geen enkel probleem over
bestaan, waardoor het unaniem kan worden goed-
gekeurd. Voor de jongeren die hieraan weken en
maanden arbeid hebben besteed, zal de goedkeu-
ring zeker en vast een hart onder de riem zijn.

Het zal ook het bewijs leveren dat de jongeren
door de parlementsleden au sérieux worden geno-
men. Dat is immers zeer belangrijk. Het parlement
en de regering zullen erover moeten waken dat de
resolutie geen dode letter blijft, maar zal worden
omgezet in de praktijk. (Applaus)

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-presi-
dent, collega's, tijdens de slotzitting van het scholie-
renparlement, bijna één jaar geleden, keurden een
groep jonge mensen een resolutie goed die oproept
tot meer solidariteit tussen Noord en Zuid. Gedu-
rende twee jaar werd deze zitting voorbereid door
niet minder dan 21 lokale scholierenparlementen.
In totaal waren er meer dan duizend scholieren en
tweehonderd begeleiders bij betrokken. Mijn frac-
tie nam het initiatief om, samen met de andere
democratische fracties, deze resolutie van de jonge-
ren aan het volwassenenparlement ter bespreking
en goedkeuring voor te leggen.

In de bevoegde commissie hebben we uitgebreid
gedebatteerd over de Noord-Zuidproblematiek. U
hoorde dit reeds van de verslaggever, die ik wil
bedanken voor zijn positieve inbreng. Ook de

andere commissieleden wil ik danken voor hun
positieve stem.

Dit is uiteraard niet het eerste debat  –  en het zal
ook niet het laatste zijn  –  over de kloof tussen
arm en rijk. De extra dimensie en het verfrissend
element door de inbreng van de jeugd worden vol-
gens ons gevormd door hun vraag aan de Vlaamse
volksvertegenwoordigers om  –  en ik citeer :
'bewuster te consumeren, onder meer door eerlijk
verhandelde producten te kopen en door reclame
kritisch te bekijken'.

Na de stemming is de kous niet af door zoals bij
gewone resoluties de opdracht naar de Vlaamse
regering door te schuiven. Het Vlaams Parlement,
mijnheer de voorzitter, geeft zichzelf via deze reso-
lutie een opdracht.

Ik ben blij met het ogenblik waarop we deze reso-
lutie behandelen. Het is bijna een jaar geleden dat
het scholierenparlement hier zitting had. De vol-
gende zitting is op 8 mei, en dit zal een goed sig-
naal zijn. Zo laten we zien dat we hun werk, inzet
en engagement appreciëren en waar mogelijk valo-
riseren. Ik reken er dan ook op dat de stemming
morgen positief zal zijn. (Applaus)

De voorzitter : De heer Vandenbroeke heeft het
woord.

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de voor-
zitter, collega's, mijn fractie is verheugd over dit
jeugdig idealisme en de ingesteldheid inzake deze
problematiek. Ik wil echter herhalen wat mevrouw
Verwimp heeft gezegd : 'Hiermee is de kous niet
af'. Onze fractie blijft ervoor ijveren om duidelijk
te maken dat het eurocentrisme mag en kan wor-
den overstegen. We zullen deze resolutie morgen
met enthousiasme goedkeuren. (Applaus)

De voorzitter : De heer Laverge heeft het woord.

De heer Jacques Laverge : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister-president, collega's, we zijn
verheugd dat scholieren belang stellen in deze pro-
blematiek. Als scholieren een oproep doen, dan
moeten politici daar een antwoord op geven.

Het is niet voldoende om deze resolutie te steunen,
we moeten onze verantwoordelijkheid daadwerke-
lijk opnemen. Ik wil niet dat we ons beperken tot
de traditionele ontwikkelingshulp. De Vlaamse
Gemeenschap heeft een grote knowhow op het
vlak van KMO's. We moeten een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van het ondernemerschap op
verschillende niveaus. We hechten daar te weinig
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belang aan. Ook Oost-Europa had een achterstand
opgelopen op het vlak van welvaart en welzijn.
Door een aantal initiatieven beent dat deel van de
wereld snel bij. Vlaanderen heeft daar een grote
bijdrage aan geleverd. Ik denk bijvoorbeeld aan de
programma's die werden ontwikkeld door de
minister-president.

Ik vraag dan ook aan de Vlaamse regering om in
deze zin acties te ondernemen en in samenwerking
met deze landen KMO's op te richten. Deze vor-
men de kern en het begin van een beetje welvaart.
Op die manier zouden we deze landen helpen bij
de heropbouw.

De heer Hostekint stelde voor om geen producten
meer te kopen van landen waar kinderen worden
tewerkgesteld. Ik heb een SP-europarlementslid
horen zeggen dat we daar voorzichtig mee moeten
zijn. Zo een boycot zou gevolgen kunnen hebben
waar niemand baat bij heeft. Ik vind dat we deze
trend op termijn moeten trachten om te buigen.
Een boycot van de plaatselijke productie kan
immers tot een nog grotere ontwrichting leiden.

Ik vraag aan de regering dat ze een plan uitwerkt
om de KMO's te versterken, zoals ze voor de Oost-
Europese landen deed. (Applaus bij de VLD)

De voorzitter : De heer Hostekint heeft het woord.

De heer Patrick Hostekint : Ik begrijp dat u het
probleem anders bekijkt dan een socialist, mijn-
heer Laverge. Een boycot levert over het algemeen
niet veel op. De gezagdragers worden er niet door
getroffen, de bevolking des te meer. De heersende
klasse ontsnapt aan de maatregelen. Kijk maar
naar Irak.

In zijn meest extreme vorm wordt kinderarbeid
kinderprostitutie en -pornografie. Zeker in Zuid-
oost-Azië is dat het geval. In dat soort landen kan
men de zaken toch niet op hun beloop laten.

De heer Jacques Laverge : Dat heb ik zeker niet
gezegd.

De heer Patrick Hostekint : Zo heb ik het toch
begrepen.

De internationale gemeenschap zou via de IAO
een gemeenschappelijk standpunt kunnen inne-
men. Bij die IAO is men echter erg hypocriet. Con-
venties om de kinderarbeid uit te wereld te helpen,
worden nauwelijks door de leden ondertekend.

De resolutie richt zich tot de Vlaamse en de fede-
rale regering. Geen enkele reden is goed genoeg
om kinderarbeid door de vingers te zien.

De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Emiel Verrijken : We moeten de zaken
juist voorstellen : er is geen boycot tegen Cuba,
maar een embargo. Dat is een wereld van verschil.

We ondersteunen volledig uw standpunt over de
kinderarbeid. Toch wens ik te verwijzen naar de
diamantarbeid in Antwerpen. De hele kleine steen-
tjes, de zogenaamde achtkantjes, worden in Indië
alleen geslepen door kinderen omdat zij heel klei-
ne vingers hebben. De enige waarde van die steen-
tjes wordt geleverd door het slijpen, het steentje
zelf is niets waard. Men moet ze dus erg omzichtig
behandelen. Normale mannen- of vrouwenhanden
kunnen deze arbeid niet verrichten. Dit is een com-
plex probleem. Deze arbeid vormt in sommige
streken trouwens de enige bron van inkomsten.

Dit is een soort doos van Pandora : wanneer men
eraan begint, weet men niet waar men eindigt. Het
spreekt in het voordeel van de diamantnijverheid
dat het niet om zware arbeid gaat, en dat het niet
slecht is voor de ogen. Er werd voor goede verlich-
ting gezorgd, veel meer dan in andere fabrieken.

Dit is dus wel een probleem voor Vlaanderen, want
wij profiteren van de kinderarbeid. We gaan
akkoord met u, maar het is moeilijk om met een
boycot iets te bereiken : dat is niet enkel ten nadele
van Vlaanderen maar ook van de streek waar die
kinderen zijn tewerkgesteld.

De voorzitter : Minister-president Van den Brande
heeft het woord.

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
de voorzitter, geachte collega's, de Vlaamse rege-
ring schaart zich volledig achter deze resolutie. Ik
sluit me aan bij de verslaggever en alle sprekers.
Het indienen van een voorstel van resolutie met
een aantal opdrachten voor de regering, is zeer
positief.

Deze resolutie is niet eenzijdig tot de regering
gericht. De besprekingen in commissie en plenaire
vergadering tonen aan dat de regering en het par-
lement een gemeenschappelijke zorg hebben.

Samenwerking, verantwoordelijkheid en solidari-
teit voor een duurzame ontwikkeling is de aanzet
die we hebben gegeven in onze eerste beleidsbrief.
We pleiten daarin uitdrukkelijk voor een brede
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internationale samenwerking tussen Vlaanderen en
de ontwikkelingslanden, en voor een duurzame
ontwikkeling.

De actie die wordt ondernomen voor die duurzame
ontwikkeling is erop gericht om de kloof tussen de
ontwikkelingslanden en de zogenaamde industrie-
landen te verkleinen. De doelstellingen van een
Vlaams ontwikkelingsbeleid zijn gericht op een op
de mens georiënteerde ontwikkeling. Het levens-
groot en wereldwijd probleem van de kinderarbeid
staat daar uiteraard mee in verband.

Zoals we vorige week in de commissie zegden, zijn
we van mening dat sociale minimumclausules moe-
ten worden ingebouwd. Ik geloof in de comple-
mentariteit. We moeten de nodige aanzetten geven
tot zelfontplooiing. Een initiatief waardoor mensen
hun eigen mogelijkheden ontwikkelen, hoeft niet
te worden gelijkgesteld met een volledig mercan-
tiele benadering. In de programma's van Centraal-
en Oost-Europa, maar ook in sommige van zuide-
lijk Afrika, hebben we bewust aandacht besteed
aan de ontwikkeling van eigen verantwoordelijk-
heid en initiatief. Dat is makkelijker gezegd dan
gedaan want het kader moet voorhanden zijn.

Het bezoek van de Amerikaanse president aan
Afrika heeft gedeeltelijk duidelijk gemaakt dat
alles of via economische ontwikkeling of via
samenwerking moet gebeuren. Deze twee moeten
elkaar echter versterken en ondersteunen. In onze
programma's moeten we daar aandacht aan beste-
den.

We hebben een bijzondere taak te vervullen inzake
educatie en mondiale vorming. Er zijn verschillen-
de formules mogelijk. Op dit ogenblik wordt er
gewerkt aan een samenhangend programma. Op
dit terrein willen we vernieuwende initiatieven
nemen. De volgende weken zullen er voorstellen
worden overgemaakt. Daarover wordt ook in de
resolutie gesproken.

Het is erg bemoedigend dat jongeren ons een sig-
naal geven. Zonder nutteloze discussies en op de
spits gedreven tegenstellingen pleiten alle fracties
die deze resolutie onderschrijven op dit vlak uit-
drukkelijk voor een grotere verantwoordelijkheid
van Vlaanderen. Ik ben erg tevreden dat de indie-
ners van dit voorstel dit erkennen.

In de resolutie wordt ervoor gepleit om, binnen de
grenzen van onze bevoegdheden, een volwaardig
samenwerkingsbeleid te realiseren. Ik vind dat

bemoedigend. En ik ben tevreden dat deze proble-
matiek hier wordt besproken, zonder dat onmid-
dellijk aanstalten wordt gemaakt om deze kwestie
op het federale niveau af te handelen. Zowel
Vlaanderen als het federale niveau hebben hun
eigen opdrachten. In de commissie heb ik gesteld
dat een aantal zaken niet te maken hebben met
bevoegdheden : vaak hebben ze te maken met ver-
antwoordelijkheden.

Welke herverkavelingen van verantwoordelijkhe-
den of bevoegdheden er ook mogen komen, zowel
de federale regering als de deelstaatregeringen
hebben hun verantwoordelijkheden inzake samen-
werking. Dat geldt overigens ook voor de parle-
mentaire assemblees. We moeten dat op een ver-
standige wijze aanpakken. Op basis van de voor-
stellen die we de komende weken zullen ontvan-
gen, zullen we een concreter programma uitwer-
ken. Dat zal aan het parlement worden voorgelegd,
en natuurlijk ook worden verduidelijkt aan de
direct betrokkenen. Die direct betrokkenen moe-
ten weten dat we veel willen doen, ook buiten
Vlaanderen.

Met deze positieve ingesteldheid benadert de
Vlaamse regering deze resolutie, die uitgaat van
het parlement. Maar in dergelijke aangelegenhe-
den lijkt het me belangrijk te verduidelijken wat de
regering daarover denkt.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Ik wil even iets zeggen over
de repliek van de heer Hostekint op de uiteenzet-
ting van de heer Laverge. De indruk kan ontstaan
dat over dit voorstel van resolutie bij de liberalen
tegenstellingen zouden bestaan. Ik wil hier bena-
drukken dat ik volledig de zienswijze van de heer
Laverge deel. Hij pleit ervoor om inzake ontwikke-
lingssamenwerking een economisch instrument te
gebruiken. Dat laatste is nog iets anders dan ervoor
te pleiten om op dit vlak een economische doelstel-
ling na te streven.

De Vlaamse knowhow om jonge bedrijfsleiders te
helpen is mijns inziens een zeer goed instrument
om meer welvaart en welzijn te realiseren. Dat is
de uiteindelijke doelstelling van ontwikkelingssa-
menwerking. Dat heeft de heer Laverge gezegd.
We staan daar volledig achter.

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

De bespreking is gesloten.

Van den Brande
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We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stem-
ming over het voorstel van resolutie houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw
Yolande Avontroodt, mevrouw Trees Merckx-Van
Goey en de heer Guy Swennen betreffende het
optimaal inschakelen van de MST-PMS-centra bij
de drugspreventie
– 930 (1997-1998)  –  Nrs. 1 tot 4

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Felix Strackx en Frank Creyelman betreffende het
terugdringen van het drugsgebruik bij de school-
gaande jeugd in Vlaanderen
– 924 (1997-1998)  –  Nrs. 1 en 2

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde zijn
de voorstellen van resolutie van mevrouw Avont-
roodt, mevrouw Merckx en de heer Swennen
betreffende het optimaal inschakelen van de MST-
PMS-centra bij de drugspreventie en van de heren
Strackx en Creyelman betreffende het terugdrin-
gen van het drugsgebruik bij de schoolgaande
jeugd in Vlaanderen, die door de commissie in
samenhang werden behandeld, met dien verstande
dat het voorstel van resolutie van mevrouw Avont-
roodt, mevrouw Merckx en de heer Swennen als
basis voor de bespreking werd genomen. Wij vol-
gen hier dezelfde werkwijze.

Het voorstel van resolutie van mevrouw Avont-
roodt, mevrouw Merckx en de heer Swennen
betreffende het optimaal inschakelen van de MST-
PMS-centra bij de drugspreventie luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– overwegende dat tijdens de hoorzitting georga-
niseerd in de Commissie voor Welzijn, Gezond-
heid en Gezin op 21 januari 1998 is gebleken
dat :

1° een standaardvragenlijst een interessante,
longitudinale informatiebron is, waarbij een
verwerking van de gegevens het mogelijk
maakt een beleid uit te tekenen dat zowel
lokaal als in heel Vlaanderen kan worden
gevolgd ;

2° de VAD aan de uitwerking van een vragen-
lijst met handleiding werkt die via de scholen
kan worden uitgevoerd. De vragenlijst is
enerzijds een instrument voor risico-analyse,
anderzijds een instrument om preventieve en
educatieve initiatieven op te zetten ;

3° het verzamelen van basisgegevens inzake
drugsgebruik aan de hand van vragenlijsten
een essentieel onderdeel is van de risico-
analyse. De resultaten kunnen gebruikt wor-
den zowel voor individuele preventie als
voor activiteiten in peergroups. De lokale
verwerking geeft de MST-PMS-medewerkers
een zicht op de eigen populatie zodat de
nodige accenten kunnen worden gelegd op
basis van een risico-analyse ;

4° de resultaten van de collectieve en indivi-
duele risico-analyse kunnen bijdragen tot de
beïnvloeding van de risicofactoren zodat de
kans op schade tot een minimum wordt her-
leid ;

5° het uitbouwen en behouden van een onaf-
hankelijke vertrouwensrelatie tussen de leer-
lingen en de MST-PMS essentieel is om een
efficiënt drugsbeleid op school te kunnen
concipiëren ;

6° bij de registratie van de gegevens de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van het individu en van de school moet wor-
den gegarandeerd opdat de validiteit van de
gegevens is verzekerd ;

– overwegende dat

1° het drugsgebruik bij de schoolgaande jeugd
toeneemt ;

2° het preventiebeleid inzake drugs moet wor-
den versterkt ;

3° uniforme registratiegegevens rond drugsge-
bruik bij schoolgaande jongeren en vooral
bij de jongere leeftijdsgroepen ontbreken ;

4° het drugsgebruik bij jongeren niet alleen een
probleem is voor de gebruiker maar ook
voor de omgeving : voor de ouders, voor de
school (directie, leraars, medeleerlingen) en
voor de gehele maatschappij ;

5° de toegankelijkheidsdrempel tot de huidige
MST-PMS-centra laag is, zodat ze optimaal

Voorzitter
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kunnen worden ingeschakeld in de preventie
van drugsgebruik door jongeren ;

– verzoekt de Vlaamse regering

1° het MST-PMS aan te zetten om, in overleg met
de scholen, een uniforme registratie inzake
drugsgebruik door gevalideerde vragenlijsten
uit te voeren, waarbij de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de leerling en van
de school volledig wordt gegarandeerd ;

2° een aanzet te geven tot het invoeren van een
participatieve risico-analyse inzake het drugs-
gebruik ;

3° aan het MST-PMS de opdracht te geven om, na
evaluatie van de registratiegegevens, de scho-
len te ondersteunen bij het opzetten van pro-
gramma's van doelgerichte drugspreventie.

Het voorstel van resolutie van de heren Strackx en
Creyelman betreffende het terugdringen van het
drugsgebruik bij de schoolgaande jeugd in Vlaan-
deren luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– overwegende dat

1° drugsgebruik bij de schoolgaande jeugd
steeds meer ingeburgerd raakt en wel op een
steeds jongere leeftijd ;

2° ouders en leerkrachten meestal de eerste
symptomen van drugsgebruik maar moeilijk
herkennen ;

3° hierdoor de hulpverlening veel te laat op
gang komt, dat wil zeggen als er al verslaving
is ;

4° vroegtijdige opsporing van drugsgebruik,
gepaard met een efficiënte begeleiding zowel
het aantal problemen als de ernst van de
problemen in de toekomst zal terugdringen ;

– vraagt aan de Vlaamse regering

1° medische inspectieteams de opdracht te
geven onaangekondigde drugscontroles uit
te voeren bij scholieren ;

2° het PMS-MST de opdracht te geven de
ouders op de hoogte te brengen van positie-

ve resultaten bij hun kind en samen met hen
een begeleidingsplan uit te werken.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Helsen, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen, verslaggever (Op de
tribune) : Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil
kort verslag uitbrengen van de commissievergade-
ring van 19 maart. We hebben toen twee voorstel-
len van resolutie behandeld : dat van mevrouw
Avontroodt, mevrouw Merckx en de heer Swen-
nen, en dat van de heren Strackx en Creyelman.

In de inleidende uiteenzetting van het eerste voor-
stel verklaart de spreker dat het een belangrijke
stap is in het preventief gezondheidsbeleid. Door
het opzetten van een uniforme registratie van het
drugsgebruik bij schoolgaande jongeren wordt het
mogelijk om uit de gegevens van het onderzoek
een beter inzicht te verwerven in deze materie, en
om doelgerichter preventie te voeren. Een aantal
knelpunten in de uniforme registratie moeten nog
meer aandacht krijgen. We hebben het bijvoor-
beeld over de verruiming naar andere bewustzijns-
beïnvloedende middelen, de opleiding van school-
artsen, de ondersteuning van ouders, en de opname
van de registratie van drugsgebruik bij jongeren in
de gezondheidsindicatoren en het gezondheidson-
derzoek.

Via de toepassing van een participatieve risicoana-
lyse wordt een eerste aanzet gegeven om jongeren
zelf te betrekken bij het onderzoek. Het MST-PMS
is de meest aangewezen instantie om dit opzet in
de scholen mee te realiseren, ten eerste omwille
van zijn lage drempel en ten tweede omwille van
zijn onafhankelijke positie en de vertrouwensposi-
tie die het tegenover de leerlingen inneemt. Aan de
MST-PMS-centra wordt gevraagd om de registratie
en de risicoanalyse op zich te nemen, maar ook om
de scholen te ondersteunen bij programma's tot
doelgerichte drugspreventie. In de uiteenzetting
wordt vermeld dat de VAD al heel wat knowhow
heeft opgebouwd die voor de verdere uitwerking
van het voorstel van resolutie kan worden geïmple-
menteerd.

In de inleidende uiteenzetting over het tweede
voorstel van resolutie wordt de ontevredenheid
uitgedrukt over het aangepaste voorstel van reso-
lutie. Er wordt gepleit voor een meer verregaand
voorstel, dat niet beperkt blijft tot screening en
anonieme gegevensverwerking. Het moet eveneens
voorzien in andere maatregelen, waaronder : een
onaangekondigde drugscontrole onder de scholie-
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ren ; een meldingsplicht van de MST-PMS-centra
aan de ouders ; en het verlenen van de opdracht en
middelen aan die centra voor de uitwerking van
een begeleidingsplan in samenwerking met de
ouders.

De spreker verwoordt uitdrukkelijk zijn ongeloof
in de aanpak van de huidige drugshulpverleners en
onderstreept aan de hand van cijfermateriaal de
ernst en vooral de toename van het drugsprobleem
bij jongeren gedurende de laatste jaren. Tijdens de
bespreking werd het voorstel van resolutie van
mevrouw Avontroodt, mevrouw Merckx en de heer
Swennen als basistekst genomen. De commissiele-
den zijn het er allen over eens dat de drugsproble-
matiek bij jongeren ernstig is en ook ernstig moet
worden genomen. Iedereen was het ook eens over
het belang van een preventief gezondheidsbeleid.

Vooral de verschillende ervaringen met de huidige
aanpak binnen de hulpverlening en het onderwijs,
en de verschillende visie op het door de Vlaamse
overheid te volgen gezondheidsbeleid, waren het
voorwerp van gesprek. De minister drukte tijdens
de bespreking haar verontwaardiging uit over de
bewering van een commissielid dat er helemaal
niets wordt ondernomen. Ze gelooft stellig dat het
lovenswaardige werk van de huidige hulpverleners
langzaam vruchten zal afwerpen. Ze deelde mee
dat de voorbereiding van een aantal acties is opge-
start. De VAD werkt aan een internationaal geva-
lideerde vragenlijst voor leerlingen. Via het tijd-
schrift Klasse worden de scholen opgeroepen om
deel te nemen aan de bevraging en de participatie-
ve risicoanalyse. Nog dit schooljaar start de VAD
in 10 scholen een proefproject op. De minister gaf
aan dat de onmiddellijke toepassing in alle scholen
niet haalbaar is. Inrichtende machten van vrije
scholen kunnen hun deelname trouwens weigeren
krachtens de vrijheid van onderwijs, die in de
grondwet is ingeschreven.

Tijdens de bespreking in commissie werd een
amendement ingediend dat ertoe strekt de formu-
lering 'verzoekt de Vlaamse regering het MST-
PMS opdracht te geven', te vervangen door 'ver-
zoekt de Vlaamse regering het MST-PMS aan te
zetten om'. Dit amendement werd aangenomen
met acht stemmen voor, twee stemmen tegen en
één onthouding.

Het geamendeerde voorstel van resolutie werd
aangenomen met acht stemmen voor en drie ont-
houdingen.

De voorzitter : Mevrouw Helsen heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen (Op de tribune) :
Namens mijn fractie wil ik meedelen dat het voor-
stel van resolutie een voorbeeld is van goed parle-
mentair werk.

We stellen preventie voorop om vanuit de Vlaamse
bevoegdheden te werken aan een oplossing voor
het drugsprobleem. Preventie is immers essentieel.
Het is misschien wel de moeilijkste weg, want pre-
ventie werpt maar langzaam vruchten af. Volgens
ons is het wel de meest geschikte manier van wer-
ken. We verkiezen preventie boven een repressieve
aanpak.

MST-PMS is een goed instrument om de nodige
tijd te investeren in de samenwerking met scholen
op het vlak van de drugsproblematiek van jonge-
ren. In deze samenwerking tussen PMS-MST en de
school zijn een aantal elementen belangrijk, die
ook werden opgenomen in de aangepaste resolutie.
Onze fractie wil ze vandaag nog even benadruk-
ken.

Een eerste element is dat MST-PMS gemakkelijk
toegankelijk is voor scholen, ouders én leerlingen.
Begeleidingswerk is een belangrijke onderdeel van
hun werking. Het opbouwen van een vertrouwens-
relatie met de leerlingen vormt de basis van elke
goede begeleiding. In het kader van opdrachten of
activiteiten van MST-PMS ter bestrijding of voor-
koming van drugsgebruik bij jongeren, is het dan
ook van essentieel belang dat deze vertrouwensre-
latie niet in het gedrang komt.

Een tweede element dat we vandaag extra willen
benadrukken, is dat het voor de realisatie van een
drugsbeleid op school een meerwaarde kan zijn om
vanuit MST-PMS informatie te geven over de
omvang van de problematiek. De uniforme regis-
tratie aan de hand van een standaardvragenlijst
kan een belangrijke bijdrage leveren. De opdracht
van MST-PMS mag zich in geen enkel geval beper-
ken tot registratie en gegevensverwerking. Het
moet een ruime ondersteuning bieden voor het
hele drugsbeleid van de scholen. Dat betekent dat
er onder meer een bijdrage moet worden geleverd
bij het opzetten van programma's voor doelgerich-
te drugspreventie. Registratie en gegevensverwer-
king kunnen een onderdeel zijn van de totale aan-
pak.

Een derde element is de keuze om geen verplich-
tend karakter te geven aan preventieve acties in
het kader van de drugsproblematiek, en om MST-
PMS ertoe aan te zetten op vrijwillige basis en in
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overleg met de scholen mee te werken aan een
aantal acties. Volgens ons biedt een vraag vanuit de
scholen meer waarborgen op effectiviteit en een
sterk engagement.

Onze fractie vindt de voorliggende resolutie in zijn
aangepaste vorm een goede aanzet om het preven-
tief gezondheidsbeleid te realiseren. Onze fractie
zal deze resolutie dan ook goedkeuren. (Applaus)

De voorzitter : De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, geachte collega's, ik sta erop de ver-
slaggeefster, die intussen een zekere reputatie
heeft opgebouwd op dit gebied, te danken voor
haar degelijk verslag.

Geachte collega's, de resolutie waarover morgen
zal worden gestemd, is een schoolvoorbeeld van
hoe men een oorspronkelijk degelijk voorstel moet
verknoeien om het goedgekeurd te krijgen.
Natuurlijk, indien men ook diegenen, die het
drugsgebruik bij onze jeugd voortdurend minimali-
seren, banaliseren en vaak ook nog goedpraten,
achter zijn voorstel wil krijgen, dan moet men wel
zoveel water bij de wijn doen dat er geen wijn
meer overblijft. Dat is met deze resolutie gebeurd.

De voorzitter : Mevrouw Merckx heeft het woord.

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey : Mijnheer
Strackx, ik neem aan dat u ook aanwezig was op de
hoorzitting. Uit het verslag van deze zitting blijkt
meer dan duidelijk dat het niet alleen gaat over
mensen binnen de VAD, want daartegen is uw uit-
spraak blijkbaar gericht. Het gaat ook over weten-
schappers, mensen die zich dagelijks inzetten voor
jongeren en de gezondheidsproblematiek. Zij
hechten er belang aan dat we hier niet repressief
zouden optreden en dat we zouden werken aan
een vertrouwensrelatie met jongeren.

In die zin vind ik uw uitspraak dat de oorspronke-
lijk ingediende resolutie veel beter was en de
oplossing inhield om een echt preventiebeleid voor
jongeren in te voeren, nogal kras. Mevrouw Avont-
roodt zal het daar ongetwijfeld nog over hebben.

De heer Felix Strackx : Mevrouw Merckx, ik was
nog maar net begonnen. Indien u even geduld had
geoefend, dan had u gemerkt dat ik daar in de rest
van mijn betoog nog op zou terugkomen. Ik had
het trouwens helemaal niet over die mensen die

aanwezig waren tijdens de hoorzitting, maar over
een aantal politieke partijen.

De voorzitter : Mevrouw Avontroodt heeft het
woord.

Mevrouw Yolande Avontroodt : Mijnheer Strackx,
ik was van plan u tijdens mijn uiteenzetting van
repliek te dienen, maar ik kan me er niet van weer-
houden dit nu reeds te doen.

Waar u het over heeft is de uniforme screening, die
inderdaad in het allereerste voorstel van resolutie
was opgenomen. Nu weet u al dan niet dat het om
medische en wettelijke redenen onmogelijk is om
deze screening te doen in dit stadium. Daarvoor
bestaan twee redenen. Ten eerste is de verhouding
tussen leerling en medisch schoolarts niet dezelfde
als die tussen dokter en patiënt. Ten tweede
behoort het registreren en verwerken van die gege-
vens volledig tot het domein van de wet betreffen-
de de privacy. Men zou uiteindelijk dus geen resul-
taat bekomen. Screening is in een eerste fase ech-
ter even goed mogelijk via gevalideerde vragenlijs-
ten.

De heer Felix Strackx : Mevrouw Avontroodt, ook
daar kom ik straks nog op terug. Dit was slechts
een inleiding. Ik vind het trouwens vreemd dat u
me niet toestaat het oorspronkelijke voorstel te
prijzen. Dat was immers uw voorstel. Ik wil u hier
een compliment geven, dat u blijkbaar weigert.

Wat is er met deze resolutie gebeurd ? Wat wordt
er in deze resolutie nog voorgesteld ? Om te begin-
nen gaat men een beetje meten, niet zomaar, maar
wel op een wetenschappelijk verantwoorde manier.
Ik heb daar geen bezwaar tegen, maar wat maakt
het uiteindelijk uit ? Wat maakt het uit mocht uit
metingen blijken dat er toch geen 68.000 Vlaamse
minderjarigen reeds cannabis hebben gebruikt,
zoals blijkt uit de studie van de Gentse universiteit,
maar slechts 65.000 ? Wat maakt het uit mocht blij-
ken dat er toch geen 5.000 Vlaamse minderjarigen
reeds cocaïne hebben gebruikt, maar dat het er
slechts 4.500 zouden zijn ? Wat maakt het uit als
blijkt dat er toch geen 2.500 Vlaamse minderjari-
gen reeds crack hebben gebruikt en hoogstwaar-
schijnlijk reeds verslaafd zijn, maar slechts 2.000 ?
Wat maakt het uit dat men precieze cijfers heeft als
men er vervolgens niets mee aanvangt ? Natuurlijk
gaat men een beetje aan preventie doen, maar dan
voorzichtig, want er mag niet worden gebruus-
keerd. Men zal dus uit hetzelfde vaatje blijven tap-
pen, ook al is het falen van het huidige preventie-
beleid reeds meer dan voldoende aangetoond. Hoe
kan men anders verklaren dat er in een periode
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van twee jaar een fenomenale stijging van het
drugsgebruik bij jongeren kon worden vastge-
steld ?

Zolang men drugsgebruik in een ondergeschikte
orde blijft plaatsen ten aanzien van het drinken
van een glas bier, het roken van een sigaret of het
nemen van een aspirientje, moet men geen beter-
schap verwachten. Ik geef een voorbeeld. De jon-
gerenbeweging van de socialistische ziekenfondsen
trekt op dit ogenblik het land rond met een ten-
toonstelling tegen drugs. De vaste begeleider van
deze expositie beweert boudweg dat ook de ouders
in grote mate drugs gebruiken : tabak, alcohol en
geneesmiddelen. Dat vinden ze echter niet veront-
rustend omdat het legale middelen zijn.

Dat is nu precies wat ik bedoel. Men beweert dus
dat er eigenlijk geen wezenlijk verschil is. De man
gaat nog verder. Hij zegt dat iemand die een joint
rookt niet noodzakelijkerwijze in een destructieve
drugsspiraal terechtkomt. Collega's, natuurlijk is
dat niet zo, dat zou er nog maar aan moeten ont-
breken ! Gelukkig maar dat niet alle cannabisge-
bruikers heroïnomanen worden, anders zou het er
wel bijzonder slecht uitzien ! Geen enkele verslaaf-
de is echter ooit onmiddellijk begonnen met een
naald in zijn of haar arm te steken. Ze zijn allemaal
begonnen met cannabis  –  niet met Marlboro
Light, maar met cannabis.

Ondertussen staat het ook vast dat de zogenaamde
softdrugs de hersenen voorbereiden op het zwaar-
dere spul. Wie dat nog durft te betwijfelen, is zeer
hypocriet. Ik durf dan ook hier en nu voorspellen
dat indien het huidige beleid niet wordt omge-
gooid, het drugsgebruik op dezelfde spectaculaire
wijze zal blijven toenemen. Mevrouw de minister,
de volgende keer dat er weer cijfers worden
bekendgemaakt, zal ik u hieraan herinneren.

Natuurlijk betekent dit alles niet dat de strijd tegen
het drugsgebruik bij de jongeren bij voorbaat ver-
loren is. Er is echter wel politieke moed nodig om
het probleem aan te pakken, en die moed is
momenteel enkel bij het Vlaams Blok te vinden.
Alle andere partijen zijn zo bevreesd voor hun
populariteit bij de jeugd dat ze het drugsprobleem
niet durven aan te pakken.

Sommige ministers vinden het zelfs nodig om een
rockgroep die al inzake drugsgebruik in opspraak
is gekomen, te benoemen tot cultureel ambassa-
deur van Vlaanderen. Sommige partijvoorzitters
menen zelfs dat ze het slechte voorbeeld moeten

geven door zelf op geregelde tijdstippen een joint
op te steken. Zulke mensen vormen een gevaar
voor de samenleving in het algemeen en voor de
jeugd in het bijzonder.

Met een klein beetje politieke moed en creativiteit
zijn er nochtans vele maatregelen te bedenken om
het drugsgebruik bij de jongeren terug te dringen.
Eén ervan hebben we vandaag bij wijze van amen-
dement ingediend.

De schoolbevolking wordt al jaren geregeld getest
op allerlei zaken : het opsporen van aandoeningen,
het verder volgen van vaccinaties, het controleren
op hoofdluis, enzovoort. Niemand heeft zich ooit
afgevraagd of de privacy hier in het gedrang komt.
Niemand heeft ooit de vraag gesteld of de jongeren
daar zelf wel mee akkoord gaan. Het onderzoek
vindt plaats, en iedereen is het erover eens dat dit
een goede zaak is.

Als het Vlaams Blok voorstelt om ook te testen op
drugsgebruik stijgt er een luid protest op. Men
zegt : 'Stel u voor dat iemand niet wil plassen ?' Is
het ooit al gebeurd dat er iemand op een medisch
onderzoek geen urinestaal wilde afleveren om het
te laten testen op de aanwezigheid van eiwitten bij-
voorbeeld ? Trouwens, het hoeven zelfs niet eens
meer urinetesten te zijn. Er wordt ook gewerkt aan
de ontwikkeling van speeksel- en zweettesten.

Men beweert ook dat dit voorstel zeer repressief is
ten opzichte van de jeugd. Collega's, de uitslag van
de test wordt gewoon aan de ouders meegedeeld.
Ik zie niet in wat daar repressief aan is. Hebben de
ouders als eerste verantwoordelijken voor de
opvoeding dan niet het recht om te weten waarmee
hun kind bezig is ? Mogen ze niet weten waaraan
hun zoon of dochter zijn of haar zakgeld wil beste-
den ? En als sommigen repressief willen optreden,
is dat dan niet hun zaak ? Mogen ze misschien zelf
nog beslissen welke opvoeding ze hun kind wensen
te geven ? Het feit dat ze kunnen worden betrapt
en dat hun ouders op de hoogte kunnen worden
gebracht, zal voor veel jongeren een voldoende
reden zijn om het risico niet te nemen. Is dat een
oneerbare praktijk ? Ik vind van niet. Het interes-
seert me helemaal niet vanuit welke motivatie jon-
geren nee zeggen tegen drugs, als ze er maar afblij-
ven.

Een derde voordeel van de onverwachte drugscon-
troles op school is de vroegtijdige opsporing.
Drugsverslaving is de kanker van onze samenle-
ving. Net zoals bij kanker is een vroegtijdige
opsporing van zeer groot belang. Hoe vroeger het
probleem wordt gedetecteerd, hoe minder ingrij-
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pend en hoe minder duur de behandeling is, en hoe
groter de slaagkans. Als men het principe van de
onaangekondigde opsporing van verboden midde-
len bij sportbeoefenaars en van psychotropica bij
weggebruikers aanvaardt, dan is er geen enkele
reden om jongeren, en zeker minderjarigen, niet te
controleren op het gebruik van illegale drugs. Der-
gelijke controles hebben een ontradend effect en
maken het mogelijk om in een vroeg stadium een
gepaste, efficiënte hulpverlening te bieden en om
te voorkomen dat het probleem escaleert. Ik pleit
er nogmaals voor om de resolutie meer inhoud te
geven door ons amendement goed te keuren.
(Applaus bij het VB)

De voorzitter : Mevrouw Avontroodt heeft het
woord.

Mevrouw Yolande Avontroodt (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, colle-
ga's, sta me toe een ander discours te voeren dan
de heer Strackx. Ik wist dat het Vlaams Blok het
monopolie heeft op bepaalde thema's. Ik wist niet
dat de heer Strackx het monopolie opeist op drugs.
Ik bestrijd dit ten zeerste. Dit is absoluut niet het
monopolie van het Vlaams Blok. In mijn visie is
het beter om één stap vooruit te zetten dan tien
stappen achteruit. Het is daarom dat ik als titel van
mijn betoog een citaat van Connie Palmen koos :
'Verslaving is als een vriendschap, maar dan zonder
vriend.'

Er bestaan in Vlaanderen talrijke projecten en ini-
tiatieven rond drugspreventie. Het probleem blijft
dat een coherent drugsbeleid niet mogelijk is, niet
alleen door de versnippering op het terrein, maar
ook door de versnippering van de bevoegdheid
over het federale en het regionale niveau. De
opbouw van een coherent drugspreventiebeleid
vraagt een afstemming tussen de diverse betrokken
beleidsniveaus en een diepgaand en verregaand
debat. We hebben dit willen verwezenlijken via dit
parlementair werk.

Men kent inderdaad verschillende benaderingswij-
zen. Er zijn de drie m's : mens, milieu, middelen. Er
is de benadering via vraag- of aanbodzijde. Uitein-
delijk telt enkel het resultaat. Het fundament van
elke preventie is registratie. In onze partij gebrui-
ken we deze zin bijna als slogan.

Het tweede element waarop deze resolutie is geba-
seerd, is participatie. Mevrouw Helsen heeft dat
heel goed verwoord in haar verslag. We moeten
inderdaad toegeven dat jongeren een andere kijk

hebben op drugsgebruik en drugsmisbruik, en dat
de populariteit van drugs is toegenomen. We zijn
zeker bereid om daar iets aan te doen.

Jongeren gebruiken drugs omdat ze menen het
welbevinden te kunnen vinden in het vasthouden
van het nu. Sommigen vinden dat ook, tot de ver-
nietigende verslaving optreedt. Om een juist
inzicht te krijgen in dat continuüm van elementen
van druggebruik, is het opzetten van een uniforme
registratie en een risicoanalyse een eerste stap,
maar zeker niet de laatste.

Wat kunnen we leren uit de publicatie van de cij-
fergegevens van de Gentse universiteit, waarnaar
ook de heer Strackx heeft verwezen ? In de ene
school leidt deze publicatie tot verbazing en ver-
wondering, terwijl andere scholen er zich in her-
kennen en er een hefboom in zien op hun zoek-
tocht naar inhoudelijke erkenning van hun preven-
tiebeleid. Ouders moeten hierbij worden betrok-
ken, maar het gaat vooral om de leerlingen zelf.
Druggebruik is en blijft een groepsgebeuren.

Op welke vragen zoeken we nu een antwoord ?
Moeten we het risico uitschakelen of moeten we
het beheersbaar maken ? Het antwoord daarop
kunnen we alleen vinden als we de risicofactoren
duidelijk onderkennen. Die kunnen zowel collec-
tief als individueel zijn. Familiale en sociale
omstandigheden, de kostprijs van het product,
welke producten men gebruikt en de combinatie
met andere producten, zijn voorbeelden van collec-
tieve risicofactoren.

Individuele risicofactoren zijn te vinden bij de leer-
ling zelf, in zijn attitude, fysieke conditie en leeftijd.
De peiling naar deze factoren moet leiden tot
gegevens waarop men het leren omgaan met drugs
kan enten. Men kan er niet omheen dat onze jeugd
met risico's moet leren omgaan en daar mee moet
leren leven.

De tweede vraag is wat de schade is van het mis-
bruik van drugs, en ik spreek met opzet over mis-
bruik. Die bestaat uit acute intoxicatie, en fysieke
en mentale verslaving die aanleiding geeft tot fun-
damentele aantasting van de gezondheid, criminali-
teit en sociale uitsluiting. Daarnaast is ook het ver-
breken van sociale banden een duidelijk effect  –
ook van het gebruik van softdrugs  –  waarop we
een antwoord moeten zoeken. Het ontvluchten van
de realiteit en het enkel willen genieten van het nu,
is een belangrijke factor.

Ik wil op dit forum ook stilstaan bij een effect op
de hersenen van zowel cannabis als cocaïne en her-
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oïne. Ik neem aan, mijnheer Strackx, dat u citeerde
uit het artikel dat u mij hebt gevraagd. Dit is een
andere visie. Men mag inderdaad niet permissief
zijn. Het feit dat er wordt gedeald op de school en
dat er op straat dictaten van drugdealers heersen, is
onaanvaardbaar, niet alleen voor uw partij.

Welke vragen moeten we nog op de uniforme vra-
genlijst zetten ? We moeten alleen die vragen stel-
len die leiden tot een juiste bepaling van de risico-
factoren. Dat is een opdracht voor u, mevrouw de
minister. Als we erin slagen om hier in Vlaanderen
een antwoord op te vinden, dan is de eerste stap
gezet. Mevrouw de minister, dan zullen we u uiter-
aard bevragen. Als we weten waar we starten en
waar we naartoe gaan, zullen we kunnen evalueren
of het preventiebeleid dat daaromtrent wordt
opgezet, effectief is of niet.

Uit de studie van de Gentse universiteit, die hier al
meermaals is aangehaald, kunnen we conclusies
trekken, maar deze conclusies leiden niet naar indi-
viduele preventie noch naar activiteiten in peer
groups. Dit is momenteel nog onmogelijk. De stu-
die in Aalst, waar burgemeester De Maght het
heeft aangedurfd om in de scholen over alle netten
heen een registratiesysteem op te zetten  –  wat
achteraf werd afgedaan als onvoldoende represen-
tatief  –  was volgens mij een eerste aanzet om te
komen tot wat nu voorligt. Ook Ninove heeft der-
gelijke experimenten opgezet. Al deze voorbeelden
dragen heel duidelijk aan dat er een versnippering
is, waaruit geen conclusies mogelijk zijn, en zeker
geen algemene conclusies.

Er is een duidelijke mentaliteitsverandering bij de
jeugd die het gebruiken van drugs gebruikelijk
vindt, om het heel toepasselijk te verwoorden. We
moeten hierop een antwoord vinden. Hoe kunnen
we de risicogroepen betrekken bij preventiestrate-
gieën ? Betutteling of maatregelen van bovenaf
hebben weinig of geen effect, zoveel is reeds bewe-
zen. Waarom moeten we collectieve preventiepro-
gramma's opzetten ? Ik heb het in de commissie
reeds onderstreept, en ik herhaal het nogmaals :
omdat het therapeutisch succes van verslavingsbe-
handeling nihil is. Eén derde overlijdt, één derde
recidiveert en één derde slaagt erin. Dit kost han-
denvol geld. De mensen gaan in therapie en maken
een contract, en dan recidiveren ze. Dit toont
alleen het belang van preventie en risicobeheersing
aan.

Waarom is het medisch schooltoezicht nodig ?
Mevrouw Helsen heeft ernaar verwezen. Het is een

perfect instrument, het is betaald en betaalbaar, het
kan zich goed richten en het kan een antwoord
geven op veel grotere behoeften. Het is nog teveel
klinisch-medisch gericht, maar de huisarts kan er
zeker zijn plaats innemen. Het moet ook meer wor-
den gericht op sociaal-culturele variabelen.

De nadruk moet liggen op primaire preventie.
Mevrouw de minister, u heeft de LOGO's opge-
start en gezegd dat al wie er interesse voor heeft,
betrokken partner moet zijn. Om een meerwaarde
te bekomen moet de registratie van de gegevens op
lokaal vlak doorstromen. Dit zou kunnen resulte-
ren in een veralgemeende strategie rond lokaal
preventiebeleid, uiteraard in samenwerking met de
huisartsenvereniging en de oudervereniging.

Een tweede meerwaarde is dat, indien men de risi-
cogroepen uiteindelijk kan opsporen, ook daar de
efficiëntie van het medisch schooltoezicht zal stij-
gen. Ik denk hierbij aan de vaccinaties tegen hepa-
titis B en aan de bestrijding van tuberculose, infec-
ties en seksueel overdraagbare aandoeningen zoals
aids. Dit is een niet te onderschatten voordeel, op
voorwaarde dat men erin slaagt de risicogroepen
duidelijk te determineren.

In de commissie ging het onder meer over het
opsporen of in kaart brengen van gezondheids-
beïnvloedend gedrag in Vlaanderen. Hierbij zou
men rekening houden met het gebruik van alcohol
of tabak, maar ook met de fruitconsumptie. Ik heb
erop gewezen dat ook het drugsgebruik dan niet
mag ontbreken. Zo niet blijft men aan de zijlijn
staan en krijgt de bevolking geen signaal. We
mogen niet wegkruipen of ons achter een masker
verstoppen. Ook die cijfers moeten worden gepu-
bliceerd. Dit is een terechte zorg van de ouders, de
scholen en waarschijnlijk ook de jeugd zelf.

Mevrouw de minister, refererend aan uw beleids-
nota wil ik toch uw eerste beleidsbrief aanhalen.
Daarin zegt u, ik citeer : 'Opzetten van registratie is
meer dan terecht. Heel waarschijnlijk is er met
betrekking tot de frequentie van het gebruik van
illegale drugs bij jongeren in 1994 niet veel veran-
derd in vergelijking met 1980. Deze bewering kan
echter niet empirisch worden aangetoond.' Einde
citaat. Ik denk dat dit de grootste motivatie is
waarom het parlement deze resolutie heeft opge-
steld.

Ik zal nog enkele cijfers geven over de internatio-
nale productie van verdovende middelen. Die pro-
ductie is de laatste jaren spectaculair gestegen. De
productie van cocaïne hydrochloride is in Latijns-
Amerika in nauwelijks tien jaar bijna verdubbeld.

Avontroodt
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De productie van opium is in Birma en Afghani-
stan in diezelfde tien jaar zelfs met 450 percent
gestegen. De cannabiscultuur in Marokko bedroeg
in 1996 70.000 hectare tegenover 30.000 hectare in
1988. Ondanks de sensibilisering waaraan bij ons in
het Westen wordt gewerkt, is de productie al die
tijd sterk blijven stijgen. Daarnaast is er ook nog de
opening van de grenzen met de landen van het
voormalige Oostblok, berucht om hun synthetische
drugs die worden aangemaakt door onderbetaalde
scheikundigen waarop geen enkele controle moge-
lijk is.

Dat de verwerking met de toestemming van de
onderzochten moet kunnen gebeuren, heb ik reeds
in de repliek kunnen zeggen. De wetgeving op de
databanken en op de privacy moet nu eenmaal
worden gerespecteerd. Het zou jammer zijn als we
ons niets van de bescherming van de privacy zou-
den aantrekken. Het zou ook niet tot resultaat lei-
den. De kern van het verhaal zit in de participatie-
ve risicoanalyse.

Tot slot wil ik het hebben over het breed maat-
schappelijk debat. Met onze kleine stap kunnen we
geen antwoord bieden op de drugproblematiek.
Maar als in de scholen over alle netten heen werk
wordt gemaakt van het krijgen van een juist inzicht
in het probleem en van het bieden van een uitzicht
op een drugsvrij leven aan de jongeren, voldoen we
aan een behoefte.

Mensen streven welbevinden na, maar doen dit
soms op een ongezonde en risicovolle wijze. Het
systeem van sociale controle wordt in onze maat-
schappij verlaten. Men leeft meer in een tijd van
laissez faire, laissez passer. Het individu kan zich
emanciperen en kan open bloeien, maar deze
openheid houdt ook risico's in. De onzekerheid
van vandaag over morgen, maakt het nu-moment
net zo interessant en zaligmakend voor de jeugd.

Ik vat de opeenvolgende stappen even samen.
Eerst komt het proberen of experimenteren, daar-
na het doen, vervolgens het herhalen en uiteinde-
lijk het verslaafd zijn. De geschiedenis van de
meeste gebruikers vangt meestal aan met een pro-
bleemvrije dimensie van genieten en zich goed
voelen. De herhaling wordt echter een automatis-
me, en de niet-gekozen herhaling tast uiteindelijk
de zelfwaarde aan.

Wie nog niet herkenbaar tot de groep van de ver-
slaafde gebruikers behoort, heeft geen problemen.
Voor wie dat wel zo is, is er nog weinig hoop. Het

langdurig onbesproken laten, of erger het onbe-
spreekbaar maken, van problematisch gebruik bij
zoveel leerlingen of patiënten op de eerste lijn,
vormt één van de grootste uitdagingen van het hui-
dige genotsmiddelenvraagstuk.

Het vroegtijdig ingrijpen tegen gewoontevorming
bij genotsmiddelenmisbruik, biedt zelfs via mini-
male interventies, reële perspectieven op een
gedragsverandering. Het lijkt ons onethisch om
niet volwaardig de kaart van de vroeghulp te trek-
ken.

Tot slot herhaal ik als laatste zin mijn eerste : ver-
slaving is een vriendschap zonder vriend. (Applaus
bij de VLD, de CVP, de VU en het VB)

De voorzitter : Mevrouw Merckx heeft het woord.

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey : Mijnheer de
voorzitter, na deze boeiende uiteenzetting van
mevrouw Avontroodt, wil ik graag nog kort iets
zeggen.

Deze resolutie heeft alvast in de commissie de aan-
zet gegeven tot een boeiende discussie, maar is
tegelijkertijd ook een zoveelste aanzet tot de con-
crete aanpak van de drugproblematiek. Dit maakt
deel uit van het algemeen drugpreventiebeleid dat
we in de commissie op de voet volgen. In de com-
missie wil niemand de problemen van drugs of de
gevolgen ervan minimaliseren. Niemand van de
democratische fracties gelooft echter dat repressie
alleen helpt.

Ten tweede is het juist dat een uitdrukkelijk signaal
van het parlement aan de jongeren, de ouders en
de scholen noodzakelijk is. Het zenden van zo een
signaal is nodig om meer dan louter symbolische
redenen. Dit parlement moet samen met de rege-
ring jongeren, scholen en ouders inzicht bieden
inzake de complexiteit van de problematiek. Door
het mee indienen en mee goedkeuren van deze
resolutie willen we onze steun betuigen aan een
parlementair initiatief. De regering is als gevolg
van deze resolutie en het VN-verdrag verplicht om
maatregelen te nemen om kinderen tegen het
gebruik van verdovende middelen te beschermen.

De registratie, risicoanalyse en het ondersteunen
van scholen zijn maar facetten, maar ze zijn wel erg
waardevol. We hopen dat de regering deze resolu-
tie zal uitvoeren en overleg zal plegen met het
federale niveau over het te voeren beleid. We zul-
len dit in de commissie verder opvolgen. (Applaus)

De voorzitter : De heer De Reuse heeft het woord.

Avontroodt
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De heer Herman De Reuse : Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, collega's, mevrouw
Merckx zegt dat de democratische fracties repres-
sie geen middel vinden. Dan nodig ik hen uit om
ook het strafrecht af te schaffen. Laten we toch
ernstig blijven als we over dergelijke problemen
praten.

Mevrouw Avontroodt zegt dat er een medico-
legaal probleem is en ook een probleem met de
wet op de privacy inzake gebeurlijke urinecontro-
les. Wat dat eerste betreft, wil ik zeggen dat er
medisch schoolonderzoek is, dopingcontrole en
alcoholtests. Ik neem aan dat we daarbij met het-
zelfde medico-legaal probleem zitten.

Wat de wet op de privacy betreft, wil ik benadruk-
ken dat dit om een strafrechtelijk probleem gaat.
Dan moet u consequent zijn en stellen dat de
staatsveiligheid geen lijsten mag aanleggen, dat er
geen strafregister meer mag zijn en dat er op de
parketten geen register meer mag worden bijge-
houden van vervolgingszaken.

We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn. De wet
op de privacy, het medisch beroepsgeheim enzo-
voort bestaan allemaal, maar daar wordt vanuit
verschillende invalshoeken strikt genomen ook
inbreuk op gepleegd. Niets belet ons dan ook om
hier een urineproef in te voeren.

De voorzitter : Mevrouw Avontroodt heeft het
woord.

Mevrouw Yolande Avontroodt : Ik moet dit tegen-
spreken. Het uitgangspunt is een collectief preven-
tie-instrument, namelijk het medisch schooltoe-
zicht. Noch in de arbeidsgeneeskunde, noch in het
medisch schooltoezicht is wat u zegt mogelijk en
wel omwille van de aangehaalde redenen. Zelfs
binnen de arbeidsgeneeskunde, waar men met vei-
ligheidscomités werkt, mag men geen alcoholproef
afnemen. Dat is bij wet verboden. Misschien is dat
dan een slechte wet, maar het mag niet.

Ik zou het zeer jammer vinden indien we om die
reden niet tot een uniforme registratie kunnen
komen.

De heer Herman De Reuse : Toen ik school liep,
was er bij het MST toch een urine- en een bloed-
proef. We kregen allemaal een prikje en een buisje.

We kunnen daar geen conclusies uit trekken, maar
we kunnen dat bij decreet veranderen. Dat zou dan
een inbreuk op de privacy kunnen zijn, maar ook
daar kunnen we een uitzondering op maken. Dit

situeert zich in de sfeer van het strafrecht. Drugs-
gebruik is een wanbedrijf en dus strafbaar. Ik zou
zelfs zeggen : wie er weet van heeft, heeft een mel-
dingsplicht.

Mevrouw Yolande Avontroodt : De opdracht van
een preventiegeneesheer is zeer duidelijk omschre-
ven en ligt totaal anders dan die van een behande-
lend geneesheer. Een bloedproef kan gewoon niet,
noch op drugs, noch op alcohol. U beweert dat u
een bloedproef werd afgenomen, eigenlijk kan dat
niet.

De heer Herman De Reuse : We werden toch alle-
maal in de vinger geprikt.

Mevrouw Yolande Avontroodt : Dat is toch geen
bloedonderzoek ! Dat was een intradermotest. U
hebt ook een vaccinatie gekregen. Die opdrachten
zijn duidelijk afgebakend.

De heer Herman De Reuse : Het gaat me om de
gevolgen die men eraan verbindt, mevrouw Avont-
roodt. Men maakt hier een onderscheid tussen
drugsgebruik en drugsmisbruik. Dat stoort me ten
zeerste. Volgens mij kan er bijzonder weinig ver-
schil zijn. Ik neem aan dat er uitzonderingen zijn,
maar ik zie in de rechtszaal altijd opnieuw dezelfde
mensen verschijnen. Eenmaal dief, altijd dief, dat
klopt niet, maar eenmaal gebruiker, altijd gebrui-
ker, dat gaat wel op. U kunt dat bij elke vervolgen-
de magistraat navragen. De recidive is enorm
groot.

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey : De heer De
Reuse bewijst door wat hij zegt dat niemand bin-
nen de democratische partijen gelooft dat repressie
alleen helpt. U hebt het louter over strafrecht, over
de wijze waarop binnen de justitie dit probleem
dient te worden opgelost. Wij zetten ons in om een
coherent preventiebeleid, hulpverleningsbeleid en
opvangbeleid voor jongeren uit te werken.

Het gebruik is een strafbaar feit maar de andere
punten hebben zoveel meer belang. Via onze steun
aan deze resolutie willen we dit nog optimaliseren
en vooral zo een beleid een echte kans geven.

De heer Herman De Reuse : Ik wens hierop te
reageren. Men mag me geen woorden in de mond
leggen.

De voorzitter : Mag ik vragen dit af te ronden.

De heer Herman De Reuse : Het voorstel van
resolutie van mijn fractiegenoten is niet
bestraffend maar wel preventief. Ik heb wel het
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voorbeeld gegeven dat het in feite om strafrecht
gaat. Ik heb niet gezegd dat we hier willen straffen.
Deze woorden mag mevrouw Merckx me niet in de
mond leggen. Ze haalt dan zaken  –  te goeder of te
kwader trouw  –  door mekaar.

De voorzitter : Mevrouw Avontroodt heeft het
woord.

Mevrouw Yolande Avontroodt : Mijnheer De
Reuse, ik heb inderdaad over het gebruik en de
benaderingswijze van drugs en genotsmiddelen
gesproken. Het gaat om een continuüm. Er zijn
fases van gebruik. Dit evolueert tot misbruik en
verslaving. Ik ben daar heel duidelijk in geweest.

De voorzitter : De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx : Ik dank mevrouw Avont-
roodt voor het artikel dat ze me beweert te hebben
gegeven. Ik zal er wel geen meer krijgen, maar toch
hartelijk bedankt. Ze is ook onze inspiratiebron
geweest bij het opstellen van de resolutie. Het is
enkel jammer dat ze niet de politieke moed heeft
gehad om haar oorspronkelijke voorstel door te
drukken.

De voorzitter : Minister Demeester heeft het
woord.

Minister Demeester-De Meyer : Mijnheer de voor-
zitter, geachte collega's, ik feliciteer mevrouw
Avontroodt en de commissie. Ze hebben hard
gewerkt om deze resolutie tot stand te brengen. We
hebben vastgesteld dat het voeren van een drugs-
preventiebeleid een moeilijke opdracht is. De
resultaten van zo een beleid zal men pas na vijf
jaar kunnen zien.

Bij de bespreking in de commissie stelde ik een
grote bezorgdheid vast ten aanzien van de jonge-
ren die op een of andere manier worden gecon-
fronteerd met drugs. Bij niemand heb ik een per-
missieve houding vastgesteld, nergens werd een
pleidooi gehouden voor permissief gedrag. Ik
spreek me niet uit over de rest.

Fundamenteel is dat iedereen zich heeft geschaard
achter een drugspreventiebeleid. De besprekingen
in de commissie en de stimulansen van de mensen
die tijdens de hoorzitting het woord hebben

gevoerd, hebben ertoe geleid dat de enquête die
was voorbereid door de VAD, wordt verfijnd. Het
hele plan dat werd voorbereid, is uitgewerkt in
functie van de besprekingen. Dat zal ook aanlei-
ding geven tot de totstandkoming van een partici-
patieve risicoanalyse, dus samen met de jongeren.

Na wat hier is gezegd wil ik een engagement aan-
gaan. Tegen het einde van deze zittingsperiode, en
in het licht van de beoogde resultaten in het jaar
2000 willen we een beter inzicht krijgen in het
drugsgebruik in Vlaanderen. Verder willen we het
drugsgebruik verminderen. Jongeren moeten wor-
den uitgenodigd om het gebruik, dat leidt tot mis-
bruik, te verminderen. Op een bepaald ogenblik
zullen we dan hopelijk kunnen vaststellen dat het
drugsgebruik in Vlaanderen is gedaald.

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

De bespreking is gesloten.

Op dit voorstel van resolutie zijn er amendemen-
ten van de heren Strackx en Creyelman.

De stemmingen over de amendementen worden
aangehouden.

We zullen morgen om 16 uur de aangehouden
stemmingen over de amendementen en de hoofde-
lijke stemming over het voorstel van resolutie hou-
den.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Dames en heren, hiermede zijn wij
aan het einde gekomen van onze werkzaamheden
voor vandaag.

Wij komen morgen om 10 uur en 14 uur opnieuw
bijeen om onze agenda verder af te handelen.

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 19.03 uur.

De Reuse
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare
Werken en Vervoer.

Vergadering van 10 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jan Penris, secretaris
van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Michel Doomst tot
de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over de coördinatie tussen de Mercuriuspro-
jecten en de mobiliteitsconvenants 

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraagsteller juicht toe dat op de verschillende
beleidsdomeinen in gemeenten aan planning wordt
gedaan, onder meer inzake mobiliteit en ruimtelij-
ke ordening. Dit proces stimuleert het uitwerken
van oplossingen. Centraal in het planningsproces
staat het mensvriendelijker maken van de kern van
een gemeente, en deze lijn moet consequent wor-
den gehanteerd bij de nog uit te werken plannen.

Het Vlaams Gewest subsidieert op dit ogenblik
zowel de Mercuriusprojecten als de mobiliteitscon-
venants. De doelstellingen van beide projecten zijn
op zichzelf waardevol maar niet gecoördineerd.

Voor de commerciële ontwikkeling van stads- en
gemeentekernen door de Mercuriusprojecten wor-
den vooral de handelaars geconsulteerd. Zij pleiten
voor een bereikbare kern, door promotie van het
openbaar vervoer en een groter gebruik van de
fiets, zonder echter te tornen aan de bereikbaar-
heid met de auto. Dit laatste komt in de praktijk,
zo weet de vraagsteller uit ervaring in zijn gemeen-
te, neer op het uitbreiden van de parkeermogelijk-
heden voor auto’s. Zo wordt nog meer autoverkeer
naar de stadskern gezogen. De vraagsteller verwijst
in dit verband ook naar de reacties van de midden-
stand op het Gentse mobiliteitsplan, waar een
NCMV-enquête gewag maakt van 55 percent min-
der verkoop, van problemen met de bevoorrading
in 60 percent van de gevallen, van een daling van
de omzet.

De mobiliteitsconvenant van zijn kant streeft ook
naar leefbare, veilige en bereikbare gemeenten
maar met als fundamentele doelstelling een aan-
zienlijke verschuiving van het autogebruik naar de
alternatieve vervoerswijzen, zoals openbaar ver-
voer, de fiets, te voet ... De heer Michel Doomst
vreest dat gratis openbaar vervoer weliswaar een te

overwegen alternatief is, maar dat dit slechts tijde-
lijk effect kan hebben. De oplossing zit volgens de
vraagsteller in heraanleg van de kernen, die veili-
ger moeten gemaakt voor de fietser en voetganger.

Er is dus nood aan coördinatie : de commercieel-
strategische plannen moeten worden getoetst aan
het referentiekader, voorzien voor de scenario’s,
die in het kader van de opstelling van het mobili-
teitsplan worden onderzocht. Volgens de vraagstel-
ler is de kans reëel dat de gemeentelijke overheid
enerzijds een mobiliteitsconvenant onderschrijft
om subsidies te krijgen, en tegelijk een niet-over-
eenstemmend Mercurius-project indient, onder
impuls van de lokale middenstand.

Aan de minister legt de heer Doomst twee vragen
voor :

– Is er enige coördinatie tussen beide projecten
voorzien ?

– Kan er niet aan worden gedacht om de Mercu-
riusplannen te onderwerpen aan een auditcom-
missie, net zoals de mobiliteitsconvenants, die
samen met een vertegenwoordiging van de mid-
denstand de plannen beoordeelt ?

2. Antwoord van de heer Eddy Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening

De minister beklemtoont vooraf dat, hoewel het
Mercuriusproject behoort tot de bevoegdheid van
minister Eric Van Rompuy, hij de vragen zal beant-
woorden in de mate dat ze raken aan zijn bevoegd-
heid voor de mobiliteitsconvenants.

De vrees van de vraagsteller dat beide projecten
onvoldoende op mekaar afgestemd zouden zijn of
– erger nog – uiteenlopende doelstellingen zouden
verwezenlijken, lijkt de minister niet terecht.

Van bij de aanvang van het Mercuriusproject werd
immers aan de potentiële deelnemers duidelijk
gemaakt dat de commercieel-strategische plannen
niet alleen moesten kaderen in de doelstellingen
van het Mercuriusproject. Ze moeten ook in de
andere beleidsaccenten van de Vlaamse regering,
zoals het sociaal impulsfonds, huisvesting en mobi-
liteit, passen. De technische stuurgroep die de stra-
tegische plannen heeft beoordeeld, was multidis-
ciplinair samengesteld om op deze complementari-
teit toe te zien.
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Bij de positief geëvalueerde dossiers heeft deze
technische stuurgroep dan ook regelmatig voorbe-
houd gemaakt met betrekking tot bijkomende par-
keermogelijkheden, die nogal vaak in het vooruit-
zicht werden gesteld.

Wat de projecten die nu kunnen worden ingediend
in uitvoering van de goedgekeurde strategische
plannen betreft, is ook gesteld dat de aanleg van
parkings in of nabij de onmiddellijke omgeving van
een commercieel centrum slechts mogelijk is op
voorwaarde dat dit niet leidt tot een verhoging van
het parkeeraanbod op centrumlocaties. De minis-
ter wijst erop dat, mochten zich toch projecten aan-
dienen die in het kader van het mobiliteitsconve-
nant als convenantgebonden worden beschouwd,

zij bij eventuele uitvoering automatisch zullen res-
sorteren onder het toezicht van de daartoe opge-
richte auditcommissies.

Een uitbreiding van deze commissies met een ver-
tegenwoordiger van de middenstand lijkt de minis-
ter niet aangewezen. De projecten die in het kader
van het Mercuriusproject worden ingeleid, hebben
immers normaal gezien reeds het voorwerp uitge-
maakt van een overleg tussen het lokale bestuur en
een koepelplatform van commerciële centra, waar-
in alle betrokken handelsstraten, -comités en/of
middenstandsorganisaties vertegenwoordigd zijn.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare
Werken en Vervoer.

Vergadering van 10 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jan Penris, secretaris
van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Michel Doomst tot
de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over de reclame op de voertuigen van De
Lijn

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraagsteller ontkent niet dat De Lijn in het ver-
leden reeds verschillende inspanningen heeft gele-
verd voor een klantvriendelijk imago en een stijl-
vol cachet in de dienstverlening. Dit gaat zowel op
voor de kledij en de houding van het personeel, als
voor de netheid van bussen en haltes of stelplaat-
sen.

Het stoort de vraagsteller echter dat, vooral in de
stedelijke centra en aan de kust, reclame op de
voertuigen dit imago ontsiert. Nochtans is hoog-
waardig openbaar vervoer noodzakelijk om het
gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.
"Hoogwaardig" betekent in deze context : vol-
doende beschikbaar, gemakkelijk toegankelijk, met
een goed imago, snel, betrouwbaar, comfortabel,
veilig en met een goede verhouding tussen prijs-
kwaliteit.

Het is onwaarschijnlijk dat de autogebruiker het
openbaar vervoer zal verkiezen als de kwaliteit en
de uitstraling belabberd zijn, of wanneer hij
terechtkomt in een omgeving die niet aansluit bij
zijn belevingswereld. Een "rijdende reclamedoos"
is geen stijlvol produkt meer. Ook de directie van
Metrolink in Manchester oordeelde dat door het
gebrek aan stijl de reclame op trams en metrobus-
sen moest worden geschrapt.

De vraagsteller beseft dat de reclame ook inkom-
sten oplevert, maar dit weegt niet op tegen het,
naar zijn aanvoelen, negatieve imago. Daarom wil
hij van de minister vernemen hoe groot deze
inkomsten zijn, of deze reclame-inkomsten van
substantieel belang zijn voor De Lijn, en of niet
kan worden overwogen de reclame te beperken ?

2. Antwoord van de heer Eddy Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening

De minister deelt mee dat de totale ontvangsten
voor reclame op tram en bus op jaarbasis ca. 30
miljoen frank bedragen.

Het is de NV Streep, die in 1992 als mediamaat-
schappij van De Lijn werd opgericht, die instaat
voor de reclamewerving. Het betreft een voortzet-
ting van de vroegere contracten die door de vroe-
gere vervoersbedrijven, met name MIVG, MIVA
en NMVB, waren aangegaan.

De Lijn en de privé-sector hebben elk 50 percent
van de aandelen. De overeenkomst bepaalt dat De
Lijn een geïndexeerde vaste vergoeding ontvangt
en een variabele vergoeding a rato van het aantal
m2 reclame die aangebracht wordt. De Lijn ont-
vangt ook de helft van het winstbedrag.

Tot op heden zijn er steeds duidelijke afspraken
voor het aanbrengen van reclame op bus en tram,
waarbij een onderscheid moet worden gemaakt
tussen flankaffichage en volledig beklede bussen of
trams. De NV Streep en De Lijn ontvangen talrijke
vragen van musea, sportfederaties e.a. voor het vol-
ledig bekleden van trams en bussen. Er werden tot
op heden zeer zelden negatieve reacties ontvangen
over de reclame op tram en bus, aldus de minister.

Meer specifiek wat de contravision betreft, verdui-
delijkt de minister dat er een akkoord vanwege het
Federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
is dat de reglementering van contravision als recla-
me op voertuigen vastlegt. Deze reglementering is
van toepassing en wordt nageleefd zowel in Wallo-
nië, Brussel als Vlaanderen. De minister vestigt de
aandacht van de vraagsteller erop dat in het bui-
tenland de meeste voertuigen wél met reclame rij-
den.

De minister besluit dat de NV Streep op dit ogen-
blik geen grondige wijziging in haar reclame-strate-
gie overweegt.

3. Replieken

De vraagsteller vraagt of hij uit het antwoord kan
afleiden dat dit reclamebeleid niet zal gewijzigd
worden. De minister antwoordt dat op dit vlak De
Lijn autonoom is.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare
Werken en Vervoer.

Vergadering van 10 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jan Penris, secretaris
van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Paul Dumez tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over de rechttrekking van de Leugenbergbocht
A12 Antwerpen

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraagsteller stelt het op prijs dat de Leugen-
bergbocht uiteindelijk wordt rechtgetrokken. De
precieze modaliteiten zijn echter een andere zaak.

Volgens recente informatie zou de rechttrekking
van de bocht "Leugenberg" meebrengen dat
slechts de oprit in de zuidrichting, naar Antwerpen,
zou blijven, maar niet meer in de noordelijke rich-
ting van de haven. Op dit ogenblik wordt deze laat-
ste oprit door vele werknemers van onder meer de
petrochemische bedrijven gebruikt. De administra-
tie Wegen en Verkeer zou deze oprit geschrapt
hebben na simulaties via het multimodaal model
Antwerpen. De vraagsteller bekritiseert de gehan-
teerde methodiek, die immers de avondspits als
basis nam. Nochtans is de druk dan veel meer
gespreid, en situeert de piek zich vooral ‘s ochtends
tussen zes en negen uur. Volgens de bouwaanvraag
zouden twee van de vier opritten verdwijnen, zodat
men de kleinere wegen zal moeten gebruiken.

Lokale gemeentebesturen wijzen dan ook op het
reële gevaar dat de omliggende woonkernen (Sta-
broek, Hoevenen...) zouden worden overspoeld,
waar de tolerantiegrens nu al bereikt is. Het enige
alternatief is ver omrijden, naar de oprit Ekeren.
Nochtans meent de heer Paul Dumez dat met
beperkte aanpassingen en met de voldoende
beschikbare ruimte, toch een oprit in de noordelij-
ke richting mogelijk moet zijn.

De vraagsteller wil van de minister vernemen of hij
met deze gegevens voldoende rekening gehouden
heeft, en welke eventueel de dwingende omstan-
digheden zijn om het bestaande plan toch te
behouden.

2. Antwoord van de heer Eddy Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening

De minister verwijst in eerste instantie naar zijn
antwoord op de mondelinge vraag van de heer
Johan Malcorps over de rechttrekking van de Leu-
genbergbocht, antwoord dat inhoudelijk nog steeds
correct is.

De beslissing om ter hoogte van de Leugenberg
enkel in op- en afritten in zuidelijke richting te
voorzien, is inderdaad gebaseerd op de conclusies
van een MER-rapport en de berekeningsresultaten
van het multimodaal verkeersmodel Antwerpen.

Uit het multimodaal verkeersmodel Antwerpen
blijkt volgens de minister dat het afschaffen van de
op- en afritten in noordelijke richting geen aanlei-
ding geeft tot verkeersoverlast in de nabije woon-
kernen. Het aanleggen van op- en afritten in noor-
delijke richting geeft daarentegen wel last voor de
bewoners van de Edisonwijk, die op een eiland tus-
sen de oude en de nieuwe Leugenberg zou komen
te liggen.

De MER-studie concludeert dat de beste oplossing
voor mens en milieu een op- en afrit in zuidelijke
richting is, zonder een op- en afrit in noordelijke
richting. De MER-studie adviseert om bij de recht-
trekking van de bocht tevens geluidsschermen aan
te leggen. Op dit ogenblik zijn er geen geluids-
schermen aanwezig ter hoogte van de Leugenberg-
bocht. Door de rechttrekking van de bocht zal de
verkeersleefbaarheid van de omgeving – op voor-
waarde dat er geluidsschermen worden geplaatst –
dus toenemen.

De minister is van oordeel dat tegemoetgekomen
wordt aan de belangrijkste bekommernis van de
woonwijken Edison en Schoonbroek, en dat een
verplaatsing van negatieve milieu-effecten naar de
buurgemeenten vermeden wordt. Het bestaande
plan wordt dan ook in deze vorm behouden, zoniet
zou het project een aanzienlijke vertraging oplo-
pen.

De bouwvergunning werd door de diensten van de
minister al officieel aangevraagd. De gemachtigde
ambtenaar heeft inmiddels het advies van de
gemeente Stabroek en de stad Antwerpen
gevraagd. Deze adviezen worden nu ingewacht
waarna de gemachtigde ambtenaar al dan niet een
bouwvergunning zal afleveren, zo besluit de minis-
ter.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare
Werken en Vervoer.

Vergadering van 10 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jan Penris, secretaris
van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Wilfried Aers tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over een bestemmingswijziging voor de aanleg van
een standplaats voor woonwagenbewoners in Gent

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraagsteller attendeert de minister op de onge-
rustheid die ontstaan is in de wijk Malem te Gent,
wat zijns inziens nochtans een model van een
sociale woonwijk is.

In het voorstel tot gewestplanwijziging is immers in
een pleisterplaats van 9,7 hectare voorzien voor
nomaden en woonwagenbewoners. De inwoners
van deze wijk vrezen voor overlast, diefstallen en
bedelarij. Op 4 januari werden bezwaarschriften
met 944 handtekeningen bij de provincie afgege-
ven. Bovendien ligt deze pleisterplaats dicht bij een
recreatiedomein en een natuurgebied.

Volgens de vraagsteller hebben zowel de meerder-
heidspartijen als de oppositie van de stad Gent bij
de minister geprotesteerd. Volgens recente berich-
ten zou de oppervlakte op 2 ha. gebracht worden,
met plaats voor 30 woonwagens. Ook de heer Toon
Michiels, coördinator van het Vlaams centrum voor
woonwagenwerk, zou 10 ha. overdreven genoemd
hebben. Een oppervlakte van tien hectare, zeker
voor rondtrekkende nomaden, lijkt de vraagsteller
zeer riant. Indien het werkelijk om slechts 30
standplaatsen zou gaan, moet er een ander terrein,
verder van een woonwijk gelegen, worden gezocht.

De vraagsteller benadrukt dat hij de leefwijze van
de zigeuners respecteert. In het verleden is echter
meermaals gebleken dat zij misbruik maken van
het vertrouwen van de bevolking. Een overdreven
verhoging van het aanbod leidt noodzakelijkerwij-
ze tot een grotere toevloed van zigeuners.

De vraagsteller wil van de minister op volgende
vragen een antwoord :

– Was er overleg met het college van burgemees-
ter en schepenen van Gent voordat de beslis-
sing werd genomen ?

– Op basis van welke gegevens of overwegingen
werd dit gebied uitgekozen als nieuwe stand-
plaats voor woonwagenbewoners ?

– Moet de bevolking niet geraadpleegd worden ?

– Heeft de minister reeds een schatting van de
kosten ? Hoeveel kost de beheerder van de
standplaats, wat zijn de verblijfsprijzen per dag,
en zijn de kosten voor onder meer vuilniszak-
ken in de prijs inbegrepen ?

2. Antwoord door de heer Eddy Baldewijns,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening

De minister verduidelijkt dat in zijn opdracht aan
de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisves-
ting, Monumenten en Landschappen (AROHM)
gevraagd is een voldoende omvangrijke locatie
voor een woonwagenterrein op het gewestplan
Gentse en Kanaalzone voor stellen.

Bij de keuze van de locatie zijn volgende overwe-
gingen voorafgegaan :

1. Door het Vlaams Gewest wordt – conform de
inhoudelijke opties van het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen – geopteerd om in het
grootstedelijk gebied Gent in een goed uitge-
rust residentieel woonwagenterrein en door-
trekkersterrein te voorzien. Dit is volgens de
minister verantwoord wegens de bestaande
noden, die gebaseerd zijn op het Strategisch
Plan voor het Vlaams Minderhedenbeleid. Dit
strategisch plan is door de Vlaamse regering op
24 juli 1996 goedgekeurd. Een onderdeel van
dit plan, met name project 7 "Voldoende duur-
zame en aangepaste woonwagenterreinen aan-
leggen", wordt door de bevoegde minister in de
daartoe opgerichte woonwagencommissie ver-
der uitgewerkt. Als doelstelling voor project 7
geldt dat er 21 doortrekkersterreinen tegen het
jaar 2002 moeten zijn. Gent neemt 30 stand-
plaatsen, van de 100 nieuwe standplaatsen voor
Oost-Vlaanderen, voor zijn rekening.

2. De locatie maakt deel uit van een aaneengeslo-
ten gebied met recreatieve infrastructuur, met
parken en met andere voorzieningen voor niet-
permanent verblijf, zoals camping, volkstuinen,
weekendverblijven, etc. De minister wijst erop
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dat de locatie in het stedelijk gebied, aanslui-
tend bij de bebouwde omgeving, gelegen is.

3. De locatie is ruimtelijk goed te onderscheiden
van de bestaande woongebieden, aldus de
minister. De inpassing in de omgeving met
groenbuffering, o.a. langs de Drongensesteen-
weg, zal met de stadsdiensten en de woonwa-
gencommissie overeengekomen worden. Ver-
mits het een doortrekkersterrein zou worden, is
het terrein mogelijkerwijze gedurende gedeel-
ten van het jaar ongebruikt. Voor de minister is
het wenselijk dat de constructies zichtbaar blij-
ven vanop de openbare weg, zodat sociale con-
trole mogelijk is.

4. De locatie is goed ontsloten met stedelijk open-
baar vervoer.

5. De locatie situeert zich op korte afstand van de
voornaamste stedelijke voorzieningen, zoals
onderwijs, sport, kleinhandel, werkplaatsen, etc.

6. Op een doortrekkersterrein zijn de economi-
sche activiteiten beperkt en passen binnen het
bundelings- en multifunctioneel verwevings-
principe. De minister deelt mee dat Gent zeer
regelmatig bezocht wordt door rondtrekken-
den, vooral zigeuners van Belgische en Franse
afkomst omwille van de aantrekkingskracht als
economisch centrum, de ligging op een kruis-
punt van belangrijke Europese autowegen
E17/E40 en omwille van de nabijheid van de
voor zigeuners belangrijke stad Rijsel.

7. Dit voorstel voorziet volgens de minister in een
structurele oplossing ; voor het huidige sportter-
rein in de buurt en de hondentraining kan aan
een globale oplossing gewerkt worden ;

8. Voor de keuze van dit terrein werd niet
opnieuw formeel contact opgenomen met het
Gentse stadsbestuur.

Het is zo dat Gent de vorige jaren voortdurend
geconfronteerd werd met rondtrekkenden. Steeds

werden tijdelijke oplossingen gezocht zonder dat
er adequaat beheer en infrastructuur aanwezig was,
waardoor conflictsituaties ontstonden. In 1995 nam
het stadsbestuur contact op met het Ministerie van
Binnenlandse zaken en een werkgroep van de stad
heeft toen in 1995 een aantal voorstellen uitge-
werkt. Eén van de voorstellen, zo beklemtoont de
minister, was datgene wat nu in de gewestplanwijzi-
ging is opgenomen.

Op 27 januari 1998 heeft de installatievergadering
van de Provinciale Woonwagencommissie plaats
gehad en is er contact geweest tussen de Stad Gent
en de vzw ’Het Vlaams Centrum voor Woonwagen-
werk’. Het is volgens de minister de bedoeling
geweest op het gewestplan een locatie voor te stel-
len die inderdaad niet volledig diende ingenomen
voor die standplaatsen, maar diende om een keuze-
mogelijkheid open te laten rekening houdend met
de verschillende desiderata.

Op basis van het openbaar onderzoek, op basis van
de besprekingen in de Provinciale woonwagencom-
missie in overleg met de Stad Gent, kan uitge-
maakt worden welke zone van de 9,7 ha. echt
bruikbaar is en het meest geschikt is in relatie met
de bestaande sportterreinen, de ontsluiting , de
groeninkleding en de concrete nood aan stand-
plaatsen.

Ondertussen heeft het stadsbestuur laten weten,
ook via de pers, dat de nomaden welkom zijn, maar
dan op een beperktere oppervlakte. Over de moda-
liteiten van beheer zal met de Stad Gent en de
woonwagencommissie overleg gepleegd worden, zo
besluit de minister.

3. Replieken

De vraagsteller wil weten of er nog een kans is dat
deze locatie niet als standplaats wordt aangehou-
den. De minister verklaart dat hij zich steeds con-
sequent van commentaar onthoudt tijdens een pro-
cedure van gewestplanwijziging.

– Het incident is gesloten.

-69- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 35  –  31 maart 1998



MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Vergadering van dinsdag 10 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Bruno Tobback, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps tot
de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de sanering van
de Dijlestorten te Leuven en het transport van de
verontreinigde gronden naar klasse I-storten

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Onlangs is begonnen met de afgraving van de oude
storten van de NV Industries Chimiques de Wilsele
(CIW) aan de Dijledreef te Kessel-Lo en achter de
werkhuizen van Metaleuven aan de Aarschotse-
steenweg te Wilsele. De vervuiling zou volgens de
Technische Dienst van de Stad Leuven veroorzaakt
zijn door de vroegere kunstmeststoffenproductie
en verffabriek van CIW. In totaal zou het nu gaan
om een 170.000 ton zwaar verontreinigde gronden
en afval. Deze bevat extreem hoge waarden aan
zware metalen zoals cadmium, arseen, lood, koper
en zink en is dus extreem giftig.

Reeds in 1989 werd vastgesteld dat deze vervuiling
een ernstig gevaar vormde voor de volksgezond-
heid en werd beslist om deze afvalstoffen ambts-
halve te verwijderen. Maar het heeft geduurd tot
1996 voordat er eindelijk schot in de zaak kwam.
Het feit dat de terreinen op het HST-tracé Leuven-
Keulen liggen, is volgens de vraagsteller wellicht
niet vreemd aan deze plotse versnelling van het
dossier.

De hele saneringsoperatie zal minstens 1 miljard
frank kosten. De huidige eigenaars van de terrei-
nen, de NV Leuven Gas en de NMBS, ontkennen
elke verantwoordelijkheid. Maar ook de vroegere
eigenaar CIW doet dat. De OVAM zal de lasten
voor de ambtshalve verwijdering via gerechtelijke
weg trachten te verhalen op CIW.

Het giftig afval wordt blijkbaar per trein afgevoerd
en verdeeld over vier klasse I-stortplaatsen, zijnde
Inafzo in Zonnebeke, Indaver in Antwerpen, Remo
in Houthalen en OVMB in Gent. Niet alleen bij de
omwonenden van deze storten maar ook bij de
werknemers van de NMBS, heerst er ongerustheid
over de veiligheid van deze operatie.

– Welke voorbehandeling ondergaat het afval
alvorens het naar andere bestemmingen wordt
getransporteerd ? Gaat het enkel om een ver-
menging met kalk ? Zijn de werknemers die
instaan voor de voorbereiding van de afval-
transporten voldoende ingelicht over het
extreem giftige karakter van de stoffen ? Zijn
ze voldoende beschermd ?

– Kan de minister verzekeren dat het transport
op een veilige wijze gebeurt, meer bepaald dat
het giftige goedje totaal van de buitenwereld
wordt afgeschermd ? Over welke afstand
gebeurt het transport per trein, over welke
afstand per vrachtwagen ? Gebeurt het trans-
port in gesloten ACTS-containers ? Zijn die
geheel gesloten of bovenaan enkel bedekt met
een zeil ? Welke andere veiligheidsmaatregelen
zijn met betrekking tot  deze transporten geno-
men ? Zijn alle gemeenten waar de transporten
doortrekken afdoende verwittigd ?

– Kan de minister meedelen welke hoeveelheden
en welke soorten afvalstoffen naar welke stort-
plaatsen worden vervoerd ? En om welke rede-
nen ? Is het waar dat in de praktijk de tijd ont-
breekt om een selectie van het afval door te
voeren ?

– Is er rekening gehouden met de gevolgen voor
milieu en gezondheid in de omgeving van elk
van deze storten ? Is er terzake overleg tussen
de dienst sanering van de OVAM, de stort-
exploitanten en zo nodig de Milieu-inspectie die
toeziet op een correct stortbeheer van de stort-
plaatsen ? Of ligt de OVAM totaal niet wakker
van wat er verder met de verwijderde afvalstor-
ten op de oorden van bestemming gebeurt ?
Met het gevolg dat het probleem wellicht enkel
wordt verplaatst en op termijn een nieuw
onoverzienbaar "black point" wordt ge-
creëerd ? Zo rijst bijvoorbeeld de vraag of men
bij de OVAM weet dat de verontreinigde gron-
den in Zonnebeke in ophoging zullen worden
gestort, op een plek met als nabestemming
recreatiegebied en vlak bij een oppervlaktewa-
terwinningsgebied.

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

– Gelet op de concentraties aan zware metalen in
de afvalstoffen heeft de voorbehandeling als
doel om de zware metalen in een immobiele
vorm te brengen, zodat de uitloging naar de
bodem onmogelijk wordt. Het immobiliseren
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van met zware metalen verontreinigde afval-
stoffen of gronden kan worden verwezenlijkt
door de zuurtegraad op het geschikte niveau te
brengen. Het afval te Leuven wordt geïmmobi-
liseerd door de toevoeging van een mengsel op
basis van kalk (CaCO3) en cement.

Uiteraard zijn de werknemers die de werken ter
plaatse uitvoeren, vooraf ingelicht en worden er
op de site de nodige veiligheidsmaatregelen
genomen. Om inname van stof te voorkomen
zijn alle graafmachines van een overdrukcabine
voorzien. De werknemers van de aannemer en
van het studiebureau dat de monsters neemt en
het werftoezicht uitoefent, moeten bij het betre-
den van de afvalberg voorzien zijn van bescher-
mende kledij (stofbril, stofmasker en stofdicht
pak, handschoenen en laarzen).

De werknemers van de NMBS (treinbestuur-
ders, rangeerders en keurders) werden ingelicht
op 20 februari 1998 op een informatievergade-
ring die door de OVAM in samenwerking met
de aannemer in het station van Leuven werd
georganiseerd.

– Het geïmmobiliseerde afval wordt ter plaatse
overgeladen in ACTS-containers die per vracht-
wagen naar het overlaadstation te Leuven wor-
den gebracht. Deze containers hebben een
inhoud van 14 of 20 m3 en zijn vloeistofdicht en
stofdicht af te sluiten met een schuifzeil aan de
bovenzijde. De andere vlakken bestaan uit
vormvast materiaal. Bij het verlaten van de werf
wordt elke container geïnspecteerd door de
werftoezichter om te zien of het zeil goed is
aangebracht.

Op de overlaadplaats worden de containers op
de trein gezet. De trein rijdt ‘s nachts naar één
van de vier volgende overlaadplaatsen naarge-
lang de stortplaats :

– goederenkoer station Ieper voor Inafzo ;

– sporenbundel naast de Moervaartkaai te
Gent voor OVMB ;

– sporenbundel Zuidnatie/Manufert te Ant-
werpen voor Indaver ;

– station Zolder voor Remo.

Hier laden vrachtwagens de containers op en voe-
ren die vervolgens af naar de stortplaats. De lege
containers worden weer op de trein gezet en naar
Leuven vervoerd.

De transporten gebeuren conform het ADR-regle-
ment voor het wegvervoer en conform het RID-
reglement voor het spoorvervoer. Deze reglemen-
ten beschrijven de transportvoorzorgen die moeten
worden genomen.

De werknemers van de NMBS komen niet in con-
tact met de geïmmobiliseerde afvalstoffen zodat zij
geen specifieke voorzorgsmaatregelen moeten
nemen. Wel is in het vervoerscontract opgenomen
dat de OVAM moet zorgen dat op elke trein een
borstel, een schop, kunststof handschoenen, een
veiligheidsbril, een stofmasker, rubberlaarzen, tey-
vek-pakken en plasticzakken aanwezig zijn. In
geval van een calamiteit moet de NMBS steeds de
aannemer oproepen om eventueel gemorste afval-
stoffen op te ruimen.

– De minister stelt dat het niet om het verplaatsen
van een verontreinigde site gaat daar de genoemde
stortplaatsen vergund zijn voor dit soort afvalstof-
fen en bij het storten de vergunningsvoorwaarden
moeten worden nageleefd.

3. Repliek

De vraagsteller vraagt of het storten in ophoging te
Zonnebeke geen risico’s inhoudt voor de veiligheid
en de gezondheid van de omwonenden.

De minister antwoordt dat het storten in ophoging
eveneens door de vergunningsvoorwaarden wordt
geregeld. Bovendien wordt het afval te Leuven
geïmmobiliseerd door de toevoeging van een
mengsel van kalk en cement waardoor uitloging
wordt verhinderd. Bij de eindafwerking van het
stort wordt een afdeklaag aangebracht. Ecologisch
gezien is storten van deze afvalstoffen in ophoging
meer verantwoord dan storten in de bodem. Door
de zichtbaarheid is er vaak wel een grotere onge-
rustheid bij de omwonenden.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Vergadering van dinsdag 10 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Bruno Tobback, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van mevrouw Riet Van Cleuven-
bergen tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams
minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, over de
sanering van een stortplaats in Sint-Truiden

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De OVAM heeft er een nieuwe vervuilde site bij
die voor ambtshalve opruiming in aanmerking
komt, meer bepaald een "plasticstort" in Sint-Trui-
den.

Een industriële site waarvoor een vergunning was
afgeleverd om huishoudelijk plasticafval op te
slaan en te verwerken, bleek achteraf niet meer
dan een afvalstort, waar ook andere plasticsoorten
werden gedumpt. Herhaalde aanmaningen en pro-
cessen-verbaal van de milieu-inspectie bleven zon-
der uitwerking en de verantwoordelijke eigenaars
zijn inmiddels verdwenen. Gezien de aard en de
plaats van het stort en om de kosten, die in princi-
pe door de vervuiler moeten worden betaald, te
vermijden, besloot de OVAM voorlopig niet over
te gaan tot de opruiming. Nochtans brengt het stort
volgens de vraagsteller een grote visuele hinder
mee.

Dit is geen eenmalig feit en het stemt tot nadenken
over de rol van de betrokken overheden. Blijkbaar
is het moeilijk om de vergunningsvoorwaarden
voor dergelijke stortplaatsen te doen naleven.

– Is de minister op de hoogte van deze feiten ?

– Klopt het dat de OVAM dit stort voorlopig niet
zal opruimen ? Bestaat er geen gevaar voor de
volksgezondheid ?

– Hoe kan een herhaling van soortgelijke feiten
worden vermeden ?

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

1. De eigenaar van de site, de NV Isola, heeft een
loods en het voorplein verhuurd aan de heren

Fuchs en Matthijssen van het bedrijf Matthijssen
Recycling. Dit bedrijf had van de Bestendige
Deputatie van de provincieraad van Limburg een
vergunning bekomen voor het opslaan en mecha-
nisch behandelen van post-consumer HDPE-fles-
sen, afkomstig van de gescheiden huisvuilinzame-
ling. Er werden evenwel vooral niet-gesorteerde
kunststoffen opgeslagen. Ruw geschat is er 3.000
ton kunststofafval aanwezig. De kosten voor de
opruiming worden op 20 miljoen frank geraamd.

De OVAM is sinds begin juli 1997 op de hoogte
van de problemen. Matthijssen Recycling werd op
7 juli 1997 in gebreke gesteld en moest binnen de
dertig dagen het buitenlandse afval terugsturen.
Op 26 september 1997 schreef Matthijssen Recy-
cling dat dit onmogelijk was, gelet op de eigen-
domsoverdracht van de materialen en dat het nog
hun bedoeling was om de materialen zelf te ver-
werken.

Ook de afdeling Milieu-inspectie van Aminal stel-
de verschillende malen een proces-verbaal op. Op
15 december 1997 werd uiteindelijk bij de Besten-
dige Deputatie een verzoek ingediend om de ver-
gunning op te heffen. Dit gebeurde op 15 januari
1998.

2. Uit de huidige gegevens blijkt dat er geen gevaar
is voor de volksgezondheid. Daarom wordt de
ambtshalve opruiming van deze site door de
OVAM op dit ogenblik niet tot de prioriteiten
gerekend, conform artikel 37 van het afvalstoffen-
decreet. De beschikbare middelen voor ambtshalve
bodemsanering en verwijdering van afvalstoffen
moeten op de meest oordeelkundige wijze worden
ingezet, rekening houdend met de risico’s voor
mens en omgeving.

Desalniettemin tracht de OVAM de verantwoorde-
lijken ertoe aan te zetten de afvalstoffen zelf op te
ruimen. De vergunninghouder is echter verdwe-
nen. Hij wordt door de politie van Sint-Truiden
opgespoord.

3. Herhaling van dergelijke feiten kan tot een mini-
mum worden beperkt door een uitvoeriger toe-
zicht. Regelmatige controles hebben tot gevolg dat
een probleem sneller kan worden gedetecteerd en
derhalve niet de omvang krijgt die het in het verle-
den op verschillende plaatsen heeft gehad.

Naast het toezicht door de toezichthoudende amb-
tenaren van het Vlaamse gewest die hiertoe zijn
aangewezen, wordt sinds 1994 intensief samenge-
werkt met de rijkswacht op het vlak van de contro-
le van afvaltransporten. Het is de bedoeling dat de
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rijkswachters tijdens routinecontroles ook aan-
dacht besteden aan het aspect afvaltransport. De
rijkswacht kan in dat verband rekenen op de
OVAM voor onder meer de opleiding van het per-
soneel en voor bijstand tijdens wegcontroles. Sinds
einde 1997 kunnen de rijkswachters op de baan
ook buiten de diensturen voor telefonisch advies
en ondersteuning bij een OVAM-ambtenaar te-
recht die permanent bereikbaar is. Deze samen-
werking is vooral belangrijk voor het toezicht op
de internationale afvaltrafieken.
Ook met de Administratie van de Douane wordt
intensief samengewerkt met het oog op het opstel-
len van een opleidingsmodule voor de douaniers te
velde over internationale afvaltransporten.

Ten slotte besteedt de OVAM ook aandacht aan
het sluitstuk van de handhaving, met name de ver-

volging van de milieuovertredingen. Hierover wer-
den in 1995 tussen de OVAM en de parketten
afspraken gemaakt over de aanpak van de dossiers
en wordt op een systematische manier informatie
uitgewisseld.

3. Repliek

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen benadrukt dat
vooral preventief moet worden opgetreden, meer
bepaald bij de behandeling van de vergunningsaan-
vragen. Verder is er niet alleen de hinder die het
plasticstort nu meebrengt. Dergelijke feiten heb-
ben ook een negatief psychologisch effect op de
burger, die zich bij het sorteren van afval aan strik-
te regels moet houden.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Vergadering van dinsdag 10 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Bruno Tobback, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps tot
mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams
minister van Financiën, Begroting en Gezond-
heidsbeleid, en tot de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
over de effecten op de volksgezondheid van de
dioxinevervuiling te Menen en in de omgeving van
Neder-over-Heembeek

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraag handelt over twee ver uit mekaar gelegen
locaties, met name Menen en Neder-over-Heem-
beek. De problematiek is volgens de vraagsteller
echter sterk vergelijkbaar. Het gaat om dioxinever-
vuiling van over de grens, een staatsgrens of een
gewestgrens. In beide gevallen zijn de problemen al
jaren bekend. In beide gevallen heeft de overheid
aan de andere kant van de grens haar verantwoor-
delijkheid niet opgenomen. Maar ook de bevoegde
Vlaamse ministers hebben volgens het lid boter op
het hoofd, bijvoorbeeld door het uitblijven van
ernstig gezondheidsonderzoek.

– Menen

Uit een onderzoek van het VITO is gebleken dat
de hoevemelk van één landbouwbedrijf in Menen
te hoge dioxinewaarden bevat om nog voor con-
sumptie te worden vrijgegeven. Dit is een bevesti-
ging van de zeer hoge meetwaarden inzake dioxi-
nedepositie, en van vroegere metingen van dioxi-
nes in hoevemelk in Menen en omgeving. Er was, is
en blijft volgens de vraagsteller dus een ernstig
probleem van vervuiling en een mogelijk probleem
voor de volksgezondheid. Zo rijst de vraag wat de
dioxinegehalten zijn in de rest van de melk die in
de streek wordt geproduceerd en die met andere
melk wordt gemengd. Dit is echter een verant-
woordelijkheid van de federale landbouwminister
Karel Pinxten.

De Vlaamse regering is wel verantwoordelijk voor
de rechtstreekse gezondheidseffecten van de ver-
vuiling. Er is nood aan het registreren van gezond-
heidsklachten en aan ernstig epidemiologisch

onderzoek in risicogebieden, maar ook aan vol-
waardig onderzoek van gezondheidseffecten. Uit
onderzoek van moedermelkstalen van moeders die
vlakbij verbrandingsovens wonen, blijkt een reële
inname van dioxines en PCB’s door zuigelingen, en
door extrapolatie dus ook door de foetus tijdens de
zwangerschap.

De bedoeling moet volgens de vraagsteller zijn om
op basis van ernstig wetenschappelijk onderzoek
uit te maken of het om een "voor de volksgezond-
heid gevoelige zone" gaat, waarin strengere nor-
men inzake de bescherming van de gezondheid
moeten gelden. Bijvoorbeeld wat de nog aanvaard-
bare bijkomende uitstoot van schadelijke stoffen
betreft.

De dioxinevervuiling in kwestie zou in eerste
instantie afkomstig zijn van drie verbrandingsovens
op Frans grondgebied, de ovens te Halluin, Was-
quehal en Sequédin. Deze installaties zouden bin-
nenkort worden gesloten. Maar er zou dan wel een
nieuwe superoven herrijzen in Halluin. In het
kader van de bestaande internationale afspraken in
verband met goede nabuurschap inzake leefmilieu
en grensoverschrijdende milieu-effect-rapporte-
ring, is het volgens het lid dringend nodig dat de
Franse overheid meer informatie geeft over :

– de uitstoot tot op dit ogenblik van de drie
ovens, zodat een emissiehistoriek kan worden
opgemaakt ;

– de plannen voor de toekomst ;

– het onderzoek aan de Franse kant van de grens
naar vervuiling en gezondheidseffecten.

Meer bepaald is het de plicht van de Vlaamse over-
heid om na te gaan in hoeverre schadeclaims kun-
nen worden ingesteld ten aanzien van de door
Franse ovens veroorzaakte vervuiling. Dit om tot
een rechtmatige vergoeding te komen van de eco-
nomische schade die werd veroorzaakt aan land-
bouwbedrijven en zeker een vergoeding van even-
tuele schade toegebracht aan de gezondheid van
mensen in Menen en omgeving.

Anderzijds moet ook de hand in eigen boezem
worden gestoken. De directie van de eigen Menen-
se verbrandingsoven (IVMO) heeft nog maar pas
de meest recente meetresultaten vrijgegeven,
onder meer wat de uitstoot van dioxines betreft.
Daaruit blijkt dat ook deze oven de wettelijke
grenswaarden niet haalt.
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– Neder-over-Heembeek

In de omgeving van Neder-over-Heembeek rijst
een vergelijkbaar probleem. Het is al lang bekend
dat deze superoven verantwoordelijk is voor de
grootste dioxine-uitstoot van het land. Bij het her-
opstarten van de drie ovens in 1995 werd door het
Brusselse Instituut voor Milieubeheer (BIM) zelfs
een dioxine-uitstoot van 47 nanogram per kubieke
meter vastgesteld. Over de doorsnee waarden tot
vandaag wordt door het Brusselse gewest met cij-
fers gegoocheld. Volgens de BIM zouden ook
onder normale omstandigheden dioxine-pieken tot
3,2 ng voorkomen. De bevoegde Brusselse minister
Didier Gosuin houdt het op een gemiddelde dioxi-
ne-uitstoot van een goede 1 ng per kubieke meter,
"maar" 10 keer boven de norm. Recent is men in
Neder-over-Heembeek met verbeteringswerken
gestart en pas eind 1998 zou de uitstoot verminde-
ren. Doordat de onderhandelingen over een geza-
menlijk Brussels-Vlaams initiatief op niets uitlie-
pen, heeft Vlaanderen ook geen zeg meer over
milieuvoorwaarden.

In elk geval werd jarenlang de hele omgeving ver-
geven door de uitstoot van schadelijke stoffen en
gassen. In Neder-over-Heembeek zelf worden
gezondheidsproblemen vastgesteld die met de ver-
brandingsoven in verband worden gebracht, onder
meer het veelvuldig voorkomen van adenomyosis
bij vrouwen. De kans is reëel dat zich ook verder
van de oven, op Vlaams grondgebied, soortgelijke
problemen voordoen, tot in Vilvoorde toe. Hoewel
daar natuurlijk ook andere vervuilingsbronnen
aanwezig zijn. De hoge dioxinedepositiewaarden
wijzen er in elk geval op dat er een probleem is.
Dus ook hier kan een risicogebied worden afgeba-
kend waarin nader onderzoek van milieu- en
gezondheidseffecten prioritair is.

1. Zal de Vlaamse regering het initiatief nemen
om de effecten van de vervuiling op de gezond-
heid in Menen en in Neder-over-Heembeek uit-
drukkelijk te onderzoeken. Zo ja, welke onder-
zoekingen worden gepland ?

2. Welke concrete stappen zijn gezet bij de Franse
overheid inzake de situatie te Menen en bij de
Brusselse overheid inzake Neder-over-Heem-
beek ? Krijgt de Vlaams regering alle noodza-
kelijke milieu-informatie, zoals bepaald in de
betreffende Europese richtlijnen of intergewes-
telijke afspraken inzake milieubeleid ? Heeft de
Vlaamse regering inspraak in de milieuvoor-
waarden van de nieuwe verbrandingsinstallatie
te Halluin en de renovatie van de oven te
Neder-over-Heembeek ?

3. Worden er stappen gezet om de kosten voor
geleden schade te verhalen op die overheden
die in gebreke bleven ?

4. Welke initiatieven worden genomen om de ver-
vuilingsbronnen op eigen bodem aan te pakken
en te verzekeren dat de wettelijke grenswaar-
den worden gerespecteerd ? Kan de minister in
dit kader de meest recente emissiemetingen van
de IVMO-oven ter beschikking stellen van de
commissie ?

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

1. Het onderzoek van de effecten van de dioxine-
vervuiling op de gezondheid behoort tot de
bevoegdheid van de Vlaamse minister bevoegd
voor het gezondheidsbeleid. Op dit ogenblik wordt
door het VITO een algemeen onderzoek uitge-
voerd naar de gevolgen van de dioxine-uitstoot. De
resultaten van dit onderzoek zullen op korte ter-
mijn ter beschikking zijn. Het onderzoek beperkt
zich niet tot de omgeving van Menen of Neder-
over-Heembeek, maar geldt voor het gehele
Vlaamse grondgebied. Het Vlaamse Gewest
beschikt echter niet over de bevoegdheid om bui-
ten het gewest op te treden. Ook de federale over-
heid is bevoegd voor een aantal aspecten van het
gezondheidsbeleid, onder meer voor wat betreft
het vastleggen van de productnormen met het oog
op de bescherming van de volksgezondheid, bij-
voorbeeld het toegelaten gehalte aan dioxines in
melk.

Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams
minister van Financiën, Begroting en Gezondheids-
beleid, bezorgde enkele bijkomende elementen
van antwoord aan minister Kelchtermans.Volgens
haar twijfelt niemand er momenteel nog aan dat
dioxines duidelijk toxisch en volledig ongewenst
zijn in onze leefomgeving. Vanuit volksgezond-
heidsstandpunt moet prioritair aandacht gaan naar
het beheersen van de grootste bronnen. De totale
emissie moet zo spoedig mogelijk een niveau berei-
ken dat garant staat voor een inname beneden de
wetenschappelijk bepaalde, maximaal aanvaardba-
re dagelijkse inname. De waarde die de Nederland-
se Gezondheidsraad voor deze aanvaardbare inna-
megrens voorstelt, met name 1 pg TEQ/kg li-
chaamsgewicht/dag, lijkt hier het meest zinvol.

Ware preventie van milieuziekten begint volgens
minister Demeester bij een doordachte vergun-
ningsverlening en het toezicht op de handhaving
van de emissienormen.
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Indien dit met het oog op toekomstige beleidsbe-
slissingen noodzakelijk zou blijken, zullen gezond-
heidsonderzoeken worden georganiseerd. Retro-
actief onderzoeken uitvoeren op alle plaatsen waar
immissies in het verleden hebben plaatsgevonden,
is volgens minister Demeester echter niet echt zin-
vol, tenzij uit de intussen opgedane kennis en erva-
ring beter kan worden afgeleid welke effecten
moeten worden gedetecteerd.

Momenteel is er in de omgeving van de verbran-
dingsoven van Neder-over-Heembeek en te Menen
geen gezondheidsonderzoek gepland zoals dat in
Wilrijk gebeurt. Eerder dan hetzelfde onderzoek
op andere plaatsen uit te voeren, lijkt het volgens
minister Demeester momenteel meer zinvol het
onderzoek te Wilrijk te vervolledigen en te laten
bijdragen tot een duidelijker algemeen beeld over
mogelijke gezondheidsproblemen rond huisvuil-
verbrandingsovens. Wat Wilrijk betreft, zijn er op
zeer korte termijn drie vervolledigende onderzoe-
ken gepland : een vergelijkend incidentie-onder-
zoek, een diepere screening bij de schoolgaande
jeugd via het Medisch Schooltoezicht en een bloot-
stellingsonderzoek bij de bevolking. Het incidentie-
onderzoek moet uitmaken in hoeverre de ter plek-
ke vastgestelde aangeboren afwijkingen al dan niet
aantoonbaar verhoogd zijn ten aanzien van de rest
van Vlaanderen.

Minister Kelchtermans voegt hieraan toe dat wat
de ISVAG-oven te Wilrijk betreft, hij het standpunt
van zijn collega bevoegd voor gezondheidsbeleid
deelt. De oven kan niet opnieuw worden gestart
vooraleer de resultaten van het bijkomend gezond-
heidsonderzoek gekend zijn, ook al blijkt de oven
technisch gezien de normen te kunnen halen. De
minister zal dan ook aan de exploitant van de oven
vragen om de verbrandingsoven voorlopig niet te
heropenen.

2. Naar aanleiding van de actuele vraag van de
heer Marc Olivier van 28 januari 1998 heeft minis-
ter Kelchtermans zijn administratie opdracht gege-
ven om na te gaan wat de concrete situatie is rond
de sluiting van verbrandingsovens in Noord-Frank-
rijk. Hieruit blijkt dat drie bestaande, verouderde
ovens in de omgeving van Rijsel worden gesloten.
Daarnaast is sedert midden 1997 ook met de bouw
van een nieuwe verbrandingsoven te Halluin
gestart. De Vlaamse regering heeft geen inspraak
gehad in de milieuvoorwaarden die aan deze oven
werden opgelegd.

Wat de oven van Neder-over-Heembeek betreft,
heeft de minister tijdens het overleg met het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest herhaaldelijk aange-
drongen op maatregelen om de emissies van de
oven te beperken. Volgens de informatie die hij
van zijn Brusselse collega heeft ontvangen, worden
op dit ogenblik aanpassingswerken uitgevoerd,
meer bepaald wordt een nieuwe rookgaszuivering
geïnstalleerd. Hierdoor moeten de Europese emis-
sienormen kunnen worden nageleefd. Het opleg-
gen van de vergunningsvoorwaarden valt echter
volledig buiten de bevoegdheid van het Vlaamse
Gewest.

3. Op dit ogenblik zijn nog geen stappen onderno-
men om schadevergoedingen te eisen omdat het
nog niet duidelijk is of alle voorwaarden voor een
dergelijke vordering zijn vervuld. Er bestaat een
vermoeden dat de betrokken buitengewestelijke
overheden de op Europees niveau opgelegde infor-
matieverplichtingen niet of onvoldoende hebben
nageleefd, maar er zijn nog geen indicaties dat deze
fout in oorzakelijk verband staat met te hoge dioxi-
ne-uitstoten, of preciezer : met het te hoge dioxine-
gehalte in melkstalen.

4. De afdeling Milieu-inspectie van Aminal staat in
voor de controle van de naleving van de vergun-
ningsvoorwaarden door de hinderlijke inrichtin-
gen. Meer specifiek zorgen de toezichthoudende
ambtenaren voor de evaluatie van de meetresulta-
ten van de emissiemetingen die volgens titel II van
het VLAREM verplicht zijn. In de voorbije jaren
werden er door de afdeling Milieu-inspectie aan-
vullend eigen emissiemetingen uitgevoerd bij een
aantal bronnen met een potentieel significante
dioxine-uitstoot.

Op 5 en 6 december 1997 werd door een erkend
deskundige in opdracht van de exploitant van de
huisvuilverbrandingsoven van IVMO te Menen de
concentratie van dioxinen en furanen gemeten. Dit
gaf de volgende resultaten, uitgedrukt in droge
rookgassen en bij 11 volumeprocent zuurstof :

– lijn 1 : 0,46 ng TEQ/Nm3

– lijn 2 : 0,17 ng TEQ/Nm3

Hierover werd door de afdeling Milieu-inspectie
proces-verbaal opgesteld. De toelaatbaarheid van
de verdere exploitatie van de oven te Menen zal
worden geëvalueerd door de Bijzondere Onder-
zoekscommissie voor de Huisvuilovens, in het licht
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van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden
en rekening houdend met de omgevingssituatie.

3. Repliek

De vraagsteller stelt vast dat de afspraken inzake
grensoverschijdende milieueffectrapportering door
Frankrijk werden geschonden bij de bouw van een
nieuwe oven te Halluin. Heeft de Vlaamse regering
hiertegen protest aangetekend ?

Minister Kelchtermans antwoordt dat hij formeel
protest zal aantekenen bij de Franse regering. Hij
zal tevens laten onderzoeken of de drie verouderde
verbrandingsovens in de omgeving van Rijsel
intussen daadwerkelijk werden gesloten.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Werkgelegenheid en Economische
Aangelegenheden

Vergadering van dinsdag 10 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jean-Marie Bogaert,
secretaris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Eddy Schuermans
tot de heer Luc Van den Brande, minister-president
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Bui-
tenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie, over de Vlaamse
betrokkenheid bij het ruimtevaartbeleid

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraagsteller opent zijn uiteenzetting door erop
te wijzen dat ruimtevaart altijd een bron is geweest
van wetenschappelijke vooruitgang. België be-
steedt met 6,23 miljard in 1997, 13,5 percent van de
Belgische onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven
aan ruimtevaart. De Vlaamse Raad voor Weten-
schapsbeleid formuleert in zijn tweede aanbeveling
betreffende de Vlaamse deelname aan ruimteon-
derzoek in het kader van ESA (European Space
Agency) enkele opmerkelijke vaststellingen :

1. Van de ESA-return voor België gaat in de
periode 1992-1996 slechts 28,5 percent naar
Vlaanderen.

2. Van de ESA-return gaat slechts 1,4 percent
naar de universiteiten. De onderzoeksinstellin-
gen krijgen 6,6 percent waarvan 1,8 percent
naar IMEC gaat.

In het vooruitzicht van de ministeriële ESA-confe-
rentie van oktober 1995 in Toulouse werd op basis
van een professionele interactie tussen de VRI
(Vereniging van Vlaamse Ruimtevaartindustriëlen
en de federale DWTC (Diensten voor Wetenschap-
pelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden)
een return voor Vlaanderen van 58 percent in het
vooruitzicht gesteld. Dit zou worden bekomen
door de intekenpercentages voor infrastructuur-
programma's te verlagen, ten gunste van de toepas-
sings- en technologiegedreven programma's. Dat is
belangrijk voor Vlaanderen als strategische onder-
steuning van een marktgericht onderzoek en ont-
wikkeling.

De vraagsteller wijst erop dat de Vlaamse minister-
president een regionalisering van het ruimtevaart-
beleid bepleit, eventueel voorafgegaan door een

fase van reële inspraak van de gewesten in het
ruimtevaartbeleid.

Wil Vlaanderen zelfstandig of in samenspraak met
de federale overheid een reële impact uitoefenen
op dit beleid dan moet een doorgedreven actie
worden ondernomen. De organisatie van een
Vlaams Ruimtevaartforum is zo een actie.

De heer Eddy Schuermans vraagt concreet aan de
Vlaamse minister-president welke initiatieven de
Vlaamse regering neemt om de Vlaamse universi-
teiten en onderzoeksinstellingen en de industrie
meer bij het ruimtevaartgebeuren te betrekken ?

2. Antwoord van de heer Luc Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Euro-
pese Aangelegenheden, Wetenschap en Techno-
logie

De minister-president wijst erop dat het ruimte-
vaartbeleid volgens het Sint-Michielsakkoord een
exclusief federale bevoegdheid is.

Het is inderdaad de federale minister van weten-
schapsbeleid, hierin gesteund door de federale
Diensten voor Wetenschappelijke, Technologische
en Culturele Aangelegenheden (DWTC) die Bel-
gië vertegenwoordigt op de Europese ministerra-
den samen met ESA (European Space Agency).

Deze vaststelling is in dit debat niet onbelangrijk.
Van de, afgerond, 7 miljard frank die in België jaar-
lijks naar het ruimtevaartbeleid gaat, wordt de
overgrote meerderheid gespendeerd aan bijdragen
tot de ESA. Deze garandeert, via een mechanisme
van "juste retour" dat een bepaald percentage
(nooit minder dan 90 percent) terugvloeit naar
België, in de vorm van contracten voor bedrijven
en/of universiteiten.

De "juste retour" is echter niet noodzakelijk een
garantie voor succes vanwege een individueel
bedrijf. Steeds wordt er gekeken naar de competiti-
viteit binnen Europa en zal het bedrijf dat het best
aansluit bij een opgegeven bestek, de bestelling
binnenhalen.

De verschillende overheidsinstanties in Europa
kunnen proactief optreden bij deze zogenaamde
intekenpolitiek, door de intekenpercentages op
bepaalde programma’s te bepalen, afhankelijk van
de te verwachten succesratio van hun bedrijven.

Het is precies hier dat in het recente verleden de
Belgische politiek nogal overhelde naar bedrijven
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die vooral in Wallonië gevestigd zijn. Enigszins ver-
eenvoudigend kan de minister-president stellen dat
Waalse bedrijven goed scoren in de zware infrast-
ructuurprogramma’s (zoals b.v. Ariane) en dat de
Vlaamse bedrijven goed scoren in de zogenaamde
wetenschappelijke programma’s, die eerder hande-
len over de "pay loads" van de satellieten zoals de
telecom-infrastructuur, de besturingstechnieken of
de wetenschappelijke experimenten die aan boord
worden meegenomen.

De federale minister houdt echter nog te zeer een
intekenpolitiek aan waarbij nog altijd de bedrijven
die historisch gezien participeren in de zware
infrastructuurprogramma’s duidelijk bevoordeeld
worden.

Bovendien zijn er drie structurele problemen die
de ommekeer van deze politiek beletten :

– Vooreerst is er de reeds gemelde expliciete
bevoegdheid van de federale overheid terzake.
Dit impliceert o.a. dat op geen enkel moment in
de hele procedure de gewesten worden geraad-
pleegd over de intekenpercentages per pro-
gramma van de ESA.

– In tegenstelling tot de rest van het federale
wetenschapsbeleid, waar de communautaire
verdeelsleutel 56 percent V – 44 percent W
bedraagt, wordt er bij het ruimtevaartbeleid
geen verdeelsleutel gehanteerd.

– Een derde structureel probleem betreft de wer-
king van de DWTC zelf, waar de procedures
voor de bepaling van de intekenpercentages
zeer ondoorzichtig zijn, en de globale informa-
tie-doorstroming naar bedrijven en universitei-
ten absoluut ondermaats is. De informatie-
doorstroming en selectiemechanismen die de
DWTC hanteert, zou de minister-president wil-
len toetsen aan vergelijkbare mechanismen
zoals die door de Vlaamse instelling IWT wor-
den gehanteerd. Deze zijn gebaseerd op trans-
parantie, afstandelijkheid en objectiviteit, ken-
merken die de minister-president geenszins
terugvindt in de federale werking terzake.

Om al deze redenen heeft de minister-president in
de verschillende beleidsteksten (o.a. in de Discus-
sienota voor een verdere Staatshervorming en in
de Beleidsbrieven voor Wetenschap en Technolo-
gie) gesteld dat de regionalisering van het ruimte-
vaartdossier een prioriteit is, zodat elk gewest voor
zichzelf kan besluiten of er een ruimtevaartbeleid
moet zijn ; zo ja, hoe groot het desbetreffende bud-
get moet zijn, en welke programma’s er uiteindelijk

moeten worden ingediend. Logischerwijze betreft
het hier een regionalisering, niet alleen van de
bevoegdheden, maar vanzelfsprekend ook van de
middelen.

Hoewel de minister-president een democratisch
debat hierover niet uit de weg wil gaan, en in de
wetenschap dat sommigen ruimtevaart liever afge-
schaft zien, is de minister-president de overtuiging
toegedaan dat ruimtevaart een bijzonder stimule-
rende rol speelt in het innoverende vermogen van
de Vlaamse economie.

De voorbeelden zijn legio. Men moet maar denken
aan de talloze toepassingen in aardobservatie, tele-
communicatie, meteorologie, ecologie en diverse
onderzoeksuitdagingen. Redenen genoeg om te
stellen dat, zelfs na een eventuele regionalisering,
het Vlaamse ruimtevaartbudget substantieel moet
blijven.

Bij het voeren van een ruimtevaartbeleid staan
immers de ontwikkeling van vooruitstrevende en
diversifiërende spitstechnologieën centraal. Op ter-
mijn hebben zij belangrijke spin-out effecten in
andere toepassingsdomeinen. Bovendien werken
ondernemingen die actief zijn op de markt van de
ruimtevaart in een open wereldmarkt, met produc-
ten waarvan de technologische aspecten belangrijk
zijn in het concurrentievermogen.

Vervolgens licht de minister-president concreet de
acties toe die de Vlaamse overheid recent heeft
geïnitieerd met betrekking tot deze materie.

In de Discussienota voor een verdere Staatshervor-
ming en in de Beleidsbrief Wetenschap en Techno-
logie, werden de zonet aangehaalde standpunten
klaar en duidelijk neergeschreven. Hierdoor heeft
de Vlaamse regering de regionalisering van het
ruimtevaartbeleid onmiskenbaar op de agenda
geplaatst.

In twee opeenvolgende adviezen van de Vlaamse
Raad voor Wetenschapsbeleid wordt een scherpe
cijfermatig onderbouwde analyse gemaakt van de
huidige situatie. Het basisadvies is eensluidend met
bovenstaande stellingnames.

In het kader van het innovatiebeleid is een van de
erkende Vlaamse clusters de Vlaamse Ruimtevaart
Industriëlen, die een werkingstoelage krijgen bin-
nen het clusterbeleid. De VRI groepeert de belang-
rijkste Vlaamse bedrijven die actief zijn op het
gebied van de ruimtevaart. De meeste van de hier-
boven geciteerde stellingnames zijn tot stand geko-
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men in nauw overleg met de vertegenwoordigers
van de VRI.

Voor wat betreft de organisatie van een Vlaams
ruimtevaartforum, zoals aangekondigd in een van
de beleidsbrieven, heeft de minister-president, in
samenspraak met de VRI, ervoor geopteerd om dit
uit te stellen tot na de organisatie van de eerste
Vlaamse ruimtevaartdagen door de VRI op 20 en
21 februari jl.

Deze ruimtevaartdagen waren trouwens bijzonder
succesvol, met een massale publieke belangstelling.
De minister-president neemt zich voor om dit
ruimtevaartforum vooralsnog te organiseren op
een latere datum, hetzij in de herfst van dit jaar,
hetzij begin volgend jaar.

De minister-president verklaart in zijn contacten
met rectoren van de universiteiten reeds herhaal-
delijk te hebben gewezen op het belang van ruim-
tevaartonderzoek, zowel voor de positieve weten-
schappen (chemische en fysische experimenten),
de ingenieurswetenschappen (materiaalonderzoek,
telecommunicatie e.d.) als de medische weten-
schappen.

Vooral in de Katholieke Universiteit Leuven is er
geleidelijk aan een kritische massa aan het ont-
staan, die trouwens geconsolideerd werd in een
samenwerkingsovereenkomst met de VRI. Ook
IMEC en VITO participeren in verschillende ruim-
tevaartprojecten.

Jammer genoeg moet de minister-president
beamen dat het door de federale overheid gevoer-
de ruimtevaartbeleid absoluut ondermaats is voor
wat betreft kansen die geboden worden aan
Vlaamse onderzoekers en onderzoeksinstellingen.
Men kan rustig stellen dat deze component in het
beleid quasi volledig ontbreekt, niettegenstaande
er duidelijk potentieel aanwezig is.

De minister-president besluit met de mededeling
dat hij de wetenschapsweek van 1998, die plaats-
vindt in de derde week van oktober en die bijzon-
der succesvol is zowel in de scholen, de hogescho-
len, de universiteiten en de onderzoeksinstellingen,
wil laten doorgaan onder het thema : "De grenzen
voorbij", hierbij o.a. alluderend op de ruimtevaart.

Dit jaar valt de wetenschapsweek immers ook
samen met het Internationaal Wereldcongres van
de Astronauten in Brussel, dat wordt voorgezeten
door de heer Dirk Frimout. In het midden van de
wetenschapsweek, op woensdag, zullen de astro-
nauten naar die scholen gaan die in een grote
Vlaamse wedstrijd, het beste programma als gast-
heer voor een astronaut in mekaar hebben ge-
bokst.

Ten slotte overhandigt de minister-president twee
rapporten van de Vlaamse Raad voor Weten-
schapsbeleid : "Aanbeveling betreffende de
Vlaamse deelname aan ruimteonderzoek in het
kader van ESA met analyserapport" en "Tweede
Aanbeveling betreffende de Vlaamse deelname
aan ruimteonderzoek in het kader van ESA met
analyserapport".

Op verzoek van de minister-president zullen deze
aan de leden van de Commissie voor Werkgelegen-
heid en Economische Aangelegenheden worden
overgezonden.

3. Replieken

De heer Eddy Schuermans dankt de minister-presi-
dent voor het omstandige antwoord en feliciteert
de minister-president nu reeds voor de verschillen-
de initiatieven die in het kader van de weten-
schapsweek zullen worden georganiseerd.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Vergadering van woensdag 11 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Bruno Tobback, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van mevrouw Cecile Verwimp-
Sillis tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams
minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, over de
gevaren en de verwerking van het afval van rook-
detectoren

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Volgens mevrouw Cecile Verwimp-Sillis treft men
terecht zoveel mogelijk maatregelen om zich te
beschermen tegen brand. Eén ervan, de rookmel-
der of rookdetector, heeft zeker zijn nut bewezen.
Steeds vaker eisen zowel de brandweer als de ver-
zekeringsmaatschappijen de installatie van derge-
lijke toestellen.

Naargelang het werkingsprincipe bestaan er drie
soorten rookmelders : thermische, optische en ioni-
sche. Naargelang de ruimte waarin en de wijze
waarop ze worden geplaatst, onderscheidt men sys-
teemdetectoren en homedetectoren.

De systeemdetectoren worden geplaatst in openba-
re gebouwen, ziekenhuizen, scholen, bedrijven en
kantoren. Ze werken op netstroom en zijn verbon-
den met een alarmcentrale. Ze zijn reeds meer dan
vijftig jaar in de handel. Volgens cijfers van het
NIRAS worden jaarlijks 175.000 rookmelders van
dit type verkocht, meer dan de helft zijn ionisatie-
detectoren.

Sinds 1990 voert België ook de homedetectoren in.
Ze werken op batterijen en worden, individueel of
per twee, door de doe-het-zelver in de woning,
caravan of werkplaats geïnstalleerd. Tot nu toe
werden tussen de 300.000 en 400.000 homedetecto-
ren verkocht in België. Het zijn allemaal ionische
rookmelders.

De ionisatiedetector bevat americium, meer
bepaald Am 241, een vervalproduct van plutonium
en zelf een alfa-straler met een halveringstijd van
458 jaar. De alfa-straal is energierijk maar wordt
zeer snel geabsorbeerd. De gamma-straal die de
alpha vergezelt, is in dit geval eerder zwak. Uit een
onderzoek van Testaankoop blijkt dat een homede-
tector ongeveer 1 millicurrie of 37.000 becquerel
bevat.

Bij normaal gebruik en correcte installatie van de
rookdetectoren is er volgens de vraagsteller geen
probleem. Vroeg of laat evenwel wordt de rook-
melder afval.

In antwoord op een vraag van senator Martine
Dardenne beschreef federaal minister Elio Di
Rupo in december 1996 de wettelijke procedure
voor de verwijdering en verwerking van dit radio-
actief afval : de eigenaar moet de opname aanvra-
gen bij NIRAS, vanwaar een offerte wordt aange-
boden voor het transport, de ontmanteling, de con-
ditionering, de tussentijdse opslag en de uiteindelij-
ke geologische berging van het afval. Het is even-
wel niet duidelijk wie de eigenaar is : de fabrikant
van de detector, de installateur of de eigenaar van
het gebouw.

De verwerking is hoe dan ook duur en omslachtig.
Het verbaast de vraagsteller dan ook niet dat bij
het verantwoordelijk bedrijf, na zoveel jaren, voor
heel België nog geen 200-liter-vat gevuld is met
radioactieve onderdeeltjes van de rookmelders.

Rekening houdend met de aantallen die de voor-
bije vijftig jaar werden verkocht, de levensduur van
de toestellen en de (ver)bouwijver van de Belg,
kan worden vermoed dat een groot aantal afge-
dankte rookmelders niet op de juiste plaats
terechtkwamen. Waar zijn ze dan wel ? Bij verschil-
lende (inter)gemeentelijke milieudiensten, noch
verantwoordelijken van containerparken en inter-
communales, noch aannemers van sloopwerken,
noch bij de OVAM kon men antwoorden op deze
vraag. Vermoedelijk liggen ze tussen het gewone
bouwpuin en huishoudelijk afval, waar ze een
potentieel gevaar vormen voor de volksgezond-
heid.

Het gaat volgens de vraagsteller om tienduizenden,
weliswaar kleine, maar energierijke radioactieve
bronnetjes die overal verspreid gedurende meer
dan 2.000 jaar gevaarlijk blijven. Als de Am-deel-
tjes door inademing in de longen terechtkomen,
gedragen de alpha-stralen zich als kanonballen die
het longweefsel langzaam vernietigen. Ze zijn net
zo gevaarlijk als het meer bekende en gevreesde
plutonium.

Er bestaan alternatieve rookmelders die om een
onbekende reden weinig succes hebben. In Frank-
rijk en Luxemburg is de verkoop van de ionische
homedetector overigens verboden.

– Welke richtlijnen in verband met rookdetecto-
ren werden aan de OVAM, de gemeentelijke
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milieudiensten en intercommunales voor de
verwerking van afval gegeven ?

– Beschikt de minister over resultaten van onder-
zoek dat gevoerd werd naar alternatieve rook-
detectoren ?

– Is er overleg met de federale minister tot wiens
bevoegdheid het nucleaire afval theoretisch be-
hoort ?

Daarbij moet volgens het lid worden uitgegaan van
het vermoeden dat het radioactieve afval uiteinde-
lijk bij het gewone afval, een gewestbevoegdheid,
belandt. Ook met de andere betrokken federale en
Vlaamse minister moet overleg worden gepleegd.

– Hoe kan het dat de wettelijke procedure voor
verwerking en verwijdering van radioactief
afval in de praktijk niet toepasbaar is ?

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

1. De in de vraagstelling aangeraakte problematiek
wordt geregeld door het koninklijk besluit van 28
februari 1963 houdende het Algemeen Reglement
op de Bescherming van de Bevolking en van de
Werknemers tegen het Gevaar van de Ioniserende
Straling. Het betreft een materie die tot de federale
bevoegdheid behoort, en waarvoor de federale
Dienst voor de Bescherming tegen Ioniserende
Stralingen (DBIS) bevoegd is. Het Vlaamse
Gewest is dus niet bevoegd om richtlijnen te vers-
trekken inzake de verwerking van het afval van
rookdetectoren.

2. De diensten van de minister beschikken niet
over resultaten van eventueel onderzoek naar
alternatieve rookdetectoren. Dit behoort trouwens
eveneens tot de bevoegdheid van de federale over-
heid vermits het productnormering betreft.

3. Alhoewel het hier strikt gezien een federale
bevoegdheid betreft, heeft de minister in 1997, naar
aanleiding van een interpellatie van het lid over
radioactief ziekenhuisafval, de OVAM de opdracht
gegeven om met de bevoegde federale diensten

overleg te plegen. Dit overleg had tot doel meer
inzicht te verkrijgen in de vrijgave van laag radio-
actief afval. Met vrijgave wordt hier bedoeld dat
laag radioactief afval wordt toegelaten tot het
gewone afvalstoffencircuit en dus onder de
bevoegdheid van de gewesten valt.

Hieruit is gebleken dat de federale overheid dit
jaar de oprichting van een Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle plant. Een zekere betrok-
kenheid van de gewesten bij dit agentschap zou
nuttig zijn met het oog op het volgen van het laag
radioactief afval dat wordt vrijgegeven.

In dit verband zou onder meer :

– in overleg tussen de federale en de gewestelijke
overheden een lijst kunnen worden opgesteld
met installaties die het vrijgegeven radioactief
afval kunnen en mogen verwerken ;

– in de reeds bestaande registers, opgelegd door
de federale overheid aan de bedrijven die
radioactief materiaal bezitten, de eindbestem-
ming van het vrijgegeven radioactief afval kun-
nen worden ingeschreven, zodat het materiaal
beter kan worden gevolgd.

3. Repliek

Tegenover het argument dat nucleair afval tot de
bevoegdheid van de federale overheid behoort,
staat volgens mevrouw Cecile Verwimp-Sillis dat
het afval van rookdetectoren nu bij het bouwpuin
of het gewone huisvuil terechtkomt. De OVAM is
dus wel degelijk betrokken partij. Verder meent
het lid dat een ophaalsysteem voor radioactief
afval een onvoldoende maatregel is. In eerste
instantie moet worden nagegaan of de verkoop van
ionisatiedetectoren niet kan worden verboden,
rekening houdend met het feit dat een alternatief
voorhanden is.

De minister zal de vraag en het antwoord aan de
OVAM overmaken en de maatschappij vragen ver-
der overleg te plegen en een oplossing voor te stel-
len. Het verbieden van een product behoort echter
tot de bevoegdheid van de federale overheid.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Vergadering van woensdag 11 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Bruno Tobback, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer André Denys tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de erkenning
van tweedehandskledij als product in plaats van als
afvalstof

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Het Europees Parlement heeft er op 16 juli 1997
mee ingestemd om de uitvoer van bepaalde soor-
ten afval zoals schroot (ijzer, aluminium, koper,
zink), schoeisel, textiel, papier en tweedehandskle-
dij naar bepaalde ontwikkelingslanden te verbie-
den.

Het catalogeren van tweedehandskledij onder de
noemer afval heeft zeer nadelige gevolgen voor de
firma’s die hierin handel drijven. Omdat in deze
sector ook veel laaggeschoolden zijn tewerkge-
steld, zijn ook de gevolgen op het vlak van de
werkgelegenheid negatief.

Op dit ogenblik wordt op Europees niveau gedis-
cussieerd over het voorstel om tweedehandskledij
uit de lijst te halen van afvalstoffen waarvoor een
uitvoerverbod naar bepaalde ontwikkelingslanden
bestaat.

Op Vlaams niveau bestaat echter ook de mogelijk-
heid om de negatieve gevolgen van deze beslissing
ongedaan te maken. De oplossing houdt in dat de
OVAM tweedehandskledij, die een bepaalde
behandeling (valorisatie) heeft ondergaan (wassen,
strijken, herstellen,...) niet meer als afvalstof maar
als product beschouwt. Op dat ogenblik ressorteert
deze gevaloriseerde tweedehandskledij niet meer
onder de definitie van afvalstoffen, waardoor ook

de Europese regeling niet meer van toepassing is
op deze tweedehandskledij.

De OVAM heeft de betrokken bedrijven steeds
meegedeeld dat dit de juiste interpretatie is. Op
Europees niveau blijft echter onduidelijkheid
bestaan, wat tot verwarring op het terrein leidt.

Zal de minister initiatieven nemen om tot meer
duidelijkheid voor de sector van de tweedehands-
kledij te komen ?

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

Onder de categorie GJ 120 van de Groene Lijst
van Afvalstoffen van de verordening 259/93 van de
Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en
controle op de overbrenging van afvalstoffen bin-
nen, naar en uit de Europese Gemeenschap zijn
inderdaad "Oude kleren en andere stukken tex-
tiel" opgenomen.

Het gaat hier echter enkel en alleen om afvalstof-
fen. Om onder de bepalingen van de verordening
te ressorteren, moet in de eerste plaats aan de
definitie van afvalstoffen zoals bepaald in de basis-
richtlijn 75/442/EEG inzake afvalstoffen worden
voldaan. Een afvalstof wordt hier gedefinieerd als
"elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich
moet ontdoen".

Dit betekent volgens de minister concreet dat
gesorteerde tweedehandskledij (eventueel ont-
smet, gewassen, hersteld ...) die nog als kledij wordt
bestemd, geen afvalstof is en dus niet onder de
bepalingen van de verordening thuishoort. Dit
standpunt werd ook bevestigd in een brief van de
diensten van de Europese Commissie van 9 febru-
ari 1998. De minister bezorgt een kopie van deze
brief aan de vraagsteller.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Vergadering van woensdag 11 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Bruno Tobback, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Erik Matthijs tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de vereenvoudi-
ging van procedures inzake ruimtelijke ordening
en milieuvergunningenbeleid

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Medio 1996 werd in het Vlaams Parlement een met
redenen omklede motie goedgekeurd over "het sti-
muleren van de economische ontwikkeling en de
werkgelegenheid door de vereenvoudiging van de
wetgeving op milieu en ruimtelijke ordening". Er
werd aan de Vlaamse regering gevraagd de proce-
dures inzake milieu en ruimtelijke ordening waar
nodig te vereenvoudigen, te voorzien van termij-
nen voor de afhandeling en op elkaar af te stem-
men.

Ook in het regeerakkoord werd reeds gesteld dat
er orde moest gebracht worden in de vele, onder-
ling niet op elkaar afgestemde procedures inzake
planning en vergunningen bij materies die met
bodembestemming te maken hebben.

Op 24 juli 1997 besliste de Vlaamse regering om
voor de "kwaliteitsverhoging van de procedures
voor ruimtelijke ordening en milieu" een ervaren
en onafhankelijk consultingbureau aan te stellen,
dat een analyse van de organisatorische processen
en procedures moet uitvoeren met als doel een
verbetering van de procedures inzake de verlening
van vergunningen voor ruimtelijke ordening en
milieu en inzake de uitrusting van bedrijventerrei-
nen te bekomen.

Hoe ver staat het met het onderzoek en wanneer
worden de resultaten ervan verwacht ?

De vraagsteller verwijst ten slotte nog naar berich-
ten in de pers waaruit blijkt dat sommige organisa-

ties de drempel voor beroep tegen milieuvergun-
ningen willen verhogen.

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

De minister geeft de huidige stand van zaken van
het onderzoek naar de "Kwaliteitsverhoging van
de procedures voor ruimtelijke ordening en
milieu". Uit het nog lopende onderzoek blijkt dat
voor bedrijven in Vlaanderen vooral in de volgen-
de gevallen problemen inzake ruimtelijke ordening
en milieu opduiken :

– een nieuwe vestiging of een uitbreiding van een
bestaande vestiging op een uitgeruste industrie-
zone ;

– de uitbreiding van een bestaande vestiging die
gelegen is in een woonzone ;

– de uitbreiding van een bestaande vestiging in
een zonevreemd gebied waarbij het terrein voor
de uitbreiding nog moet worden verworven ;

– de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.

In elk van deze gevallen zal een combinatie van
administratieve procedures, een zogenaamd scena-
rio, moeten worden doorlopen.

Het vervolg van het onderzoek concentreert zich
op de scenario’s in de voormelde vier gevallen.
Voor elk van deze scenario’s worden een tiental
gekende, moeilijke dossiers in detail onderzocht.
Op deze manier wil men een beter beeld krijgen
van de reeds eerder gesignaleerde probleempun-
ten.

Voor de vooropgestelde kwaliteitscriteria werden
objectief meetbare indicatoren bepaald, die dan in
de bovenvermelde dossiers worden gemeten. Ook
wordt gevraagd op basis van de literatuur na te
gaan hoe de ons omliggende regio’s op deze kwali-
teitscriteria scoren. Er worden eveneens boordta-
bellen opgemaakt die een permanente bewaking
en sturing van de kwaliteit van de procedures voor
ruimtelijke ordening en milieu mogelijk moeten
maken, een soort van blijvende benchmark.
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Ten laatste op 19 april 1998 zal het onafhankelijk
consultingbureau haar eindrapport voorleggen aan
de stuurgroep die de studie opvolgt. Dit eindrap-
port zal verbeteringsvoorstellen bevatten evenals
een actieplan om deze voorgestelde verbeteringen
te realiseren.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Vergadering van woensdag 11 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Bruno Tobback, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Jacky Maes tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over het Ecologisch
Impulsgebied IJzervallei

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

In vorige interpellaties, mondelinge en schriftelijke
vragen werd reeds meermaals de waarde van de
Ecologische Impulsgebieden benadrukt. In het
nieuwe decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu is echter
geen decretale basis voor deze impulsgebieden
opgenomen. De bestaande projecten kregen een in
de tijd beperkte verlenging.

Eind dit jaar echter loopt onder meer het contract
van het Ecologisch Impulsgebied IJzervallei ten
einde. Dit ecologisch impulsgebied zorgde voor
belangrijke en zichtbare veranderingen op het ter-
rein. Het personeel van de Ecologische Impulsge-
bieden heeft met de jaren ook een ruime ervaring,
veel terreinkennis en vaak ook een hele reeks con-
tacten uitgebouwd.

– Welke stappen zal de minister ondernemen om
te voorkomen dat de op gang gebrachte dyna-
miek in de Ecologische Impulsgebieden in het
algemeen en de IJzervallei in het bijzonder, stil-
valt ?

– Welke middelen zullen hiervoor beschikbaar
zijn en wat zal er gebeuren met het bestaande
personeel ?

– Wordt er in dit verband toch niet overwogen
om de Ecologische Impulsgebieden na 1998
voort te zetten ?

– Indien dit niet het geval is, en er een nieuw in-
strument komt, hoe zal de minister voorkomen
dat er opnieuw minstens één tot twee jaar nodig
zijn om dit instrument bekend te maken, om
een basisbekendheid en vertrouwen op te bou-
wen ?

– Zal er hierrond een campagne ten behoeve van
de bevolking en de betrokken besturen worden
opgezet ?

– Tegen welke datum zullen de bestaande Ecolo-
gische Impulsgebieden over dit alles duidelijk-
heid krijgen ?

– Wat zal er specifiek gebeuren met het Plan
Otter en het Vlaamse bezoekerscentrum De
Otter ?

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

De Ecologische Impulsgebieden zijn opgericht als
pilootprojecten voor een gebiedsgericht natuurbe-
leid en lopen dus vooruit op het decreet betreffen-
de het natuurbehoud en natuurlijk milieu.

Voor acht projecten – namelijk IJzervallei, Schel-
de-Durme-Dender, Turnhout Vennengebied, Dijle-
Demer, Vallei van de Zwarte Beek en sinds 1996
het Limburgs Vijvergebied, de Bovenschelde en de
Grensmaas – wordt een gebiedsgerichte visie voor
het natuurbehoud opgemaakt en wordt met een
beperkt projectteam hieraan, binnen het reguliere
beleid, uitvoering gegeven.

Bij beslissing van de Vlaamse regering van 15 okto-
ber 1996 werden deze acht projecten verlengd tot
31 december 1998.

Inmiddels is het decreet op het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu in werking getreden. Daarin
wordt voor het gebiedsgericht beleid uitgegaan van
de afbakening van 125.000 hectare VEN en 150.000
hectare natuurverwevingsgebied. Voor deze gebie-
den evenals voor de gebieden met een internatio-
nale status, moet tevens een natuurrichtplan wor-
den opgesteld.

In een eerste fase zal tussen de 60 tot 80.000 hecta-
re VEN en 60 tot 80.000 hectare natuurverwevings-
gebied worden afgebakend. Het uitvoeringsbesluit
dienaangaande is principieel goedgekeurd door de
Vlaamse regering.

De Ecologische Implusgebieden vallen binnen de
eerste prioriteit van afbakening van VEN en
IVON.

De proefwerking die nu wordt gedaan met de ont-
wikkeling van een gebiedsvisie zal nuttig kunnen
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worden gebruikt voor de aanpak van de natuur-
richtplannen.

Het is duidelijk dat de bestaande Ecologische
Impulsgebieden moeten worden geïntegreerd in de
implementatie van het gebiedsgericht beleid van
het decreet op het natuurbehoud en de implemen-
tatie van het MINA-plan 2.

Naast de afbakening van VEN en IVON en de tot-
standkoming van de natuurrichtplannen wordt ook
de natuurinrichting geoperationaliseerd en wordt
dit jaar gestart met minstens een natuurinrichtings-
project per provincie.

Het is trouwens de consequentie van een planma-
tig beleid dat wordt gewerkt binnen de budgettaire
ruimte voor contractuele personeelsleden zoals
gekoppeld aan het goedgekeurde MINA-plan 2.

De afdeling Natuur en de VLM werken een eerste
prioriteitenlijst voor de aanpak uit. Het is duidelijk
dat het werk en de voorstellen van de Ecologische
Impulsgebieden hierbij worden meegenomen en
voorstellen in dit kader concreet zullen worden
omgezet.

In antwoord op de concrete vragen is het volgens
de minister duidelijk dat :

– de pilootprojecten na beëindiging worden geïn-
tegreerd in het dynamisch en ambitieus
gebiedsgericht beleid zoals vooropgesteld in het
decreet ;

– de instrumenten en middelen hiervoor zijn
voorzien in het decreet, de uitvoeringsbesluiten
en het MINA-plan 2. In uitvoering hiervan
werd ook een behoeftenplan voor contractueel
personeel aan de minister bevoegd voor ambte-
narenzaken voorgelegd ;

– de Ecologische Impulsgebieden na afloop in het
regulier natuurbeleid worden geïntegreerd ;

– na de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten
onmiddellijk met de invulling van het gebieds-
gericht natuurbeleid zal worden gestart en dit
conform de in de beleidsbrief voorgestelde
timing ;

– samen met de publicatie van de uitvoeringsbe-
sluiten ook een omzendbrief zal worden gepu-
bliceerd en de nodige informatie zal worden
verstrekt ;

– reeds bij de beslissing tot verlenging van de
Ecologische Impulsgebieden op 15 oktober
1996 de termijn tot 31 december 1998 werd
vooropgesteld. In de nota aan de administratie
van 21 maart 1997 werd de taakstelling gedefi-
nieerd als het opdoen van de nodige ervaring
met het gebiedsgericht beleid van het decreet.

Er is volgens de minister dus de grootst mogelijk
continuïteit en duidelijkheid, met name loopt het
tijdelijk impulsproject definitief af en wordt het
geïntegreerd in het regulier beleid conform het
decreet en het Mina-plan 2.

Indien om een of andere reden de timing van
december 1998 niet kan worden gehaald, waar de
minister niet van uitgaat, zal tijdelijk een andere
oplossing worden gezocht om de continuïteit van
de projecten te waarborgen.

3. Repliek

De vraagsteller vraagt wat dit concreet betekent
voor het personeel dat op de projecten is tewerk-
gesteld.

De minister kan zich niet uitspreken over individu-
ele personeelsleden. Het principe is echter dat de
continuïteit van de projecten ook voor het perso-
neel geldt.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Staatshervorming en Algemene
Zaken

Vergadering van woensdag 11 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Joris Van Hauthem,
secretaris van de Commissie

Mondelinge vraag van de heer Arnold Van Aperen
tot de heer Luc Van den Bossche, minister vice-
president van de Vlaamse regering, Vlaams minis-
ter van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over het
invoeren van fietsvergoedingen voor ambtenaren
van de Vlaamse Gemeenschap

1.Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraagsteller herinnert eraan dat het federale
parlement op initiatief van de heer Hugo Van
Dienderen recent een wet heeft aangenomen die
het mogelijk maakt alle kosten gemaakt voor het
woon-werkverkeer met de fiets, met een maximum
van 6 BEF per km, fiscaal af te trekken (wet van 8
augustus 1997 tot wijziging van artikel 38 van het
Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 – BS 5
november 1997). Deze mogelijkheid kadert in de
ruimere context van het mobiliteitsdebat, waarbij
wordt gezocht naar alternatieven voor het alsmaar
toenemende autoverkeer.

Inmiddels zitten bepaalde gemeentebesturen niet
stil wat het promoten van de fiets en andere alter-
natieve vervoersmodi betreft. Eén van de voorge-
stelde maatregelen daarbij is het voorzien in fiets-
vergoedingen voor gemeentelijke personeelsleden.
Volgens de spreker is echter ook een regeling op
Vlaams niveau nodig, met het oog op een zo gun-
stig mogelijk effect van deze maatregel op de
mobiliteit. Daarbij dient de aandacht niet enkel te
gaan naar de personeelsleden van de gewone admi-
nistraties, maar ook naar de personeelsleden van
de onderwijssector.

In dit verband worden aan de minister vijf vragen
voorgelegd : (1) In welke mate en onder welke
voorwaarden is de minister bereid een fietsvergoe-
ding voor alle Vlaamse ambtenaren en personeels-
leden uit de onderwijssector in te voeren ? (2) Is de
minister bereid daartoe middelen binnen de
Vlaamse begroting uit te trekken ? (3) Zo ja, bin-
nen welke termijn acht de minister het invoeren
van deze fietsvergoedingen mogelijk ? (4) Is de
minister bereid in voorkomend geval een regeling
uit te werken die voorziet in een tussenkomst van-
wege het Vlaams Gewest ten gunste van de

gemeenten die een fietsvergoeding invoeren voor
hun personeelsleden ? (5) In welke mate pleegt de
minister nu reeds hieromtrent overleg met zijn
bevoegde collega's binnen de Vlaamse regering ?

2. Antwoord van de heer Luc Van den Bossche,
minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenaren-
zaken

In antwoord op de eerste vraag stelt de minister
dat hij op 7 november 1997 zijn administratie de
opdracht heeft gegeven om voor de personeelsle-
den van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap te onderzoeken of en in welke mate een
fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer zou
kunnen worden ingevoerd. In dit kader werd een
algemene bevraging georganiseerd om te bepalen
hoeveel personeelsleden op dit ogenblik de fiets
gebruiken voor de woon-werkverplaatsing, hetzij
voor het volledige woon-werktraject, hetzij als
voor- of natransportmiddel van de trein, en het
aantal kilometer dat per dag wordt afgelegd. Bij
deze bevraging werd tevens nagegaan of de fiets
gedurende het hele jaar of slechts tijdens een
beperkte periode van het jaar, bijvoorbeeld de
zomerperiode, wordt gebruikt. De bevraging werd
afgerond eind februari jl.

Uit deze bevraging blijkt dat 361 personeelsleden
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
dagelijks de fiets gebruiken om naar en van het
werk te gaan. De gemiddelde fietsafstand heen en
terug van deze personeelsleden bedraagt ongeveer
13 km per dag per persoon. Daarnaast gebruiken
460 personeelsleden de fiets als dagelijks transport-
middel voor het voortraject, dit wil zeggen van de
woonplaats naar het station, terwijl 95 personeels-
leden de fiets gebruiken als dagelijks transportmid-
del voor het natraject, dit wil zeggen van het sta-
tion naar het werk. De gemiddelde afstand heen en
terug bedraagt zowel in het geval van het voortra-
ject als in het geval van het natraject ongeveer 6,5
km per dag per persoon.

Naast de personeelsleden die dagelijks gebruik
maken van de fiets zijn er ook 210 personeelsleden
die slechts een beperkte periode van het jaar naar
en van het werk fietsen. De gemiddelde fietsaf-
stand heen en terug van deze personeelsleden
bedraagt ongeveer 20 km per dag per persoon.
Daarnaast gebruiken 211 personeelsleden de fiets
slechts een beperkte periode van het jaar als trans-
portmiddel voor het voortraject, terwijl 48 perso-
neelsleden de fiets slechts een beperkte periode
van het jaar als transportmiddel voor het natraject
gebruiken. De gemiddelde fietsafstand heen en
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terug bedraagt zowel in het geval van het voortra-
ject als in het geval van het natraject ongeveer 8,5
km per dag per persoon. Samenvattend kan wor-
den gesteld dat bijna 11 procent van de personeels-
leden van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap per fiets naar het werk of naar het station rij-
den.

De minister wijst erop dat er op basis van deze
resultaten momenteel een concreet voorstel wordt
uitgewerkt dat eveneens rekening zal houden met
de wet van 8 augustus 1997 tot wijziging van artikel
38 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting
1992, waarin het fietsgebruik voor het woon-werk-
verkeer wordt aangemoedigd. Dit voorstel zal
tevens als basis kunnen dienen voor de personeels-
leden van de Vlaamse Openbare Instellingen.

Voor zover de minister bekend zijn er nog geen
personeelsleden van onderwijsinstellingen die een
fietsvergoeding genieten. Het staat de werkgever,
dit is de inrichtende macht van de onderwijsinstel-
ling waarbij het betrokken personeelslid tewerkge-
steld is, vrij om een premie voor fietsgebruik uit te
keren. De subsidiëring van een premie voor fiets-
gebruik in het woon-werkverkeer van de perso-
neelsleden van onderwijs wordt in de huidige stand
van zaken niet overwogen.

Wat de tweede vraag betreft, stelt de minister dat
het hogervermelde voorstel over de modaliteiten
van de fietsvergoeding, na de finalisering ervan, zal
worden voorgelegd aan de Vlaamse regering. In dit
voorstel zal ook de financiële weerslag worden
aangegeven. Op dat moment zal de Vlaamse rege-
ring moeten beslissen of en op welke manier in de
nodige middelen wordt voorzien.

Op de derde vraag kan de minister niet antwoor-
den, aangezien er momenteel nog geen sprake is
van een concreet voorstel.

In verband met de vierde vraag verwijst de minis-
ter naar de omzendbrief betreffende de premie ter
aanmoediging van het fietsgebruik in woon-werk-
verkeer in de lokale besturen, van de ministers Leo
Peeters en Luc Martens van 8 juli 1997. In deze
omzendbrief wordt gesteld dat het de respectieve-
lijke raden zijn die bevoegd zijn om, rekening hou-
dende met de plaatselijke omstandigheden, een
werkbaar premiesysteem uit te werken. Het
spreekt volgens de minister voor zich dat de kosten
die in dit verband gemaakt worden door de lokale
besturen zelf gedragen worden.

In antwoord op de vijfde vraag stelt de minister dat
er nog geen overleg gepleegd is met de bevoegde
collega's binnen de Vlaamse regering, aangezien er
momenteel nog geen concreet voorstel ter tafel
ligt. Van zodra een concreet voorstel is uitgewerkt,
zal dit worden besproken.

3. Bijkomende vraag en antwoord

De vraagsteller vraagt of hij het goed begrepen
heeft dat een eventuele fietsvergoeding voor het
onderwijzend personeel van een gemeenteschool
ten laste komt van een gemeente, ondanks het feit
dat de wedde de facto ten laste komt van de
Vlaamse Gemeenschap. Hijzelf pleit ervoor dat de
fietsvergoeding voor alle leerkrachten ten laste zou
komen van de Vlaamse Gemeenschap, zodat de
leerkrachten wat dat betreft op gelijke voet staan.
De minister bevestigt dat de fietsvergoeding voor
het onderwijzend personeel van een gemeente-
school ten laste komt van de gemeente. Een uitbe-
taling door de Vlaamse Gemeenschap kan juri-
disch niet en zou bovendien tot een administratie-
ve rompslomp leiden.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Werkgelegenheid en Economische
Aangelegenheden

Vergadering van maandag 16 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jean-Marie Bogaert,
secretaris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Marino Keulen tot
de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de lokale con-
venants over werkgelegenheid

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De heer Marino Keulen refereert aan een persbe-
richt, blijkens hetwelk de minister zou overwegen
een convenant over werkgelegenheid en meer in
het bijzonder over het kansenbeleid af te sluiten
met de 308 Vlaamse gemeenten en de VDAB.

De minister zou met zijn initiatief meer samenwer-
king op het oog hebben, zodat de beschikbare mid-
delen op een meer efficiënte wijze zouden worden
aangewend. Op dit ogenblik zijn er immers talrijke
projecten opgezet, waarbij diverse betrokkenen,
o.m. de gemeentebesturen, de VDAB, OCMW’s en
PWA’s betrokken zijn. In deze context merkt de
vraagsteller op dat deze zich via hun specifiek in-
strumentarium richten op hun eigen doelpubliek.

Uit ingewonnen informatie zou het voorstel van de
minister zich concentreren rond twee ankerpunten,
nl. de oprichting van één loket op een centraal
gelegen plaats in de gemeente en de oprichting van
een werkgelegenheidsforum.

Terwijl het ene loket vooral drempelverlagend
dient te werken voor de betrokken doelgroepen,
zou het werkgelegenheidsforum belast worden met
de opvolging en de feed back van de lokale conve-
nants.

De uiteindelijke doelstelling dat de betrokken
partners en de VDAB hun beschikbare hard- en
software ter beschikking van elkaar stellen met het
oog op een betere dienstverlening aan de burger, is
volgens de vraagsteller een noodzakelijke voor-
waarde. De vraag rijst evenwel of het ook een vol-
doende voorwaarde is.

De vraagsteller merkt op dat een sanering van het
omvangrijke aantal werkgelegenheidsmaatregelen
noodzakelijk wordt geacht en dit zowel op het
federale als het regionale niveau. Ook de Hoge

Raad voor de Werkgelegenheid (waarin tevens
regionale leden zitting hebben) stelt in zijn eerste
rapport dat : "alle overlappingen en neutralise-
ringseffecten tussen maatregelen, die door verschil-
lende overheden en soms zelfs door eenzelfde
overheid worden uitgevaardigd moeten worden
weggewerkt".

De vraagsteller vraagt zich af of de minister zich
met zijn initiatief van lokale convenants niet te
veel richt naar het gevolg en te weinig naar de oor-
zaak, vermits het voorstel van de minister immers
hoofdzakelijk is toegespitst op een stroomlijning
van de diverse betrokken partijen die ten gevolge
van de grote diversiteit in de tewerkstellingsmaat-
regelen opereren voor dezelfde of elkaar overlap-
pende doelgroepen, terwijl het aantal maatregelen
an sich niet wordt gereduceerd of vereenvoudigd.

Zal de minister zijn initiatief koppelen aan een kri-
tische evaluatie van de bestaande werkgelegen-
heidsmaatregelen met het oog op een vereenvoudi-
ging ervan ?

De vraagsteller vraagt concrete informatie over de
stand van zaken van het initiatief inzake de lokale
convenanten :

1. Werden er reeds besprekingen gevoerd ?

2. Hoe reageerden de betrokkenen ?

3. Werd reeds een concreet voorstel geformu-
leerd ?

4. Hoeveel bedraagt de geraamde kostprijs van
het initiatief ?

5. Welke gevolgen zal het initiatief hebben met
betrekking tot de personeelsformatie in de
gemeenten ? Dienen de gemeenten organisato-
risch en financieel zelf in te staan voor de
inschakeling van personeel in het lokale loket
of zal de Vlaamse regering middelen vrijmaken
voor de inschakeling van bijkomend perso-
neel ?

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

Inzake de lokale convenants over werkgelegenheid
antwoordt de minister als volgt. De samenwerking
tussen enerzijds VDAB en een aantal lokale initia-
tieven bestaat reeds enige tijd. De VDAB heeft
zich bijvoorbeeld gemeld als partner voor het
opleidingsaspect voor personen tewerkgesteld via
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PWA’ en in OCMW’s en in samenwerking met het
SIF worden VDAB-instructeurs ingeschakeld in
gemeentelijke leerwerkplaatsen.

De lokale convenant strekt ertoe bij te dragen tot
een verhoogde individuele drempelverlagende tra-
jectbegeleiding ten behoeve van een welbepaalde
doelgroep, waarbinnen de rol van de gemeente als
lokale verantwoordelijke zal worden geaccentu-
eerd.

De minister is voorstander van een één-loketaan-
pak in iedere gemeente, op een met de VDAB
overeengekomen plaats, waarbij dit loket zal fun-
geren als ankerpunt voor een eerstelijnszorg ten
aanzien van de werkzoekende.

De minister meent dat deze aanpak de informatie
sneller en op een vereenvoudigde wijze naar de
werkzoekende leidt en daarenboven streeft de
minister naar een verhoogde transparantie in het
aanbod van tewerkstellingsprogramma’s.

De minister wijst erop dat er steeds gezocht wordt
naar vereenvoudiging zoals de harmonisering van
de doorstromingskansen (WW-Gesco en WEP
naar WEP+, ook WEP in de privé is geen nieuw
stelsel).

Wat de convenants voor werkgelegenheid betreft,
stipt de minister aan dat terzake overleg is
gepleegd met de Vlaamse Vereniging van Steden
en Gemeenten en de VDAB. In de Raad van
bestuur van de VVSG, waarin naast politici ook
OCMW-mandatarissen zetelen, was men unaniem
positief. Thans wordt gewerkt aan het algemeen
kader van de lokale werkgelegenheidsconvenant,
die eerstdaags aan de gemeenten zal worden voor-
gelegd.

In deze context merkt de minister op dat de
gemeenten, in het kader van hun gemeentelijke
autonomie, vrij zullen kunnen beslissen toe te tre-
den of niet. De afsluiting van deze lokale conve-
nant zal het resultaat zijn van een bilateraal over-
leg van de gemeenten met de VDAB en binnen dit
overleg zal rekening worden gehouden met de spe-
cifieke vragen en de eigenheid van de lokale con-
text van iedere gemeente

In het kader van deze lokale werkgelegenheidscon-
venant kan de VDAB beslissen tot de detachering
van een van haar medewerkers naar de gemeente
die deze convenant heeft afgesloten voor de bedie-
ning van dit loket.

De minister stipt aan dat deze convenant evenwel
niet kan evolueren naar een instrument van
gemeentelijk beleid, waarbij de VDAB in een eer-
der teruggedrongen positie zou komen, vermits de
VDAB steeds dient te fungeren als ankerpunt voor
de gemeente. Een andere mogelijkheid bestaat erin
dat de gemeente zelf een ambtenaar aanstelt voor
de loketfunctie en ook dat VDAB en de gemeente
dit gezamenlijk op zich nemen.

Kleinere gemeenten kunnen evenwel samen toe-
treden tot een enkele lokale werkgelegenheidscon-
venant. Voor de volledige logistieke ondersteuning
van de lokale werkgelegenheidsconvenant in het
Vlaamse Gewest dient men te kunnen rekenen op
250 personen die hiervoor ingezet moeten kunnen
worden.

Omzichtigheid is echter geboden en daarenboven
dient men regelmatig het bestaande stelsel van de
lokale werkgelegenheidsconvenant te evalueren en
zo nodig bij te sturen. De gemeenten zullen eerst-
daags worden uitgenodigd om toe te treden tot de
lokale werkgelegenheidsconvenant.

3. Replieken

De heer Marino Keulen dankt de minister voor het
gedetailleerde antwoord. De vraagsteller wenst
echter nog nadere informatie over de precieze
datum van de inwerkingtreding van deze conve-
nant, de kostprijs en de boni die aan de gemeenten
die toetreden tot deze convenant worden toege-
kend.

De minister licht dit toe als volgt. De lokale conve-
nant voorziet eveneens in de mogelijkheid een
lokale tewerkstellingsraad op te richten die een rol
kan spelen bij de aflijning van de algemene contou-
ren van het lokale tewerkstellingsbeleid.

Daarenboven kan de gemeente die toetreedt tot de
lokale werkgelegenheidsconvenant gebruik maken
van de logistieke ondersteuning door de VDAB
(KISS en WIS), vermits dit loket fungeert als eer-
stelijnszorg voor de werkzoekende.Binnen de loka-
le convenant kunnen eveneens afspraken worden
gemaakt nopens de beschikbaarheid van de gespe-
cialiseerde VDAB-informatie (profiel van de werk-
lozen, specifieke lokale situatie binnen de arbeids-
markt).

De minister wijst er in deze context op dat slechts
weinig gemeenten een lokaal beleid voeren op het
vlak van tewerkstellingsbevorderende initiatieven,
alhoewel sommige gemeenten hiervoor vragende
partij zijn, onafgezien van het feit dat dit niet tot
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het traditionele takenpakket van de gemeenten
behoort.

De gemeenten moeten echter over de nodige logis-
tieke ondersteuning beschikken om een informa-
tieve en coördinerende rol te vervullen inzake
lokale tewerkstellingsinitiatieven, binnen de lokale
tewerkstellingsraad.

Wat het kostenplaatje betreft, stelt de minister dat
van de gemeenten een bijdrage zal worden ge-
vraagd, alhoewel de kosten die met de afsluiting
van de lokale werkgelegenheidsconvenant gepaard
gaan, grotendeels zullen worden gedragen door de
VDAB.

De convenants zullen in een aantal Vlaamse
gemeenten alvast worden opgestart in de loop van
1998.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Werkgelegenheid en Economische
Aangelegenheden

Vergadering van maandag 16 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jean-Marie Bogaert,
secretaris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Marc Olivier tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over studies en simu-
laties uitgevoerd door de universteit Antwerpen en
maatregelen ter bevordering van de werkbereid-
heid van bepaalde categorieën werklozen

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De heer Marc Olivier refereert aan een interne
nota van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
waaruit blijkt dat een aantal goed bedoelde maat-
regelen ten voordele van langdurig werklozen hen
niet bepaald aanzetten om op zoek te gaan naar
een job. In het vakjargon spreekt men over "werk-
loosheidsvallen".

Een aantal "sociale maatregelen" leidt tot een ver-
minderde werkbereidheid bij bepaalde categorieën
van werklozen, in casus vooral de werklozen uit
een éénouder- of ééninkomensgezin met kinderlast
of samenwonende werklozen.

De belangrijkste, zogenaamde werkloosheidsvallen
zijn de inkomensgarantie-uitkering die wordt toe-
gekend aan deeltijdsen, wat hen niet langer doet
uitzien naar een voltijdse job. Het geval om als
samenwonende werkloze een schorsing van de
werkloosheidsuitkering op te lopen, indien de
inkomensgrens 612.000 frank overschrijdt, waar-
door samenwonende werklozen inkomstenverlies
dreigen te lijden als één van hen een job aanvaardt.
Verder dragen de inkomensgrens inzake beslag, de
verhoogde kinderbijslag voor werklozen met kin-
derlast en de zogenaamde inkomensgararantie-uit-
kering voor samenwonende werklozen niet bij tot
werkbereidheid en het intensief zoeken naar een
job.

De vraagsteller stelt volgende concrete vragen aan
de minister :

1. Terzake werden in opdracht van de minister
ook studies en simulaties uitgevoerd door de
Universiteit Antwerpen (UFSIA). Welke ande-

re "werkloosheidsvallen" kwamen daarbij aan
het licht ?

2. Kan de minister vanuit zijn bevoegdheidsdo-
mein terzake maatregelen nemen om de werk-
bereidheid van bepaalde categorieën werklozen
te stimuleren ? Hierbij dient er evenwel reke-
ning mee gehouden dat het stimuleren van de
werkbereidheid alleen maar zinvol is als er ook
een werkaanbod is en de genomen maatregelen
niet mogen leiden tot een toename van de
armoede bij de werklozen of een te hoge loon-
belasting voor de werkgever ingevolge het
optrekken van het minimumloon.

3. Aan welke specifieke maatregelen denkt de
minister ?

2. Antwoord van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstel-
ling

De minister erkent het door de vraagsteller opge-
worpen probleem van de "werkloosheidsvallen",
fenomeen dat eveneens onderkend wordt door een
aantal opleidingsinstellingen, die ondanks de hoge
werkloosheid worden geconfronteerd met recrute-
ringsmoeilijkheden van werkzoekenden voor be-
roepen, waarvoor nochtans beroepsopleiding
wordt gegeven.

Ook de Vlaamse regering houdt zich actief bezig
met deze problematiek en heeft in deze context en
mede in het kader van het VIONA-programma
een onderzoeksopdracht gegeven met betrekking
tot de "werkloosheidsvallen" in de Vlaamse oplei-
dings- en tewerkstellings-initiatieven.

De minister stipt aan dat dit onderzoek wordt uit-
gevoerd door Prof. Dr. Cantillon van de UFSIA,
waarbij het uitgangspunt het onderzoek zal zijn
naar de correlatie tussen het niveau van de ver-
schillende uitkeringen en de bepaling van de
armoededrempel. Nagegaan zal worden welke fac-
toren determinerend zullen zijn bij de bepaling van
deze armoededrempel en de afhankelijkheidsval.

Tevens zal in deze studie dieper worden ingegaan
op het fenomeen en de gevolgen van een te lage
netto-opbrengst van een tewerkstelling binnen het
reguliere arbeidscircuit versus de opbrengst van
een tewerkstelling in het zwartwerkcircuit, al dan
niet gekoppeld aan het ontvangen van de bepaalde
uitkeringen. Welke zullen de financiële gevolgen
hiervan zijn ?
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De minister merkt op dat de Vlaamse overheid bij
het uittekenen van een Vlaams werkgelegenheids-
beleid, meer en meer oog heeft voor een selectieve
aanpak m.b.t. de werkervaringsprojecten en de
aflijning van de beoogde doelgroepen, waarbij de
prioritaire aandacht zal uitgaan naar de groep van
de langdurig werklozen.

De minister verklaart dat de resultaten van de
onderzoeksopdracht van Prof. Dr. Cantillon een
duidelijker inzicht moeten geven in deze afhanke-
lijkheidsvallen en dat het onderzoek zich vooral wil
toespitsen op de financiële aspecten van deze pro-
blematiek, zonder evenwel dieper in te gaan op de
werkbereidheid van de werkzoekenden. De studie
zal zich integendeel meer toeleggen op de studie
van de objectieve hinderpalen die de werkzoeken-
de bij het zoeken naar werk kunnen demotiveren.
Hoe kan de Vlaamse regering het beleid terzake
bijsturen ?

Wat de deelname van de werkzoekenden aan
diverse tewerkstellingsprogramma’s betreft, refe-
reert de minister aan het wetenschappelijk onder-
zoek dat terzake door het HIVA reeds werd ver-
richt.

Op een aantal Vlaamse opleidings- en tewerkstel-
lingsinitiatieven die thans worden geselecteerd,
zullen financiële simulaties worden uitvoerd, ten-
einde de financiële impact van de afhankelijkheids-
vallen exacter te kunnen inschatten. Voor deze
simulatie-oefening komen de sociale werkplaatsen
en het WEP+programma in aanmerking.

De minister stipt aan dat de onderzoeksopdracht
nu wordt opgestart en dat de resultaten hiervan
worden ingewacht tegen 30 november 1998. De
resultaten van dit onderzoek kunnen in deze com-
missie worden besproken.

Ook de Vlaamse regering werkt op dit ogenblik
aan een maatregelenpakket dat de werkbereidheid
van de werkzoekenden dient te verhogen en hierbij
stelt de minister vast dat er op dit ogenblik geen
juiste inschatting kan gebeuren van de participatie-
bereidheid van werkzoekenden aan tewerkstel-
lingsprogramma’s. De bekommernis van de Vlaam-
se regering is ingegeven door de vele problemen
inzake aanvoer van werknemers die aan de minis-
ter worden gesignaleerd en dit ondanks het vol-
doende aanbod van opleidings- en tewerkstellings-
programma’s die echter een eerder magere respons
krijgen.

De minister betreurt dit en heeft aan de VDAB
opdracht gegeven om binnen een Technische Werk-

groep hierover onderzoek te verrichten en maatre-
gelen uit te werken ter bijsturing van het beleid.
Uit een eerste vaststelling blijkt dat de geringe
recruteringsmogelijkheid van jonge werklozen
vooral te wijten is aan twee oorzaken.

Vaak is het zo dat de informatie de beoogde doel-
groep niet bereikt, ofwel onvoldoende duidelijk
overkomt. De één-loket-aanpak in het kader van
de werkgelegenheidsconvenants kan hierin wel-
licht verbetering brengen, gelet op het drempelver-
lagende karakter ervan ten aanzien van de moeilijk
bereikbare doelgroepen.

Daarenboven kan actief worden ingewerkt op de
werkbereidheid van de werkzoekende via een
doorgedreven trajectbegeleiding door het aanbie-
den van een job op maat, waarbij de rol van de der-
den van cruciaal belang is.

De minister benadrukt vervolgens het belang van
voldoende perspectieven die aan de werkzoekende
moeten worden geboden bij het aanbieden van een
opleidings- en/of werkaanbod. Het is zinloos om
tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s aan te
bieden zonder kans op een tewerkstelling, binnen
een redelijke termijn, binnen het reguliere arbeids-
circuit.

Een andere belangrijke oorzaak van de eerder
geringe werkbereidheid kan volgens de minister
worden toegeschreven aan de overbeschermde
situatie waarbinnen bepaalde werkzoekenden zich
bevinden. (Problematiek van de werkloosheids- en
afhankelijkheidsvallen).

In het WEP+programma wordt hieraan gewerkt
door een afstemming van de lonen op de sectorlo-
nen binnen een volwaardig arbeidscontract.

Nog een andere vaststelling is het grote aanbod
aan tewerkstellingsprogramma’s waaruit de werk-
zoekende kan kiezen en daarenboven stelt men
vast dat er tussen de verschillende tewerkstellings-
programma 's onderlinge verschillen bestaan (be-
schermingsduur, perspectieven, opleidingsaanbod).

De studie van Prof. Cantillon kan wellicht ook
informatie verschaffen over o.m. de impact van de
PWA’s op de werkbereidheid van de werkzoeken-
de op lange termijn. In dit verband stelt de minister
vast dat de instroom vanuit de PWA’s naar het
reguliere arbeidscircuit eerder gering is. Ook hier is
sprake van een zekere gewenning van de werkzoe-
kende.
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Ook de zogenaamde "Smetbanen" houden het risi-
co in dat de werkzoekende stagneert binnen deze
job, alhoewel deze "Smetbanen" verder moeten
worden aangemoedigd. Wel ontstaat na verloop
van tijd bij de werkloze ook hier een zekere
gewenning, wat nefast inwerkt op de prikkel tot
integratie in het reguliere arbeidscircuit.

De minister belooft om de resultaten van de studie
mede te delen aan de leden van deze Commissie.
De Technische Werkgroep van de VDAB zal inge-
volge de studie naar de oorzaken van een geringe-
re werkbereidheid, aan de minister waardevolle
informatie kunnen verstrekken met het oog op een
eventuele bijsturing van het beleidsinstrumentari-
um terzake.

3. Repliek

De heer Marc Olivier dankt de minister voor het
uitvoerige antwoord en wacht de resultaten af van
de studie van Prof. Dr. Cantillon. Spreker stelt vast
dat er inderdaad een zeer grote keuzemogelijkheid
bestaat voor de werklozen uit verschillende pro-
gramma’s, begeleidings- en toeleidingsmaatregelen,
waardoor de keuze moeilijk wordt.

De vraagsteller benadrukt dat het bieden van een
perspectief op een volwaardige tewerkstelling
slechts kan bijdragen tot het wegwerken van de
werkloosheids- en afhankelijkheidsvallen.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Werkgelegenheid en Economische
Aangelegenheden

Vergadering van maandag 16 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jean-Marie Bogaert,
secretaris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Peter Vanvelthoven
tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over de
komst van een fabriek voor halfgeleiders naar Lim-
burg

Mondelinge vraag van de heer Eddy Schuermans
tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over de
inplanting van een halfgeleidersbedrijf in Limburg

Mondelinge vraag van de heer Marino Keulen tot
de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over het
beleid van de regering met betrekking tot het zoge-
naamde IC-fabproject en de eventuele vestiging
van een integrated-circuitfabriek in Limburg

1. Uiteenzetting door de vraagstellers

De heer Peter Vanvelthoven verwijst naar de
mededeling van de Vlaamse regering, naar aanlei-
ding van de goedkeuring van het Limburgplan,
waarbij de minister aanstipte dat de kans dat de
aangekondigde fabriek voor halfgeleiders naar
Limburg komt erg klein is, ondanks de bereidheid
om een investeringssteun te bieden van 30 percent.

De Limburgse gedeputeerde en GOM-voorzitter P.
Schiepers spreekt dit ten stelligste tegen en stelt
dat uit een recente ontmoeting met afgevaardigden
van de grootste halfgeleidersfabrieken blijkt dat de
interesse er nog steeds is. De heer Schiepers drukt
erop dat het nog niet zeker is dat de fabriek er
komt, maar dat er nog steeds drie kandidaten zijn
voor een dergelijke fabriek en dat één van hen
zelfs duidelijk heeft gemaakt zich nergens anders
in Europa te zullen vestigen dan in Limburg.

Bovendien zouden er in dit verband al heel wat
miljoenen zijn uitgegeven aan allerhande studie-
kosten. Het bodemonderzoek werd al afgerond en
er wordt werk gemaakt van de nodige vergunnin-
gen voor het dossier.

De vraagsteller vernam van de minister gaarne een
concreet antwoord op de volgende vragen.

1. Waarom is volgens de minister de kans klein
dat een fabriek voor halfgeleiders zich in Lim-
burg zou vestigen ?

2. Zijn de beweringen in dit verband van de voor-
zitter van GOM-Limburg onjuist ?

3. Welke is nu precies de stand van zaken in dit
dossier ?

4. Hoe is het mogelijk dat in een dergelijk voor
Limburg en de Limburgse tewerkstelling
belangrijk dossier er klaarblijkelijk geen over-
leg, zelfs geen uitwisseling van gegevens is, tus-
sen enerzijds de minister bevoegd voor de
Vlaamse economie en anderzijds de economi-
sche vertegenwoordiger in Limburg, GOM-
Limburg ?

5. Welke studiekosten werden in dit dossier reeds
gemaakt en door wie worden deze op heden
gedragen ?

De heer Eddy Schuermans drukt vervolgens even-
zeer zijn bezorgdheid uit over de evolutie van dit
dossier. Wat wel hoopvol stemt, is volgens deze
vraagsteller dat Limburg, misschien wat langzamer
maar zeker, knaagt aan het werkloosheidsover-
schot tegenover de rest van Vlaanderen. Sterker
nog, sinds enige maanden is de mannenwerkloos-
heid onder het Vlaamse gemiddelde geduikeld, ter-
wijl vooral de vrouwenwerkloosheid thans grote
zorgen baart.

In de poging om de werkgelegenheid aan te zwen-
gelen stipt deze vraagsteller aan dat al jaren wordt
uitgekeken naar een groot project. Iedereen is het
er immers over eens dat, zonder het belang van de
KMO's te minimaliseren, een grootschalig project
zowel direct als indirect voor heel wat tewerkstel-
ling kan zorgen. Helaas blijft dit tot op vandaag
dode letter.

De aandacht ging in eerste instantie uit naar een
toeristisch-cultureel project, verder hervormd tot
een commercieel-toeristisch initiatief. Zowel het
vroegere ERC-project onder Gheyselinck als Fenix
zeer recent werden niet doorgezet. Niettegenstaan-
de tijd- en geldrovende studies en procedures blijft
Limburg verstoken van het beoogde groot project.

Naarmate de kans dat Fenix er kwam kleiner werd,
stak meer en meer een nieuw idee de kop op. De
komst van een halfgeleidersbedrijf, een computer-
chipsfabriek, was een gedroomd alternatief. Of
blijft het bij een droom ? Naar aanleiding van de
goedkeuring door de Vlaamse regering van het
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zogenaamde 'Limburgplan' verklaarde econo-
mieminister Eric Van Rompuy dat het onwaar-
schijnlijk is of anders uitgedrukt "dat de kans zeer
klein is" dat Limburg zo een halfgeleidersfabriek
krijgt.

Deze uitspraak heeft bij GOM-Limburg een afkeu-
rende reactie veroorzaakt. Men vraagt zich af of de
inspanningen om zo een fabriek binnen te halen,
gestaakt worden.

De heer Eddy Schuermans vernam gaarne een
concreet antwoord van de Vlaamse minister op de
volgende vragen.

1. Welke inspanningen zijn er door de Vlaamse
regering geleverd om een computerchipsbedrijf
naar Vlaanderen in het algemeen en naar Lim-
burg in het bijzonder te halen ?

2. Hoe evalueert de minister deze inspanningen ?

3. Welke perspectieven zijn er dat het doel
gehaald wordt ?

De heer Marino Keulen verwijst naar de uitspra-
ken van minister Eric Van Rompuy in de pers, naar
aanleiding van de goedkeuring van het Limburg-
plan door de Vlaamse regering. Zowel op de televi-
sie als in de geschreven pers drukt de minister zijn
grondige twijfels uit over de kans op welslagen van
het zogenaamd IC-fabproject in Vlaanderen. Meer
nog, in de pers kon men opmerken dat de Vlaamse
minister stelt dat Limburg geen IC-fab zou krijgen.

De voltallige Vlaamse regering heeft eind 1996
beslist om een IC-fab project op te starten met als
doel 1 of 2 chipfabrieken voor het jaar 2000 naar
Vlaanderen te halen. De Vlaamse regering heeft
vervolgens beslist de Vlaamse GOM’s te bevragen
naar hun interesse en potentialiteiten. Alleen de
GOM-Limburg heeft een volledig dossier terzake
voorbereid. Toen het formele dossier werd inge-
diend, richtte men de rondvraag aan iedereen of
men alsnog een dossier wenste in te dienen. Het
Limburgse dossier is achteraf formeel door de vol-
tallige Vlaamse regering goedgekeurd.

De vraagsteller stelt vast dat de Bestendige Depu-
tatie van Limburg, de bestuursorganen van de
GOM-Limburg, mevrouw de gouverneur, minister-
president Van den Brande en federaal minister
Karel Pinxten openlijk hun steun aan dit project
hebben toegezegd.

Spreker vraagt zich af of het niet eigenaardig is dat
de minister via de media zijn agendapunten en

desiderata meedeelt. Het zou logisch geweest zijn,
indien de betrokken partijen hierover op formele
wijze waren ingelicht, in plaats van de informatie
terzake te moeten vernemen tijdens het avondjour-
naal of in de ochtendpers. Bovendien stelt deze
spreker vast dat op 27 januari 1998 in Brussel op
de voorstelling door het Studiebureau Meissner en
Würst van de tweede fase van de studie, een afge-
vaardigde van de betrokken ministers deze presen-
tatie bijwoonden en dat er naar aanleiding hiervan
geen opmerkingen werden geformuleerd.

Spreker vindt dat een dergelijke gang van zaken
vragen oproept met betrekking tot het industriële
en financiële beleid van de Vlaamse regering. De
GOM-Limburg voert deze studie immers uit, via
de aanwending van de middelen uit het Limburg-
fonds dat behoort tot de bevoegdheid van minister
Eric Van Rompuy.

Mocht de bevoegde minister vandaag het nut van
deze studies in vraag stellen, dan dienen de studies
vanaf nu opgezegd, vermits het ondenkbaar is dat
middelen worden verkwanseld aan een onhaalbaar
project. Daarenboven stelt de heer Marino Keulen
zich kritische vragen over de heer De Keersmaec-
ker, projectleider van het IC-fab project. Deze per-
soon is door IMEC bij de Dienst Investeren Vlaan-
deren gedetacheerd. De Dienst Investeren Vlaan-
deren, die onder de bevoegdheid van de Vlaamse
minister-president ressorteert, benaarstigt zich sa-
men met de GOM-Limburg zeer voor dit project,
waarbij de heer Marino Keulen aanstipt dat de
GOM-Limburg tot de bevoegdheid van Minister
Eric Van Rompuy behoort.

Op dit ogenblik staat Limburg bij drie ernstige
kandidaten op de short list. In dit verband vraagt
spreker zich af hoe kan worden verklaard dat één
van de leden van een deelregering een eigen pro-
ject niet verder ondersteunt, vermits werd meege-
deeld dat men niet meer geïnteresseerd zou zijn in
hun investering.

Spreker vernam van minister Eric Van Rompuy
een concreet antwoord op de volgende vragen :

1. Is IC-fab in Vlaanderen nog een prioriteit van
de Vlaamse regering ?

2. Zo ja, hoe kadert men de uitspraken van de
Vlaamse minister van Economie, recent ver-
schenen in de pers, binnen deze prioriteit ?

3. Indien niet, wat met de studies met betrekking
tot dit project ? Deze studie wordt gefinancierd
door de Vlaamse regering en de EU ?
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4. Indien niet, welke motieven lagen ten grondslag
aan de beslissing van de Vlaamse regering haar
standpunt te wijzigen ?

5. Als de Vlaamse minister van Economie in Lim-
burg verschillende keren een oproep doet om
los van de politieke context te werken, is een
dergelijke houding geen koren op de molen van
wie hij wenst te bekampen ?

6. Welke zijn de ware beweegredenen van de
Vlaamse regering ?

2. Antwoord van de heer Eric Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media

2.1. Situering van dit project

De minister licht het IC-fab project toe als volgt.
Op 24 juli 1996 besliste de Vlaamse regering een
gecoördineerde inspanning te doen om te proberen
tegen het jaar 1999 buitenlandse investeerders aan
te trekken om één of eventueel twee IC-productie-
eenheden te vestigen in Vlaanderen.

Tevens werd principieel overeengekomen dat wan-
neer er buitenlandse investeerders zouden zijn die
op de voorstellen van de Vlaamse regering wensten
in te gaan de nodige budgettaire herschikkingen
zouden gebeuren om een interessant pakket van
maatregelen aan de investeerders te kunnen aan-
bieden.

Een gecoördineerde inspanning was noodzakelijk
omdat uit internationale contacten gebleken was
dat vele buitenlandse regio’s een globaal pakket
aanboden aan de investeerders waarbij de investe-
ringsdrempel zo laag mogelijk gelegd werd. Meer
concreet ging het om gecoördineerde inspanningen
op het gebied van het identificeren van een ge-
schikt terrein, nutsvoorzieningen, milieuvergunnin-
gen en expansiesteun.

De beslissing van de Vlaamse regering werd inge-
geven door de directe en indirecte werkgelegen-
heidseffecten die kunnen uitgaan van een dergelij-
ke belangrijke investering, de mogelijkheid om de
technologische kennis die de voorbije 10 jaar in
Vlaanderen werd opgebouwd in de micro-elektro-
nica te valoriseren en de internationale reputatie
die ongetwijfeld kan uitgaan van dergelijke hoog-
technologische investeringen.

De Vlaamse regering is er zich van bewust dat de
gecoördineerde inspanning geen garantie voor een

succesvolle afloop inhield omdat het investerings-
gedrag in de sector nogal aan grote schommelingen
onderhevig is en omdat er een bikkelharde concur-
rentie tussen Europese regio’s is voor het aantrek-
ken van halfgeleiderfabrieken. Wel is het zo dat
Vlaanderen over een aantal sterke troeven
beschikt voor de vestiging van een halfgeleiderfa-
briek. Vlaanderen heeft met IMEC een onder-
zoekscentrum van internationaal niveau, in Vlaan-
deren en in de onmiddellijke omgeving is er een
grote concentratie van micro-elektronica bedrijven
te vinden in de telecommunicatie en de consumen-
tenelektronica, en ten slotte beschikt Vlaanderen
over hooggekwalificeerde arbeidskrachten en toe-
leveringsbedrijven die in deze activiteit zouden
kunnen worden ingezet. Vooral dit laatste element
ontbreekt nogal eens in buitenlandse regio’s.

De concrete uitvoering van de beslissing van de
Vlaamse regering had betrekking op de volgende
acties :

– het centraliseren van de actie en de vespreiding
van informatie ;

– het voorstellen, documenteren en proactief
"bouwrijp" maken van geschikte sites via de
GOM’s ;

– het bijeenbrengen van relevante informatie
inzake het arbeidsaanbod, het vereiste oplei-
dingsniveau en de opleidingsmogelijkheden ;

– het bijeenbrengen van relevante informatie
betreffende de binding tussen een IC-producent
en toeleveranciers en klanten, maar ook
betreffende lokale troeven zoals het consequen-
te Vlaamse beleid en een aanwezige infrastruc-
tuur van gevestigde bedrijven, universiteiten en
technologie-centra zoals IMEC ;

– het uitwerken van een methodiek waardoor de
nodige competitieve financiële stimuli worden
verkregen binnen grenzen die door de EU wer-
den vastgelegd ;

– en ten slotte – en zeker niet te verwaarlozen –
het identificeren van en het onderhandelen met
potentiële investeerders.

Om het project ter uitvoering van de beslissing van
de Vlaamse regering een zo groot mogelijke kans
op slagen te geven, werd in overleg tussen IMEC
en de DAB "Investeren in Vlaanderen" en met
akkoord van de minister-president Luc Van den
Brande en de Vlaamse minister van Economie
beslist om dr. Ir. Roger De Keersmaecker, adjunct-
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directeur bij het IMEC, aan te trekken als manager
voor dit project.

Roger De Keersmaecker werd gedetacheerd van-
uit IMEC naar DIV. Zijn opdracht ging in op 1
maart 1997 voor een duur van 3 jaar.

2.2. Overlegstructuur

De heer Roger De Keersmaecker is als project-
manager vanop de DIV het enige aanspreekpunt
voor de "buitenwereld". Hij wordt in zijn taak
betreffende het identificeren van investeringskan-
didaten en het opvolgen van de contacten bijge-
staan door de wereldwijde investeringsprospecto-
ren van de DIV.

Als projectleider heeft hij rechtstreeks toegang tot
alle betrokken instanties, zoals o.a. het kabinet van
de minister-president, het kabinet van de Vlaamse
minister van Economie, de VDAB, het IWT, IMEC,
de administraties en diensten betrokken bij het
toekennen van de milieuvergunning enz.

Het project wordt opgevolgd en begeleid door een
Stuurgroep die als volgt is samengesteld : de heren
Bart De Moor, voorzitter van de Stuurgroep,
opdrachthouder op het kabinet van de minister-
president ; Wim Coumans, kabinetschef van de
minister-president ; Herman Daems, kabinetschef
van de Vlaamse minister van Economie ; Hedwig
Van Der Borght, kabinetschef van de Vlaamse
minister van Financiën en Begroting ; Roger Van
Overstraeten, president van IMEC en Jean-Pierre
Vandeloo, directeur van DIV.

Daarnaast wordt de stuurgroep geregeld verruimd
ten aanzien van de GOM-Limburg, omdat enkel
deze regio wat sites betreft, aan de verwachtingen
van potentiële investeerders voldoet.

De minister stipt aan dat op 27 januari 1998 een
studiedag is georganiseerd met een potentiële FAB
ruwbouwinvesteerder in samenwerking met de
GOM-Limburg, waarop het project "IC-fabs",
evenals de resultaten van de tweede fase van de
site-voorbereiding werden voorgesteld. Alle kabi-
netten, administraties en gemeenten betrokken bij
het project werden hierop uitgenodigd.

2.3. Geleverde inspanningen

Zo werden onder leiding van de heer Roger De
Keersmaecker volgende missies georganiseerd.
Soms waren deze missies beperkt tot loutere con-
tactbezoeken met bedrijven of perscampagnes,

seminaries, symposia en conferenties om verder de
markt af te tasten : 4-13 juni 1997, Japan ; 8-17 juli
1997, San Francisco ; 16-22 augustus 1997, Taiwan
en Singapore ; 8-13 september 1997, San Francisco ;
11-14 oktober 1997, Austin ; 19-21 oktober 1997,
Catania, Italië ; 3-7 november 1997, San Francisco
en Austin ; 6-9 december 1997, Washington ; 3-8
januari 1998, Californië ; 2-8 februari 1998, San
Francisco ; 9-10 februari 1998, Maastricht en 15-20
maart 1998, Californië.

Enkele belangrijke initiatieven kwamen hierop
neer. Op 19 november werd een seminarie inge-
richt in Brussel over investeringsmogelijkheden in
Vlaanderen in Informatie-Technologie. Naast ver-
tegenwoordigers van een aantal internationale
bedrijven en organisaties, waren hier ook een aan-
tal lokale tenoren aanwezig uit de overheid, de
onderzoeksinstellingen en de industrie, wat leidde
tot een nuttige gedachtewisseling over het investe-
ringsklimaat en maatregelen terzake.

Met het PR-bureau Mathews & Clark Communi-
cation uit Sunnyvale, CA, werd voor 1997-1998 een
contract afgesloten voor het leggen van contacten
met de gespecialiseerde pers en het organiseren
van vergaderingen met bedrijven. Bedoeling is
vooral het verspreiden van de intenties van de
Vlaamse Regering naar potentiële investeerders
via een aantal parallelle kanalen. Er werden enkele
gespecialiseerde promotie-brochures voorbereid
over micro-electronica en over informatie-techno-
logie in Vlaanderen.

Met het bedrijf Dataquest van de Gartner-groep
werd een contract afgesloten voor een markt-
onderzoek, met als hoofddoel de groei-segmenten
te bepalen evenals de capaciteitsnoden bij halfge-
leiderbedrijven die in die marktsegmenten actief
zijn.

Een voorbereidende studie van sites en te vervul-
len voorwaarden werd uitgevoerd door Storck
Comprimo België NV, in samenwerking met Jacobs
Engineering uit de USA. Deze metingen hadden
tot doel na te gaan of de voorgestelde sites voldoen
aan de technische vereisten inzake water, bodem,
lucht, trillingen en stabiliteit van de ondergrond.
Deze studie werd uitgevoerd door het engineering-
bureau Meissner & Würst.

2.4. Voorlopige resultaten

Er zijn op dit moment een drietal investeerders die
gesteld hebben dat zij Vlaanderen als een aan-
vaardbare vestigingsplaats beschouwen en die
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mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn om
een halfgeleiderfabriek in Vlaanderen te vestigen.
Er zijn echter door deze investeerders nog geen
concrete business-plannen geformuleerd en inge-
diend bij de Vlaamse overheid. Men kan dan ook
op dit moment moeilijk van concrete onderhande-
lingen spreken. Het gaat meer over informatieve
contracten.

De minister geeft vervolgens een kort overzicht
van de informatieve contracten, waarbij de minis-
ter onderstreept echter geen namen van bedrijven
te zullen noemen, vermits deze bedrijven uitdruk-
kelijk gevraagd hebben dat de informatieve con-
tacten in volle discretie moeten kunnen verlopen.

Op 11 december heeft een beperkte delegatie van
een halfgeleiderproducent een bezoek aan Vlaan-
deren gebracht. Zij wensen ergens in Europa een
zogenaamde mega-fab te bouwen en vergelijken
een vestiging in Vlaanderen met een vestiging in
Spanje of Israël. Vanuit DIV werd aan deze moge-
lijke investeerder alle informatie bezorgd. Op dit
moment is de investeerder aan een exploratieve
studie begonnen.

Een tweede project gaat uit van een internationale
engineeringgroep. Dit bedrijf stelt voor een be-
drijfsklare productie-eenheid te bouwen die zou
kunnen worden geleased door een IC-bedrijf. Zij
hebben hun plannen wereldwijd aan geïnteresseer-
de partijen bekend gemaakt. Concrete voorstellen
zijn er echter nog niet. Er is ook nog geen concreet
businessplan. Dit project kan bovendien slechts
lukken indien een IC-producent bereid is als tech-
nologie-partner op te treden en er zekerheid is
over de afname van de productie.

Tot voor kort waren er intense contacten met een
grote halfgeleiderproducent die sterk geïnteres-
seerd was in een vestiging in Vlaanderen. Maar ook
door deze mogelijke investeerder werden geen
concrete plannen ingediend. Sinds december 1997
heeft deze investeerder al zijn investeringsplannen
"on hold" gezet, waarschijnlijk door de ongunstige
economische ontwikkelingen in Azië en wegens de
zwakke vraag op de IC-markt. De minister ver-
klaart over informatie te beschikken waaruit blijkt
dat deze investeerder tijdens de volgende maanden
zijn investeringsplannen opnieuw zou kunnen acti-
veren.

Uit dit overzicht blijkt dat er zeker nuttige contac-
ten zijn maar dat het voorbarig is te spreken van
zeer concrete plannen waarover de Vlaamse rege-
ring zich binnenkort zou moeten uitspreken.

2.5. Gemaakte kosten

2.5.1. Dienstencontract met IMEC-DIV

De gebudgetteerde werkingskosten van de DIV
bedragen 24.2 miljoen BEF voor de periode 1997
tot 1999, hetzij ongeveer 8 miljoen frank per jaar
voor personeelskosten (projectmanager en secreta-
riaat), werking en promotie-instrumenten.

2.5.2 Promotie

Met het PR-bureau Mathews & Clark Communi-
cations uit Sunnyvale, CA werd in 1997 een con-
tract afgesloten voor het leggen van contacten met
de gespecialiseerde pers en het organiseren van
vergaderingen met bedrijven. Kost : 25.000 $ + 3150
$ directe kosten.

2.5.3. Marktstudie

Met het bedrijf Dataquest van de Gartner-groep
werd een contract afgesloten voor een markton-
derzoek, met als hoofddoel de capaciteitsnoden na
te gaan bij halfgeleiderbedrijven die in de groeiseg-
menten actief zijn. Kost : 32.000 $.

2.5.4. Eerste fase : haalbaarheidsstudie

Doel : voorbereidende studie van sites en identifi-
ceren van te vervullen voorwaarden. Uitgevoerd
door Storck Comprimo België NV, in samenwer-
king met Jacobs Engineering uit de USA – Kost-
prijs : 6.655.000 BEF (incl. BTW).

Hiervoor werd een subsidie van 1.996.500 BEF
bekomen vanuit het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling. De resterende 4.658.000 BEF
werd gefinancierd uit de middelen die door de
Vlaamse regering zijn beschikbaar gesteld voor de
reconversie in Limburg (als co-financiering op
Europese steun via het Limburgfonds).

2.5.5. Tweede fase : technische studie van de sites

Doel : nagaan of de voorgestelde sites voldoen aan
de technische vereisten inzake water, bodem, lucht,
trillingen en stabiliteit van de ondergrond. Deze
studie werd uitgevoerd door het engineering-
bureau Meissner & Würst.

2.6. Haalbaarheid

Over de voorbije 20 jaar heeft de IC-industrie een
gemiddelde groei van 17 percent per jaar gekend.
Dat is het goede nieuws.
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Het slechte nieuws is dat er nog steeds grote
schommelingen zijn in de groei, m.a.w. dat er 11
jaren zijn geweest met een groei van 24 percent of
meer, maar ook 8 met een groei van 10 percent of
minder. Na de schitterende jaren 1994 en 1995
kwamen magere jaren 96 (negatieve groei, – 6 per-
cent !) en 97 ( groei 6 percent). Voor 1998 wordt
toch weer een groei van 17 percent in inkomsten
van IC-productie verwacht (bron : Dataquest).

De investeringen zullen in 1998 nog zeer matig
zijn, maar in 1999 en vooral 2000 wordt weer een
sterkere groei verwacht.

Uit de hoger vermelde stand van zaken moge blij-
ken dat de aan gang zijnde besprekingen nog
steeds voorlopig en op het informatieve niveau
zijn. De minister stelt dat gedurende een zestal
maanden de inspanningen zullen worden voortge-
zet om tot een concreet projectvoorstel of busi-

nessplan te komen. Mocht dit in deze periode niet
lukken dan moet volgens de minister een evaluatie
worden gemaakt van de geleverde inspanningen en
dient beslist hoe het naar de toekomst verder moet
in dit dossier.

3. Replieken

De heren Peter Vanvelthoven, Marino Keulen en
Eddy Schuermans danken de minister voor het
gedetailleerde antwoord. Het heeft volgens de heer
Eddy Schuermans inderdaad geen zin de bevolking
met stelligheid een project te beloven, indien men
niet zeker is dat het zal worden gehaald en volgens
de heer Marino Keulen mogen de politieke uit-
spraken van de minister de goede afloop van dit
voor Limburg belangrijke dossier niet hypotheke-
ren.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Werkgelegenheid en Economische
Aangelegenheden

Vergadering van maandag 16 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jean-Marie Bogaert,
secretaris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Bogaert
tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, Landbouw en Media, over de gevolgen
van de houding van de Belgische fiscus inzake de
Vlaamse zeevisserij

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Dat de Vlaamse zeevisserij een uitsluitend Vlaam-
se aangelegenheid is, staat voor de heer Jean-Marie
Bogaert buiten kijf. Niettemin, merkt spreker op,
blijven federale Belgische ministers bevoegd voor
een aantal deelterreinen, wat onvermijdelijk leidt
tot spanningen en misverstanden.

Dit bleek nog maar eens op een hoorzitting die
door het Vlaams Parlement werd georganiseerd,
waar een delegatie van de Rederscentrale en van
het Vlaams Adviescomité voor de Visserij com-
mentaar leverden bij de voorstellen tot staatsher-
vorming. De bevoegdheidsversnippering werkt ne-
fast en dient in één hand terecht te komen in het
belang van de sector, gelet op het feit dat de
besluitvorming immers steeds laattijdig is en achter
de feiten aanholt.

De vraagsteller stelt vast dat de sector niet alleen
wordt belaagd door Nederlandse overnames –
reeds meer dan 30 rederijen – maar nu ook nog
door de Belgische fiscus.

In 1993, 1994 en 1995 betaalde de Vlaamse over-
heid slopingspremies aan diegenen die hun verou-
derde schepen vernietigden.

Deze rederijen investeerden die premies in ver-
nieuwing en modernisering van de vloot, tot in
1996 en ook vorig jaar de Belgische fiscus "zijn
deel" kwam opeisen van het Vlaamse geld. De
administratie van federaal minister Maystadt inter-
preteerde de steun als een "voordeel van alle aard"
en vond dus dat een deel van dit Vlaamse geld –
alhoewel inmiddels geïnvesteerd – toch naar de
Belgische schatkist terug moest vloeien. Spreker
stipt aan dat dit alles gebeurde op een ogenblik dat
Nederlanders dezelfde investering in Vlaanderen
wel belastingvrij kunnen doen.

De vraagsteller stelt volgende concrete vragen aan
de Vlaamse minister :

1. Heeft de minister reeds geprotesteerd bij de
federale regering tegen deze gang van zaken ?

2. Welke was in voorkomend geval de reactie van
de federale overheid ?

3. Welke maatregelen heeft de minister overwo-
gen om aan deze ontoelaatbare toestand een
einde te stellen ?

2. Antwoord van de heer Eric Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media

De minister verklaart begrip op te brengen voor de
bekommernissen van de vraagsteller. Inzake de
door de vraagsteller aangekaarte problematiek
stipt de minister aan dat de Vlaamse administratie
Economie reeds contact heeft opgenomen met het
federale bevoegdheidsniveau, doch de resultaten
hiervan waren negatief, gelet op de reeds bestaan-
de slopingsregeling.

De vraagsteller dringt er hier nogmaals bij de
Vlaamse minister op aan om het overleg met het
federale bevoegdheidsniveau opnieuw op te star-
ten. De minister moet dit dossier behartigen, ver-
mits het niet kan dat Vlaams geld nog langer naar
de federale Schatkist kan terugvloeien, des te meer
daar de door de maatregel beoogde doelstelling
niet wordt bereikt, integendeel. Vlaanderen leidt
door de huidige regeling een financieel nadeel.

De heer Karel De Gucht, waarnemend voorzitter,
vraagt zich af of het door de heer Jean-Marie
Bogaert opgeworpen probleem niet kan worden
aangekaart binnen het Overlegcomité.

Dit lijkt minister Eric Van Rompuy geen goed idee,
vermits de subsidies worden verleend in het kader
van de expansiesteunwetgeving en dit is een
Vlaamse materie.

De heer Jean-Marie Bogaert poneert dat de fiscale
discriminatie tussen Nederlandse en Belgische vis-
sers bij de herinvestering van de slopingspremies in
de modernisering van de vissersvloot, groeit.
Nederlanders genieten belastingvrijdom en Belgi-
sche vissers niet.

Spreker attendeert de minister op de grote proble-
men waarmee de visserijsector op dit ogenblik
reeds kampt en betoogt dat deze maatregel het
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aantal schepen dat door Nederlanders zal worden
opgekocht nog zal doen toenemen en dat het niet
denkbeeldig is dat in een zeer nabije toekomst de
volledige Belgische vissersvloot zal zijn opgekocht
door Nederlandse vissers.

De minister belooft hierop om de zaak opnieuw te
onderzoeken en belooft de vraagsteller over de
verdere evolutie van dit dossier te informeren.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl art. 79)

Commissie voor Werkgelegenheid en Economische
Aangelegenheden

Vergadering van donderdag 19 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Jean-Marie Bogaert,
secretaris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Arnold Van Aperen
tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over de
plaatsing van windmolens voor de productie van
elektriciteit

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De heer Arnold Van Aperen stelt dat in het kader
van het halen van een reductie van de CO2-uit-
stoot het noodzakelijk is aandacht te schenken aan
de productie van energie door hernieuwbare ener-
giebronnen. De productie van windenergie maakt
hiervan een belangrijk deel uit.

Vooral op kleinschalig vlak heeft deze vorm van
energieproductie toekomstmogelijkheden. Immers,
vele landbouwbedrijven kunnen op die wijze een
substantieel deel van hun eigen energiebehoefte
dekken en zelfs nog leveren aan het net.

In de Beleidsbrief Energie 1998 heeft de minister
bijzonder veel aandacht aan deze problematiek
besteed en stelt hij een aantal maatregelen voor
om deze energievorm aan te moedigen.

Een van de meest zichtbare problemen in dit ver-
band is het verkrijgen van de benodigde vergun-
ningen. Immers, windmolens betekenen een visuele
ingreep in het landschap en nemen daarenboven
open ruimte in. In zijn beleidsbrief stelt de minister
dat een afstemming van het beleid hiervoor dus
meer dan noodzakelijk is.

Nochtans worden meer en meer vergunningen tot
het plaatsen van dergelijke kleinschalige windmo-
lencomplexen geweigerd door de minister bevoegd
voor ruimtelijke ordening, wat in strijd is met het
energiebeleid dat de minister wenst te voeren.

De vraagsteller stelt volgende concrete vragen tot
de minister :

1. Hoeveel aanvragen tot het plaatsen van wind-
molens werden reeds ingediend en hoeveel wer-
den hiervan uiteindelijk goedgekeurd ?

2. Welke maatregelen voorziet de minister in de
nabije toekomst concreet om zijn beleidsopties
uit zijn beleidsbrief m.b.t. deze problematiek
waar te maken ?

3. Heeft de minister reeds overleg gepleegd met
zijn collega bevoegd voor ruimtelijke ordening
rond deze problematiek en zo ja, wat is hiervan
het resultaat ?

4. Zijn de weigeringsbeslissingen van de minister
voor ruimtelijke ordening inzake het plaatsen
van windmolens niet contradictorisch met het
beleid dat de minister terzake wenst te voeren ?

2. Antwoord van de heer Eric Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media

De minister merkt op dat er zich volgens de heer
Arnold Van Aperen heel wat problemen stellen bij
het bekomen van de nodige vergunningen voor het
plaatsen van een windmolen. Een heleboel aanvra-
gen werden geweigerd, wat in strijd is met het
beleid van de minister dat gericht is op de uitbouw
van hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen.

2.1. Aantal ingediende aanvragen en aantal afgele-
verde goedkeuringen

Het verlenen van de vergunningen nodig voor het
plaatsen van windturbines, behoort tot de bevoegd-
heid van de Vlaamse minister van Openbare Wer-
ken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening. Gezien dit
niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister
van Economie behoort, verklaart de minister niet
te beschikken over een volledig overzicht van de
ingediende aanvragen en de afgeleverde vergun-
ningen. Volgens de beschikbare informatie werden
tot nu toe evenwel slechts enkele aanvragen inge-
diend. Aangaande deze specifieke vraag kan de
minister enkel maar suggereren deze in een andere
vorm voor te leggen aan minister Eddy Baldewijns.

2.2. Maatregelen door de minister voorzien om zijn
beleidsopties m.b.t. hernieuwbare energiebron-
nen – en meer specifiek inzake windenergie –
waar te maken 

In het kader van het beleidsondersteunende luik
van het Vlaams Impulsprogramma Energietechno-
logieën (VLIET-bis), werd een project goedge-
keurd voor het opstellen van "Een windplan voor
Vlaanderen, een inventaris van locaties voor wind-
turbines". Dit windplan zal aangeven welke loca-
ties geschikt zijn voor de plaatsing van windturbi-
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nes, zowel vanuit het oogpunt van goede windcon-
dities en aansluitingsmogelijkheden, als vanuit het
standpunt van ruimtelijke ordening.

In 1997 werd 10 miljoen frank steun toegekend
voor een demonstratieproject voor de plaatsing
van 5 windturbines van elk 400 kW op een mijnter-
ril in Heusden-Zolder. Binnen de expansiewetge-
ving wordt 15 percent investeringssteun toegekend
voor o.a. windenergieprojecten.

Momenteel wordt er één extra frank – de zoge-
naamde groene frank – per kWh als terugleverver-
goeding toegekend aan elektriciteit opgewekt door
zonne-energie, biogas, water- en windkracht. Een
belangrijke rem op de uitbouw van hernieuwbare
energiebronnen blijft evenwel de lage vergoeding
die de producenten krijgen voor de opgewekte
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Op 29 oktober 1997 heeft de Vlaamse minister
voor Economie er via de Vlaamse vertegenwoordi-
ger bij het Controlecomité op aangedrongen om
een deel van de beschikbare financiële ruimte in
het kader van het tariefprogramma 1997 (3 miljard
frank) aan te wenden om de vergoedingen voor
hernieuwbare energiebronnen selectief te verho-
gen.

De discussies in het Controlecomité voor de Elek-
triciteit en het Gas omtrent de verhoging van deze
extra vergoeding tot twee frank per kWh voor
windenergie, hebben tot op heden nog niet tot con-
crete resultaten geleid. De Vlaamse vertegenwoor-
diger zal er binnen dit federale orgaan evenwel
voor blijven pleiten om de tarifaire ondersteuning
van hernieuwbare energiebronnen op korte ter-
mijn verder uit te bouwen.

2.3. Overleg van de Vlaamse minister van Econo-
mie met zijn collega, bevoegd voor ruimtelijke
ordening inzake de vergunningenproblematiek

De minister verklaart regelmatig vast te stellen dat
bedrijven of individuele personen wensen windmo-
lens op te richten, maar daarvoor niet het vereiste
stedenbouwkundig attest kunnen bekomen.

Concrete dossiers tonen aan dat voornamelijk in
agrarische gebieden interessante locaties te vinden
zijn voor windmolens.

In dit verband heeft de minister de Vlaamse minis-
ter Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening aangeschreven om te onderzoeken of het
mits de naleving van een aantal randvoorwaarden
(inplanting in rij langs wegens of andere infrastruc-

tuurlijnen, respecteren van een aantal afstandsre-
gels,....) niet mogelijk is, windmolens in een agra-
risch gebied te erkennen als inrichtingen met een
functie ten behoeve van het algemeen nut waar-
voor een stedenbouwkundig attest kan worden
afgeleverd.

De minister meent begrepen te hebben dat minis-
ter Baldewijns bereid is om in het kader van het
nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening een spe-
cifieke regeling uit te werken voor de inplanting
van windmolenparken. Hoe die regeling er zal uit-
zien, is momenteel evenwel nog onduidelijk.

Om de specifieke vergunningenproblematiek waar
verscheidene individuele promotoren mee kampen
te structureren, werd begin 1998 een interdeparte-
mentale werkgroep windenergie opgericht. Deze
werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de afdeling Monumenten en Landschappen, de
afdeling Natuur, de afdeling Land, de afdeling Ver-
gunningen, de afdeling Milieubeleid – geluid en de
afdeling Natuurlijke rijkdommen en Energie.

De eerste twee vergaderingen van deze werkgroep
gingen door in februari en maart. Deze werkgroep
zal enerzijds de reflecties van de diverse adminis-
traties ten overstaan van de plaatsing van windtur-
bines nagaan en anderzijds, zowel in het algemeen
als wat specifieke dossiers betreft, pogen een geza-
menlijk standpunt te bepalen.

Voorgaande toont aan dat vanuit het beleidsdo-
mein ruimtelijke ordening wel degelijk aandacht
wordt besteed aan deze problematiek en dat in
diverse werkgroepen wordt nagedacht over moge-
lijke oplossingen voor het gestelde probleem.

2.4. Zijn de weigeringsbeslissingen van de minister
bevoegd voor Ruimtelijke Ordening niet con-
tradictorisch met het beleid dat de Vlaamse
minister bevoegd voor Energie voorstaat ?

Aangezien de beleidsadviezen van de administra-
ties bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Ener-
gie elk vertrekken vanuit hun eigen invalshoek, is
er geen sprake van contradictorische beslissingen.
De weigeringsbeslissingen van de minister bevoegd
voor Ruimtelijke Ordening zijn gebaseerd op de
huidige wetgeving inzake ruimtelijke ordening.

Momenteel wordt in de hogervermelde werkgroep
windenergie voor de specifieke dossiers onder-
zocht of, rekening houdend met de energetische en
milieuvoordelen van windturbines, een gezamenlijk
standpunt inzake deze specifieke dossiers kan wor-
den ingenomen.
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Op termijn moet een definitief kader worden
gecreëerd in het nieuwe decreet op de ruimtelijke
ordening.

Een oplossing voor deze problematiek behoeft
evenwel tijd omdat ze raakvlakken heeft met ver-
schillende bevoegdheidsdomeinen.

De minister wijst er ten slotte op dat zich voor de
plaatsing van windmolens ook een probleem stelt
op het vlak van maatschappelijke aanvaarding. Het
zogenaamde NIMBY-syndroom speelt ook hier.
De meeste Vlamingen vinden de plaatsing van een
windmolen zeer sympathiek voor zover hij maar
niet al te dicht in hun omgeving wordt geplaatst.
Dan is er al snel sprake van visuele hinder en ver-
meende geluidshinder of vreest men dat bij een
hevig onweer een wiek op hun eigendom zal
terechtkomen met alle mogelijke schade vandien.

De afweging over de randvoorwaarden voor het
plaatsen van windmolens moet dus zeer grondig
worden aangepakt. Bovendien lijkt het volgens de
minister aangewezen dat de burgers afdoende wor-
den ingelicht over de karakteristieken van een
moderne windmolen, waarbij de geluidshinder en
het mogelijke gevaar van een technisch defect eer-
der minimaal zijn.

De minister pleit er dan ook voor en zal er ook de
nodige stappen voor zetten, om in Vlaanderen een
centraal informatiepunt op het vlak van hernieuw-
bare energiebronnen uit te bouwen. Een centrale
informatiezender kan een belangrijke functie ver-
vullen bij het scheppen van een draagvlak voor
duurzame energie door uiteenlopende partijen te
ondersteunen bij het uitvoeren van nieuwe kansrij-
ke duurzame energieprojecten.

De ervaring uit het buitenland leert dat duidelijke
informatiecampagnes en betrokkenheid van de
bevolking bijdragen tot de aanvaardbaarheid van
de projecten. Eens de mensen beseffen waar de
projecten goed voor zijn, vergroot de maatschappe-
lijke aanvaarding. Zover is men in Vlaanderen dui-

delijk nog niet, maar het is voor de administratie
van de minister in het kader van de concretisering
van het Duurzaam Energieplan voor Vlaanderen
één van de prioritaire opdrachten waar duidelijk
werk wordt van gemaakt.

3. Replieken

De heer Arnold Van Aperen dankt de minister
voor het omstandige antwoord en benadrukt nog-
maals dat vele landbouwbedrijven binnen de open
ruimte gunstig zijn gelegen om zelf via de wind-
energie een deel van hun eigen energiebehoeften
te dekken. Vragende partij hiervoor zijn eveneens
de champignonkwekerijen, die in samenwerking
met Electrabel willen meewerken aan de bevorde-
ring van de windenergie.

Het kleine aantal verwondert de vraagsteller daar
deze er in zijn streek er drie kent, gelegen bij een
bestaand bedrijf die voor eigen voorziening wer-
ken met overeenkomsten gemaakt met de electrici-
teitsmaatschappij en om maximaal wind te hebben
moet men een open gebied hebben en dit kan vlak-
bij bedrijven. De vraagsteller wijst erop geen par-
ken bedoeld te hebben maar wel productie voor
eigen gebruik.

De minister merkt in deze context echter op dat de
vergunningsaanvragen van champignonkwekerijen
inzake de installatie van windmolens, werden afge-
wezen op grond van diverse redenen waaronder
geluidshinder, visuele hinder, risico van wieken-
breuk, gevaar voor het scheppen van een prece-
dent en ligging in een agarisch gebied.

De minister belooft om in overleg met minister
Eddy Baldewijns de problematiek van de wind-
energie en het hieraan gekoppelde vergunningen-
beleid, in het kader van het nieuwe ontwerp van
decreet op de ruimtelijke ordening, nader te bekij-
ken.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden,
Stadsvernieuwing en Huisvesting 

Vergadering van donderdag 19 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Julien Demeulenaere,
secretaris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Joachim Coens tot
de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnen-
landse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huis-
vesting, over de gewestelijke heffing op de leeg-
stand en verkrotting

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De heer Joachim Coens merkt op dat de geweste-
lijke heffing op de leegstand en verkrotting wordt
gevestigd op elke woning die sedert minimum 12
maanden leegstaat. Bij uitvoering van renovatie-
werken met bouwvergunning is er een schorsing
van de heffing van twee of drie jaar. Het komt vol-
gens de spreker echter vaak voor dat eigenaars zelf
instaan voor herstellings-, onderhouds- of verbete-
ringswerken aan een gebouw dat zij achteraf zullen
betrekken, doch waarvoor geen bouwvergunning
vereist is (bijvoorbeeld vernieuwen van vloeren,
keuken, slaapkamer, ...). Het is normaal en niet te
vermijden dat dergelijke werken nogal lang kun-
nen aanslepen. Als gevolg van de reglementering
op de leegstand staan deze eigenaars plots voor
een onvoorziene belasting, terwijl de langdurige
werken die de leegstand van meer dan een jaar tot
gevolg hebben, juist werden aangevat met de
bedoeling de woning voor bewoning klaar te
maken. Zeker in de gevallen dat er geen bouwver-
gunning vereist is, straft de wet hier de burger die
zich inspant om een woning voor leegstand te
behoeden.

Is het niet mogelijk dezelfde schorsingsperiode te
hanteren bij herstellings- en onderhoudswerken
die door hun aard en omvang geen bouwvergun-
ning vereisen als bij renovatiewerken met bouw-
vergunning ? Die periode mag uiteraard niet blij-
ven aanslepen maar moet de betrokkenen toelaten
de aanpassingswerken binnen een redelijke termijn
te beëindigen.

2. Antwoord van de heer Leo Peeters, Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Stedelijk Beleid en Huisvesting

De minister is van oordeel dat de aangebrachte
problematiek hem niet onbekend is. In de commis-
sie werd reeds verschillende keren gedebatteerd
over de vraag vanaf welk moment en voor welke
werken men de schorsing van de heffing kan aan-
vaarden. Bij de goedkeuring van de leegstands-
heffing werd uitdrukkelijk gekozen voor een kop-
peling aan de bouwvergunning, zodat de adminis-
tratie over een officieel document kan beschikken
om de schorsing te rechtvaardigen.

Het heffingsdecreet bepaalt dat de houder van het
zakelijk recht op een woning (en voorzover die
houder niet over een andere woning beschikt)
wordt vrijgesteld op voorwaarde dat het volledig
en uitsluitend gaat om zijn hoofdverblijfplaats. In
een dergelijk geval volstaat het dat er bij de
bevoegde ambtenaar een verklaring op erewoord
wordt afgelegd. Daarnaast zijn er de werken die
zijn onderworpen aan de bouwvergunningsplicht
zoals omschreven in de stedenbouwwet.

Volgens de minister kunnen er een aantal verschil-
len naargelang de gemeenten worden vastgesteld
inzake de toepassing van de regels. Ook moet men
vaststellen dat een aantal werken die van belang
zijn voor de kwaliteit van de woning, niet in aan-
merking komen (verbetering van de dakbedekking,
van het sanitair, vloeren en dergelijke). In die zin is
het heel terecht dat de vraagsteller deze problema-
tiek opnieuw aan de orde stelt. Het is alleszins niet
de bedoeling van het heffingsdecreet om mensen te
bestraffen die dergelijke verbeteringswerken wil-
len uitvoeren.

De minister kondigt aan dat er op korte termijn
een globale evaluatie zal gebeuren van het hef-
fingsdecreet. Hij stelt voor de hier aangebrachte
problematiek alleszins bij die evaluatie te betrek-
ken. Belangrijk is in dat kader wel hoe men een en
ander dient te controleren. Als men een bouwver-
gunning kan voorleggen, beschikt men over een
document dat qua bewijsvoering zo goed als onbe-
twistbaar is. Indien er dus een oplossing zou wor-
den gezocht voor de werken die niet bouwvergun-
ningsplichtig zijn, moet er een ander controleme-
chanisme worden gevonden. De minister zal de
administratie vragen dat probleem te onderzoeken.
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3. Repliek

De heer Joachim Coens vraagt binnen welke ter-
mijn het heffingsdecreet zal worden geëvalueerd
en eventueel aangepast.

De minister antwoordt dat de evaluatie vooropge-
steld is voor de maand april, zodat er in de loop
van de maanden mei en juni 1998 besluiten kunnen
worden getrokken.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden,
Stadsvernieuwing en Huisvesting 

Vergadering van donderdag 19 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Julien Demeulenaere,
secretaris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Etienne Van Vae-
renbergh tot de heer Leo Peeters, Vlaams minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk
Beleid en Huisvesting, over het statuut van lokale
mandatarissen met vervangingsinkomen

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De heer Etienne Van Vaerenbergh verwijst naar
uitspraken en initiatieven van de minister in ver-
band met het statuut van de lokale mandatarissen.
Recent nog heeft de minister de mogelijkheid
geschapen om de vergoedingen van gemeente-
raadsleden op te trekken tot 3.000 frank per verga-
dering. De spreker merkt op dat de federale werk-
groep onder leiding van Kamervoorzitter Langen-
dries een vierde akkoord zou hebben afgesloten,
dat eveneens van belang is voor het statuut van de
lokale mandataris. Volgens hem stelt er zich inzake
dat statuut voortdurend een bevoegdheidspro-
bleem. De problematiek van de lokale mandataris-
sen met vervangingsinkomens bijvoorbeeld ont-
snapt volledig aan de Vlaamse bevoegdheid. Dat
neemt niet weg dat men vanuit het Vlaams Parle-
ment moet blijven aandringen op een oplossing.

1. Lokale mandatarissen met een vervangingings-
inkomen (in totaal ongeveer 500 mandataris-
sen) vragen zo vlug mogelijk een oplossing.
Wordt er vanuit de Vlaamse regering gewerkt
aan een overgangsregeling ?

2. Er dient een aanpassing te gebeuren van artikel
19 van de nieuwe gemeentewet, zodat burge-
meesters, schepenen en OCMW-voorzitters die
leven van een vervangingsinkomen, een com-
pensatie krijgen voor hun inkomensderving.
Wordt er terzake een initiatief genomen vanuit
de Vlaamse regering ?

3. Wordt er eveneens gewerkt aan een regeling
voor wat de rustpensioenen en de bruggepen-
sioneerden betreft ?

De spreker is er zich van bewust dat het antwoord
op de vragen grotendeels buiten de bevoegdheid
van de minister ligt. Hij meent niettemin de vragen

toch te kunnen voorleggen omdat de minister over
deze aangelegenheid al stelling heeft ingenomen in
het verleden.

Een aangelegenheid die wel tot de bevoegdheid
van de minister behoort, heeft betrekking op de
situatie van een mandataris die nooit gewerkt heeft
en die schepen of burgemeester wordt. Op dat
ogenblik beschikt die mandataris over een inko-
men en dient hij sociale lasten te betalen.

2. Antwoord van de heer Leo Peeters, Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Stedelijk Beleid en Huisvesting

De minister meent dat er een volwaardig sociaal
statuut voor politici moet tot stand komen, ook als
dat moeilijk ligt bij de publieke opinie. Op die
manier moet men de democratische toegang tot
het politieke bedrijf kunnen waarborgen. Zonder
statuut zal het moeilijk worden om in de toekomst
nog mensen te vinden die in een gemeente of stad
nog verantwoordelijkheid willen dragen. De minis-
ter is bereid om het dossier van het statuut van de
mandataris op een objectieve manier te verdedigen
ten aanzien van de publieke opinie.

In het recente verleden heeft de minister zich ver-
zet tegen de weddeverhoging die de bestendig
afgevaardigden aan zichzelf hadden toegekend. De
minister wil niet beweren dat die weddeverhoging
onverantwoord was, maar hij is wel van oordeel dat
er eerst nood is aan een volwaardig statuut voor de
verkozen mandataris. Die mandatarissen op
gemeentelijk en provinciaal niveau zijn uiteindelijk
door de bevolking gemandateerd en vervullen een
belangrijke wetgevende en controlerende functie.
Via een omzendbrief wordt er nu een uniforme
regeling inzake de vergoedingen voor lokale man-
datarissen voorgesteld. Er wordt inzake vergoedin-
gen dus geen onderscheid meer gemaakt tussen
een lid van de gemeenteraad in een stad of een
kleine gemeente. Verder krijgen de mandatarissen
een aantal mogelijkheden aangereikt om hun con-
trolerende opdracht waar te maken. In dat kader
zullen zij een beroep kunnen doen op een logistie-
ke en infrastructurele ondersteuning. Ten slotte
meent de minister dat er voluit moet worden geïn-
vesteerd in vorming van de mandatarissen. Daar-
om zullen er vormingssessies worden georgani-
seerd over onder meer het thema van de gemeen-
telijke financiën.

Op het ogenblik dat men de verkozen mandataris-
sen de nodige mogelijkheden en middelen heeft
bezorgd, kan men volgens de minister de discussie
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voeren over het statuut van uitvoerende mandata-
rissen op gemeentelijk en provinciaal vlak. Wat de
vergoedingen betreft, moet men er zich evenwel
van bewust zijn dat het gaat om een federale mate-
rie. De minister verwijst in dat kader naar de voor-
stellen van de werkgroep-Langendries.

Naast het element vergoedingen, dient het sociaal
statuut van de mandataris te worden geregeld. Op
dat vlak stellen er zich een aantal problemen,
onder meer voor de uitvoerende mandatarissen die
een vervangingsinkomen (wegens werkloosheid,
rustpensioen, brugpensioen ...) genieten. Die pro-
blemen dienen volgens de minister dringend te
worden opgelost. Het gaat volgens hem niet op dat
men nog actieve mensen die ook over de nodige
tijd beschikken, zou bestraffen voor het uitoefenen
van een politiek mandaat.

De minister erkent dat het hier om een federale
aangelegenheid gaat. Hij is wel bereid om vanuit

Vlaanderen enige druk uit te oefenen, zodat die
problematiek snel zou worden geregeld. In dat
kader verklaart de minister uitdrukkelijk dat hij
zich als toezichthoudende overheid niet zal verzet-
ten tegen beslissingen van gemeenten om een com-
penserende vergoeding uit te keren aan mandata-
rissen die een vervangingsinkomen genieten en
daarop moeten inleveren. De minister verklaart
dat een en ander wel goed dient te worden afgeba-
kend. Het kan dus enkel gaan om een compensa-
tievergoeding voor mandatarissen met een vervan-
gingsinkomen. De eindejaarstoelage en het vakan-
tiegeld kunnen daar deel van uitmaken. Ook de
uitkeringen voor ziekte en invaliditeit zullen res-
sorteren onder een dergelijk gedoogbeleid van de
toezichthoudende overheid. Op die manier wordt
er ook echt druk uitgeoefend op de federale over-
heid, zodat die snel tot een wettelijke regeling zou
komen.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

Vergadering van maandag 23 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Guy Swennen, secreta-
ris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Patrick Hostekint
tot de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cul-
tuur, Gezin en Welzijn, over de problematiek van
de beschutte werkplaatsen

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Met betrekking tot de actie van de vakbonden in
Brussel wenst de vraagsteller duidelijkheid in ver-
band met de arbeidssituatie van de mindervaliden
die tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaat-
sen en met het engagement van de Vlaamse rege-
ring ten aanzien van de beschutte werkplaatsen.
Mindervalide werknemers in beschutte werkplaat-
sen worden nog altijd niet beschouwd als volwaar-
dige arbeidskrachten. Dit komt tot uiting in hun ar-
beidsvoorwaarden en in hun verloning.

De vraagsteller ontkent niet dat er sinds de jaren
negentig heel wat vorderingen werden gemaakt. Er
kwam een wettelijke regeling voor de beschutte
werkplaatsen en sinds 1992 hebben de beschutte
werkplaatsen ook hun eigen paritair comité (PC
327). Op 29 april 1993 ondertekenden de sociale
partners en de betrokken overheden een gemeen-
schappelijke verklaring tijdens een rondetafelcon-
ferentie. Daarin werd bepaald dat voor alle werk-
nemers in de beschutte werkplaatsen het gewaar-
borgd minimum maandinkomen bereikt moest
worden in toepassing van de CAO 43.

Op 28 juni 1996 werd een CAO bereikt waarin
werd overeengekomen om 80 percent van het
gewaarborgd minimum maandinkomen uit te beta-
len vanaf 1 januari 1997. De kost van die verhoging
tot 80 percent werd enerzijds gesubsidieerd door
de federale overheid (door toepassing van de lage
loonmaatregelen) en anderzijds door de Vlaamse
regering via het invoeren van een forfaitair susbsi-
diesysteem. Er werd afgesproken dat 100 percent
van het gewaarborgd minimum maandinkomen
moest worden verwezenlijkt tegen 30 juni 1998 en
dat in overleg met alle betrokken overheden. Con-
creet moet iedere mindervalide werknemer vanaf 1
juli 1998 een minimum maandinkomen van 43.343
frank ontvangen.

De heer Patrick Hostekint merkt op dat in het eer-
ste kwartaal van 1997 2000 werknemers 100 per-
cent van het gewaarborgd minimum maandinko-
men ontvingen. Het grootste deel, 7.400 werkne-
mers, zat in de categorie van 80 percent. Hij bena-
drukt dat de discussie zich nu toespitst op de vraag
wie de 20 percent zal betalen. De werkgevers heb-
ben laten verstaan dat zij die bijkomende 20 per-
cent niet kunnen betalen. Indien wel zou dit vol-
gens de werkgevers leiden tot de uitstoot van de
zwakste werknemers in de beschutte werkplaatsen.

De vraagsteller vermeldt dat de federale minister
van Sociale Zaken, mevrouw Magda De Galan,
hem in de Senaat geantwoord heeft dat de interde-
partementale werkgroep opties heeft vastgelegd
om het inkomen van alle mindervalide werkne-
mers in die sector tot 100 percent te verhogen. Die
bijkomende kost zou zowel door de federale als de
Vlaamse regering gedragen worden.

De heer Patrick Hostekint formuleert volgende
vragen :

1. Wat is de huidige stand van zaken en in hoever-
re is de Vlaamse regering bereid om de bijko-
mende 20 percent te financieren ? Hoe zal dit
concreet gebeuren en welke budgettaire ruimte
is er op de begroting Welzijn ?

2. Hoeveel werknemers hebben thans reeds de
100 percent bereikt ?

3. Welke gevolgen heeft de forfaitisering op de
tewerkstelling van de zwakste werknemers en
hun inkomenspositie ?

4. Wat is de stand van zaken van de werkzaamhe-
den van de interdepartementale werkgroep ?

2. Antwoord van de heer Luc Martens, Vlaams
minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

Teneinde de effecten op de bijkomende uitkerin-
gen van de werknemers met een handicap te kun-
nen evalueren, is een interdepartementale werk-
groep – onder voorzitterschap van het federale
ministerie van Sociale Zaken – samengesteld die
de opdracht heeft om alle noodzakelijke gegevens
te inventariseren en te analyseren. De minister
benadrukt dat het waarborgen van een minimum
maandloon effecten heeft op een aantal uitkerin-
gen (inkomensvervangende tegemoetkomingen,
bepaalde uitkeringen van het Riziv voor langdurig
zieken die parallel kunnen worden uitgekeerd...).
Deze werkgroep moet eveneens een advies over de
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modaliteiten en de financiering van de resterende
20 percent (van 80 tot 100 percent) bezorgen aan
de bevoegde regeringen. De minister benadrukt
dat ingevolge de druk van de Vlaamse regering de
frequentie van de vergaderingen van deze werk-
groep zullen worden verhoogd. De Vlaamse rege-
ring dringt aan om op korte termijn alle noodzake-
lijke gegevens ter beschikking te stellen.

De minister vermeldt dat in de begroting 1998
geen middelen ingeschreven zijn om de verhoging
te dragen. Wat de begroting 1999 betreft, vindt de
minister het voorbarig nu al daarover uitspraken te
doen omdat de discussie over de begroting 1999
nog niet gestart is. De minister verduidelijkt dat de
uitgetrokken middelen voor de beschutte werk-
plaatsen op de begroting 1998 bestemd zijn voor de
omkadering, niet voor de werknemers. De minister
verklaart dat de forfaitaire inspanning die moet
gebeuren trouwens onderschat werd door de admi-
nistratie. Er zal een bijkomende inspanning gebeu-
ren bij de begrotingscontrole.

De minister verklaart dat thans 17,3 percent van de
mindervalide werknemers de 100 van het gewaar-
borgd minimum maandloon bereikt heeft. 37,5 per-
cent van de werknemers met een handicap ontvan-
gen een uurloon dat hoger is dan 85 percent van
het minimum gewaarborgd maandloon. Globaal
betreft het een groep van 11.882 mensen die – op
basis van de cijfers van het eerste kwartaal van
1997 – werkzaam zijn in de beschutte werkplaat-
sen.

Wat de gevolgen van de forfaitarisering op de
tewerkstelling van de zwakste werknemers betreft,
benadrukt de minister dat deze niet negatief zijn.
De globale tewerkstelling neemt toe : voor de
periode van 1 oktober 1996 tot 30 juni 1997 steeg
ze met 102 FTE, er was een daling van de tewerk-
stelling van werknemers met handicap met 70 een-
heden, terwijl de tewerkstelling van ‘zwakke’ werk-
nemers met handicap met 172 eenheden steeg. Het
resultaat is dus dat de zwakke werknemers niet
worden uitgestoten als gevolg van de invoering van
de forfaitaire loonsubsidie. Deze trend zet zich
door over het derde kwartaal van 1997.

De minister verklaart dat het gevaar denkbeeldig is
dat er zich verschuivingen voordoen die vooral
besparend zijn voor de federale overheid. Naarma-
te de Vlaamse overheid zwaarder gaat subsidiëren
volgens het systeem met vier trappen (basisforfait,
forfait CAO nr. 43, forfait ‘zwakke’ werknemer en

aanvullend forfait) dat geldt voor de beschutte
werkplaatsen, moet de federale overheid minder
doen. Daarnaast vermeldt de minister dat ook
rekening moet worden gehouden met een aantal
aanvullende uitkeringen, zoals integratietegemoet-
koming en verhoogde kinderbijslag die bij dit mini-
mumloon moeten worden bijgevoegd.

De minister besluit dat het er nu op aankomt de
studie binnen de werkgroep of te ronden om te
bepalen wie voor welk gedeelte verantwoordelijk
zal zijn.

3. Repliek

De heer Patrick Hostekint repliceert dat minister
De Galan zich in haar antwoord optimistisch uitge-
laten had en verklaard heeft dat het probleem op 1
juli 1998 van de baan zal zijn. De vraagsteller stelt
vast dat de minister van Welzijn minder optimis-
tisch is en ook duidelijk verklaard heeft dat er geen
middelen zijn ingeschreven in de begroting 1998.
De minister wist toch dat de CAO moest uitge-
voerd worden op 1 juli 1998.

De minister repliceert dat de vorige CAO werd
afgesloten in april 1993 en uitgevoerd werd in 1996.
De minister verklaart dat de kernvraag is wie deze
operatie gaat subsidiëren : de federale of de
Vlaamse overheid. Misschien zijn er geen middelen
nodig.

De heer Patrick Hostekint verklaart dat minister
De Galan gesteld heeft dat deze operatie zonder
budgettaire meerkost kan worden doorgevoerd.
Hij stelt de acties van vakbondszijde te steunen
omdat het werk in beschutte werkplaatsen onder-
gewaardeerd wordt. Nochtans is de kwaliteit van
dit werk hoogstaand. Veel reguliere bedrijven
(onder meer Siemens) besteden trouwens werk uit
aan beschutte werkplaatsen.

De minister herhaalt dat de vraag blijft welke over-
heid de operatie zal betalen. Hij pleit ervoor om uit
de dubbelzinnigheid te treden. Men zit enerzijds in
een economisch circuit, anderzijds is er de sociale
sector. Ook de minister is trouwens van oordeel
dat deze mensen een eerbaar loon moeten ontvan-
gen, maar de minister benadrukt nogmaals dat de
oplossing niet evident is in die zin dat de Vlaamse
overheid daar moet voor opdraaien.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

Vergadering van maandag 23 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Guy Swennen, secreta-
ris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Jan Béghin tot de
heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur,
Gezin en Welzijn, over de subsidiëringsregeling van
de dienstencentra in Brussel door de Vlaamse
Gemeenschap

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De dienstencentra in Brussel hebben hun taak als
ankerplaats van waaruit problemen van ruime
sociale aard aangepakt worden, voldoende bewe-
zen. De meerderheid van de Brusselse diensten-
centra is gesitueerd in kansarme wijken waar
bejaarden samenleven met jonge migrantenpopu-
laties in weinig benijdenswaardige omstandighe-
den. Ook tijdens de rondgang van het lid langs de
dienstencentra in Brussel in de maanden januari en
februari van dit jaar heeft de vraagsteller eens te
meer mogen vaststellen dat die centra zich hard
inzetten voor een sociale dienstverlening, voor de
kansarmoedebestrijding in het algemeen en voor
wijkontwikkeling. Ook zorgen zij voor het toegan-
kelijk maken van de thuiszorg, zowel via het orga-
niseren van een thuiszorgnetwerk, als via een ver-
wijzingsbeleid met opvolging en nazorg.

Via hun laagdrempelig onthaalbeleid stimuleren zij
ook de zelfzorg en de zelfredzaamheid van hulpbe-
hoevenden. Zij ondersteunen en begeleiden de
mantelzorg en de vrijwilligerszorg. Via zorgver-
nieuwing en registratie stemmen zij op continue
wijze de professionele thuiszorg af op de evolu-
erende noden van de gebruikers en mantelzorgers.

In het bijzonder in Brussel, waar de samenlevings-
structuren verstoord worden door de grootstedelij-
ke problematieken, zijn de dienstencentra er bo-
vendien op gericht om op informatieve, recreatieve
en vormende wijze het sociale netwerk te herstel-
len.

De dienstencentra in Brussel conformeren zich
vanuit hun eigen achtergrond en werkveld aan de
nieuwe regelgeving binnen de thuiszorg. Financieel
worden zij via subsidies ondersteund door de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en door de
Vlaamse Gemeenschap zelf.

De uitbetaling van de subsidie van de Vlaamse
Gemeenschap schept in de praktijk veel proble-
men. Deze subsidie vertaalt zich immers in een
deficitsubsidie ten belope van maximum 500.000
frank per jaar per centrum die pas anderhalf jaar
na het desbetreffende werkingsjaar wordt uitge-
keerd.

Een dergelijke deficitsubsidie kent voor de Brus-
selse dienstencentra drie grote nadelen :

– Vooreerst voelen de centra zich geremd in hun
creatieve en opbouwende rol daar zij vaak uit
onzekerheid omtrent de grootte en het tijdstip
van uitbetaling van de deficitsubsidie door de
Vlaamse Gemeenschap niet durven inspelen op
de veranderende noden en signalen van hun
doelgroep ;

– De dienstencentra kunnen onmogelijk in het
kader van hun toekomstgerichte planning een
sociaal fonds of een werkingsfonds opbouwen.
Immers, het creëren van een fonds wordt gezien
als een gebrek aan deficit wat automatisch een
niet-uitbetaling van de subsidie van de Vlaamse
Gemeenschap meebrengt ;

– De dienstencentra moeten, gezien het tijdstip
van uitbetaling van deze deficitsubsidie, boek-
houdkundig maar ook in de praktijk, het tekort
overbruggen tot aan de uitbetaling van de sub-
sidie. In Vlaanderen zijn de dienstencentra ver-
bonden aan de OCMW’s die zorgen voor de
overbrugging.

Een deficitsubsidie heeft in het algemeen als
nadeel dat zij een nefaste invloed heeft op de
inhoudelijke en beleidsmatige motivatie van de
Brusselse centra.

Het lijkt dan ook aangewezen dat de dienstencen-
tra in Brussel een vooruitbetaalde subsidie van de
Vlaamse Gemeenschap ontvangen waarbij de cor-
rectie slechts gebeurd bij het nazicht der rekenin-
gen op het einde van het boekjaar van het desbe-
treffende centrum.

Kan de minister deze omschakeling van deficitsub-
sidie naar vooruitbetaalde subsidie voor de dien-
stencentra onderzoeken en toepassen voor het
komende jaar ?

2. Antwoord van de heer Luc Martens, Vlaams
minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

De dienstencentra worden momenteel gesubsi-
dieerd via de "niet-gereglementeerde subsidies".
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Dergelijke subsidie is inderdaad een deficit-subsi-
die.

Het ontwerp van decreet houdende de erkenning
en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoor-
zieningen in de thuiszorg, dat binnenkort wordt
voorgelegd aan het Vlaams Parlement, bepaalt het
wettelijk kader voor verscheidene diensten in de
thuiszorg, waaronder ook de dienstencentra.

Na de stemming over dit ontwerp van decreet door
het Vlaams Parlement, zullen de diverse uitvoe-
ringsbesluiten opgemaakt worden. Eén van deze
uitvoeringsbesluiten zal betrekking hebben op de
regeling van de programmatie, erkenning en subsi-
diëring van de dienstencentra.

In het ontwerp van decreet werd opgenomen dat
de verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de
thuiszorg, waaronder de dienstencentra, niet via
deficit-subsidie gesubsidieerd worden, maar wel via
een subsidie-enveloppe. Het ontwerp van decreet
stipuleert dat de Vlaamse regering – bij het bepa-
len van de subsidie-enveloppe per voorziening –
zal vastleggen welke taken moeten worden ver-
vuld, welk tewerkstellingsvolume moet worden
bereikt, en aan welke kwaliteitseisen zal moeten

worden voldaan. Dit zal betekenen dat de dien-
stencentra – voor zover zij zullen voldoen aan de
opgelegde regelen – zekerheid zullen krijgen
omtrent hun subsidies, en dat zij bij de uitbouw van
hun werking niet meer zullen worden geremd door
de onzekerheid omtrent de grootte en het tijdstip
van de uitbetaling van de subsidie.

Tot op heden worden de Brusselse dienstencentra
door de Vlaamse Gemeenschap positief gediscrimi-
neerd. Daar waar andere dienstencentra voor een
bedrag van 150.000 frank (openbare dienstencen-
tra) of 250.000 frank (vzw-dienstencentra) gesubsi-
dieerd worden, ontvangen de Brusselse diensten-
centra jaarlijks een niet-gereglementeerde subsidie
van 500.000 frank vanwege de Vlaamse Gemeen-
schap. Daarnaast worden de Brusselse diensten-
centra ook nog via de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie gesubsidieerd.

Omwille van de specifieke functie van de Brusselse
dienstencentra, is het de bedoeling van de minister
om in de toekomst de Brusselse dienstencentra
verder positief te discrimineren.

– Het incident is gesloten.

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 35  –  31 maart 1998 -114-



MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

Vergadering van dinsdag 24 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Guy Swennen, vaste
secretaris van de Commissie

Mondelinge vraag van de heer Bart Vandendries-
sche tot de heer Luc Martens, Vlaams minister van
Cultuur, Gezin en Welzijn, over de plaats van de
consultatiebureaus voor personen met een handi-
cap in het kader van het gehandicaptenbeleid

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Volgens de vraagsteller blijkt uit de decretale
opdracht van het Vlaams Fonds voor Sociale Inte-
gratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)
overduidelijk de noodzaak van een degelijk onder-
bouwde diagnostiek. Die diagnostiek is onontbeer-
lijk voor een zorg op maat en een goede zorgindi-
cering. In de regelgeving worden Consultatiebu-
reaus voor Personen met een Handicap erkend tot
juni 1999, meerbepaald als Centra voor Gespeciali-
seerde Voorlichting bij Beroepskeuze. De consulta-
tiebureaus vormen op dit ogenblik een net van
diensten voor diagnostiek, begeleiding en zorgindi-
cering voor volwassenen, vooral met woon- en
werkproblemen. Deze consultatiebureaus verwe-
zenlijken de noodzakelijke zorg op maat voor de
gehandicapten onder meer door in te spelen op de
aanzienlijke informatiebehoeften. Volgens de spre-
ker vervullen ze dan ook een onvervangbare func-
tie.

De spreker vindt de plaats die deze consultiebu-
reaus innemen of kunnen innemen in het Vlaamse
beleid ten aanzien van personen met een handicap
zeer onduidelijk. Sinds 1964 hebben de 22 consul-
tatiebureaus in Vlaanderen een voorlopige erken-
ning. Tot op heden hebben zij echter geen reguliere
financiering. De onderhoudstoelage is sinds 1968
ongewijzigd op 49.000 BEF per centrum gebleven.
Er is dan ook dringend nood aan een rationele pro-
grammatie en een fundamentele aanpak, teneinde
tot een duidelijke profilering en reglementering
van deze consultatiebureaus te komen.

In dit verband worden volgende vragen voorgelegd
aan de minister : (1) Hoe vult de minister de
opdracht van de consultatiebureaus concreet in ?
Welke specificiteit onderkent de minister ? (2)
Welke opdracht is weggelegd in het gehandicapten-
beleid voor deze consultatiebureaus ? Welke posi-
tie nemen de consultatiebureaus in binnen het

VFSIPH ? Hoe worden de beleidsprioriteiten van
het VFSIPH voor deze consultatiebureaus geope-
rationaliseerd ? (3) Welke maatregelen overweegt
de minister om de levensvatbaarheid van de con-
sultatiebureaus, ook na 1999, te vrijwaren ? Hoe
vermijdt de minister de afbouw van specifieke des-
kundigheid en ervaring op het vlak van woon- en
werkgelegenheidsproblematiek ten aanzien van
personen met een handicap ?

2. Antwoord van de heer Luc Martens, Vlaams
minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

Op de eerste vraag antwoordt de minister dat er
inderdaad 22 consultatiebureaus voorlopig erkend
zijn door een reglementaire beslissing van het
voormalige Rijksfonds. Deze voorlopige erkenning
dateert van 7 februari 1964 en is geldig tot juni
1999. Hun werking is binnen het VFSIPH onderge-
bracht in de 'collectieve sector' in functie van de
professionele integratie van personen met een han-
dicap. Er werd nooit een programmatie opgesteld.
De historische achtergrond van de consultatiebu-
reaus situeert zich met andere woorden in de sec-
tor opleiding en tewerkstelling voor personen met
een handicap. In september 1996 heeft de minister
aan de consultatiebureaus een subsidie toegekend
van de loonkosten van één psycho-diagnosticus
voor elk van de negen ATB-werkingsgebieden in
Vlaanderen, en dit met de bedoeling om hen in
staat te stellen de bijkomende opdrachten in het
kader van de arbeidstrajectbegeleiding te kunnen
waarmaken. In 1998 bedroeg deze subsidie 24,5
miljoen.

Wat de tweede vraag betreft, wijst de minister erop
dat de diagnostiek, de zorgindicering en de verslag-
geving daarover naar het VFSIPH worden gere-
geld via een breed net van ongeveer 400 erkende
multidisciplinaire diensten, waaronder de consulta-
tiebureaus. Het Vlaams Fonds betaalt voor het
multi-disciplinair verslag, en niet voor de basiswer-
king van de erkende multidisciplinaire teams. De
meeste van deze diensten werken binnen een eigen
erkenning als PMS-centrum, PMS-centrum voor
buitengewoon onderwijs, centrum voor maatschap-
pelijk werk, centrum voor ontwikkelingsstoornis-
sen, enzovoort.

Uit contacten met de Federatie van de Consultatie-
bureaus leidt de minister af dat deze centra hun
taak vandaag ruimer willen zien dan de sector
opleiding en tewerkstelling en dat zij wensen te
evolueren in de richting van een integrale advies-
functie en zorgbemiddeling voor personen met een
handicap. Het is volgens de minister niet zo duide-
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lijk of de consultatiebureaus zelf erop aansturen
om zich in de toekomst nog verder te profileren als
deskundige partner op het vlak van evaluatie van
arbeidsvaardigheden en of zij verder aan deze spe-
cifieke expertise wensen te werken. Bovendien zijn
de consultatiebureaus regionaal nogal verschillend
ontwikkeld, onder meer door de mate waarin de
provinciale overheid hun werking subsidieert.

De minister toont zich enerzijds voorstander van
een bredere begeleiding van de gehandicapten,
maar vraagt zich anderzijds af of het noodzakelijk
is om daartoe niet minder dan 400 multidisciplinai-
re diensten in stand te houden en of er zich hier
geen afslanking opdringt.

In verband met de derde vraag stelt de minister dat
de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds een
werkgroep heeft samengesteld met als opdracht
het voorbereiden van een advies over de toekom-
stige rol en de eventuele wijziging van de erken-

ningsmodaliteiten voor de consultatiebureaus na
juni 1999. In deze werkgroep is de sector van de
consultatiebureaus rechtstreeks vertegenwoordigd,
zodat de door hen ontwikkelde specifieke deskun-
digheid en ervaring kan worden ingebracht. De
minister verwacht dat de Raad van Bestuur van het
Vlaams Fonds hem verder zal informeren en advi-
seren over mogelijke initiatieven die wenselijk zijn
met betrekking tot de herdefiniëring van de
opdrachten.

3. Bijkomende vraag en antwoord

In antwoord op een bijkomende vraag van de
vraagsteller verduidelijkt de minister dat het advies
van de werkgroep wordt verwacht tegen het einde
van het jaar. De minister streeft ernaar dat de nieu-
we regeling onmiddellijk kan ingaan bij de uitdo-
ving van het bestaande regime.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

Vergadering van dinsdag 24 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Guy Swennen, vaste
secretaris van de Commissie

Mondelinge vraag van mevrouw Riet Van Cleuven-
bergen tot de heer Luc Martens, Vlaams minister
van Cultuur, Gezin en Welzijn, over de plaats van
de oppasdiensten in de thuiszorg

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraagsteller wijst erop dat ouderen en zieken
verlangen zo lang mogelijk in de vertrouwde thuis-
omgeving te blijven. Daarvoor staan er diverse
ondersteunende diensten ter beschikking, namelijk
de thuisverpleging, de artsen en kinesitherapeuten,
de diensten voor thuiszorg, de diensten voor hulp-
middelen, enzovoort. Toch bestaat er volgens de
spreker nog een gat in de markt, namelijk de gewo-
ne oppas die zich louter beperkt tot aanwezig zijn,
gezelschap houden en eventueel een handje toeste-
ken bij ouderen of zieken. Voor de overige hulp
kan men immers een beroep doen op andere dien-
sten of de eigen familie.

Om dit gat te vullen, dienen er zich oppasdiensten
aan, al dan niet in het wit-circuit. Zo zijn er de
oppasdiensten van de mutualiteiten, zijn er in som-
mige gemeenten PWA'ers, zijn er privé-initiatieven
die met gesco's werken, zijn er de thuiszorgdien-
sten, de oppasdiensten van de Bond van Grote en
van Jonge Gezinnen, buurtdiensten, SIF-projecten,
enzovoort. Deze wildgroei verontrust de spreker.
De mensen die zich voor de oppas inzetten zijn
weliswaar geëngageerd, maar anderzijds vaak niet
verzekerd en nauwelijks begeleid. Uit een studie
blijkt bovendien dat de kwaliteit van de oppas en
de financiële bijdrage die ervoor wordt gevraagd
vaak erg onevenredig zijn. Bovendien kan men
zich afvragen of een aantal van die oppastaken
kunnen worden uitgevoerd zonder aangepaste
opleiding, en dit met het oog op zowel de medische
als de emotionele zorgverstrekking. Bovendien
moet men kunnen omspringen met problemen op
het vlak van de privacy.

In dit verband worden volgende vragen aan de
minister voorgelegd : (1) Kadert de functie 'oppas'
in de visie van de minister op thuiszorg, zoals
geformuleerd in zijn beleidsdocumenten ? (2) Wer-
den er in het kader van de recente tewerkstellings-
maatregelen mogelijkheden voor de diensten

geschapen ? (3) Ressorteren dergelijke oppasdien-
sten onder één of andere vorm van controle van de
minister, bevoegd voor de kwaliteit van de thuis-
zorg ?

2. Antwoord van de heer Luc Martens, Vlaams
minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

De minister stipt vooreerst aan dat er bij de voor-
bereiding van en het overleg over het voorontwerp
van decreet houdende de erkenning en de subsidië-
ring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen
zowel door de gebruikers, de mantelzorgers als de
voorzieningen werd gepleit om in dit decreet te
voorzien in een regeling voor de oppashulp. De
functie oppashulp komt immers sterk tegemoet
aan de vraag van de mantelzorgers om tijdelijk,
voor enkele uren, en sporadisch te worden ontlast
van de permanente zorg. Ook de voorzieningen
beklemtonen de nood aan oppashulp als een aan-
vullende en ondersteunende functie.

De minister stelt verder dat er in het voorontwerp
van decreet voor werd gekozen om de functie
'oppashulp' facultatief te ontwikkelen binnen elk
van de erkende welzijnsvoorzieningen in de thuis-
zorg. Hiertoe kunnen via uitvoeringsbesluiten de
nodige kwalitatieve en kwantitatieve eisen worden
geformuleerd. De minister hoedt er zich evenwel
voor op dit vlak aan overregulering te doen. Ook
individuen of groepen van individuen willen er zich
toe engageren om oppasdiensten te verstrekken.
De regelgeving mag dit vrije initiatief niet fnuiken,
maar moet ontsporingen en wildgroei kunnen
voorkomen.

Het is de minister bekend dat recente federale en
Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen ook de moge-
lijkheid creëren om deze oppasfunctie op te nemen
los van de erkenning en subsidiëring van thuiszorg-
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld bij middel van
het PWA-stelsel of de activering van de socialeze-
kerheidsuitkering. De minister is niet bevoegd om
toezicht en controle uit te oefenen op de kwaliteit
van de oppasdiensten die worden georganiseerd in
het kader van deze alternatieve vormen van
tewerkstelling. De minister brengt dit in verband
met de bredere discussie over de vraag voor welke
dienstverlening PWA-ers kunnen worden ingescha-
keld. Ook wat de oppasdiensten betreft, zal er ter-
zake een afweging moeten worden gemaakt.

De medewerkers van de minister hebben de afge-
lopen maanden diverse contacten gehad met dien-
sten die oppashulp aanbieden. Dit laat de minister
toe om een aantal knelpunten te inventariseren en
daarvoor oplossingen te zoeken. Uit de contacten
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blijkt alvast dat heel wat georganiseerde diensten
voor oppashulp zichzelf engageren tot een kwalita-
tief hoogstaand aanbod. Dit aanbod houdt onder
meer in dat de diensten beschikken over een meld-
punt waar vraag en aanbod elkaar vinden. Ten
tweede beschikken de kwalitatief hoogstaande
diensten over een vlot bereikbare coördinator. Die
coördinator heeft tot taak om de hulpvragen te
onderzoeken via een intake-document of een huis-
bezoek, de hulpvragen door te verwijzen wanneer
deze niet overeenstemmen met het profiel van de
functie-omschrijving van de oppashulp, de oppas-
hulpen te begeleiden en te ondersteunen, de con-
tacten te onderhouden met de diverse organisaties
en/of hulpverleners in de thuiszorg, de statistieken
bij te houden, het jaarverslag op te maken en de
administratieve taken uit te voeren. Daarnaast
beschikken de kwalitatief hoogstaande oppasdien-
sten over een recruterings- en selectieprocedure
voor de oppashulpen, bieden zij permanente vor-
ming aan aan de oppashulpen, formuleren zij klare
afspraken inzake de onkostenvergoeding, scheppen
zij duidelijkheid inzake de aansprakelijkheid en

verzekeringen en formuleren zij duidelijke afspra-
ken inzake het beroepsgeheim en inzake de in-
breng in het zorgenplan.

De minister is ervan overtuigd dat de genoemde
kwaliteitseisen, die de diverse initiatiefnemers zich-
zelf opleggen, ongetwijfeld de eventuele regelge-
ving voor oppashulp in Vlaanderen zullen inspire-
ren. In dit verband wenst hij echter het parlemen-
taire debat inzake het reeds vermelde ontwerp van
decreet houdende de erkenning en subsidiëring
van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de
thuiszorg af te wachten.

3. Bijkomende vraag en antwoord

De vraagsteller pleit voor een grotere synergie tus-
sen de bestaande diensten en voor een grotere
begeleiding van de oppasdiensten. De minister
neemt akte van deze bekommernis.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

Vergadering van dinsdag 24 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Guy Swennen, secreta-
ris van de commissie

Mondelinge vraag van mevrouw Riet Van Cleuven-
bergen tot de heer Luc Martens, Vlaams minister
Cultuur, Gezin en Welzijn, over de vrouwenafdelin-
gen in de gevangenissen in Limburg

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen herinnert aan
haar interpellatie van 6 maart 1997 tot de Vlaamse
minister van Welzijn over de problematiek van kin-
deren van gevangenen. De minister verklaarde
toen er alles aan te zullen doen om – in samen-
spraak met de federale minister van Justitie – het
contact van gevangenen met hun kinderen zoveel
mogelijk te bevorderen. In dat kader werd het
belang van een spreiding van vrouwenafdelingen
over Vlaanderen bepleit.

De spreker merkt op dat er in de Limburgse
gevangenissen geen plaats is voor vrouwelijke
gevangenen. Dat leidt ertoe dat die vrouwen veel
minder kans hebben om bezoek te krijgen van hun
kinderen, gelet op de grotere afstand. Volgens de
spreker is een goed uitgewerkt bezoekrecht van de
kinderen aan hun ouders en een spreiding van
vrouwenafdelingen over Vlaanderen essentieel.
Naar aanleiding van bovengenoemde interpellatie
verklaarde de minister van Welzijn aandacht te zul-
len hebben voor de relatie tussen gedetineerde
ouders en hun kinderen en voor de ondersteuning
van de opvang van kinderen van gedetineerden via
het justitieel welzijnswerk. Verder zou de minister
bij de federale minister van Justitie aandringen om

bij de aanpassing van de infrastructuur met de
gestelde problematiek rekening te houden.

Volgens de spreker dient er binnenkort een beslis-
sing te worden getroffen over de inplanting van
een nieuwe gevangenis in Limburg. Zij betreurt dat
de federale minister van Justitie niet in een speci-
fieke vrouwenafdeling voorziet omdat er te weinig
vrouwelijke gedetineerden zouden zijn in Limburg.
Overigens betwist de spreker de gehanteerde cij-
fergegevens over het aantal vrouwelijke gedeti-
neerden. Zij meent dat het momenteel niet te
bepalen is hoeveel vrouwelijke gevangenen uit
Limburg er elders zijn opgesloten. Verder wijst zij
op een voorontwerp van beginselenwet van de
heer Lieven Dupont, dat handelt over de rechten
van gevangenen. Ook in dat kader wordt er aan-
dacht gevraagd voor specifieke afdelingen voor
vrouwen en voor uigebreidere bezoeksmogelijkhe-
den.

De spreker vraagt de minister welke stappen hij in
het kader van deze problematiek intussen gezet
heeft.

2. Antwoord van de heer Luc Martens, Vlaams
minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

De minister merkt op dat hij inzake de inplanting
van gevangenissen over geen enkele bevoegdheid
beschikt. Hij heeft wel een brief aan de federale
minister van Justitie geschreven om diens aandacht
te vestigen op de problematiek en om hem te vra-
gen in welke mate, rekening houdend met alle ele-
menten, het mogelijk is om ook in Limburg een
inplanting van een vrouwenafdeling te bekomen.
Wat de andere aangehaalde elementen betreft, ver-
klaart de minister dat die zullen worden voortge-
zet.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

Vergadering van dinsdag 24 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Guy Swennen, secreta-
ris van de commissie

Mondelinge vraag van de mevrouw Ria Van Den
Heuvel tot de heer Luc Martens, Vlaams minister
Cultuur, Gezin en Welzijn, over de samenstelling
van de Gezins- en Welzijnsraad

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Mevrouw Ria Van Den Heuvel merkt op dat
onlangs de samenstelling van de nieuwe Gezins- en
Welzijnsraad werd bekendgemaakt. Deze raad
komt in de plaats van allerlei sectorale hoge raden
en bestaat uit 25 deskundigen uit de welzijnssector.
In de raad zou niemand zijn opgenomen die
beroepshalve actief is in de OCMW-sector. De
minister heeft dit gemotiveerd met het argument
dat hij de versnippering wenst tegen te gaan.
Bovendien moet de nieuwe raad grote beleidslij-
nen uitstippelen en de dialoog tussen de sectoren
mogelijk maken.

Volgens de minister zou er in de nieuwe raad geen
sprake meer zijn van belangenverdediging. Als
men evenwel de samenstelling overloopt, merkt
men volgens de spreker bij bepaalde leden een
rechtstreekse band met grote belangenorganisaties
zoals mutualiteiten, Caritas of de Bond van de
Grote en Jonge Gezinnen. Vanuit de OCMW-sec-
tor stelt men zich de vraag of er niet met twee
maten en gewichten gewerkt wordt. Die sector is
immers niet vertegenwoordigd in de Gezins- en
Welzijnsraad. Dat is volgens de spreker merkwaar-
dig want de OCMW-sector vertegenwoordigt onge-
veer 900 door de minister erkende welzijnsinstel-
lingen.

Als belangenbehartiger van de OCMW’s is de Ver-
eniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG) bijzonder verontwaardigd over de samen-
stelling. De spreker meent te weten dat de minister
naar aanleiding van die kritiek bepaalde toezeggin-
gen heeft gedaan, namelijk dat een vertegenwoor-
diger van de OCMW-sector de bijeenkomsten van
de raad als waarnemer zou kunnen bijwonen.

De spreker vraagt of de minister van oordeel is dat
de OCMW’s in voldoende mate zijn vertegenwoor-
digd in de Gezins- en Welzijnraad. Is de raad wel
evenwichtig samengesteld ? Heeft de minister

reeds bepaalde beloften gedaan met het oog op
een regularisering ? 

2. Antwoord van de heer Luc Martens, Vlaams
minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

De minister verklaart dat de samenstelling van de
Gezins- en Welzijnsraad vanuit 2 invalshoeken
gebeurt, met name de aard van de betrokkenheid
enerzijds en de verschillende sectoren anderzijds.
Elk van de volgende sectoren is op een of andere
wijze in de raad vertegenwoordigd : de kinder- en
gezinszorg, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg,
de bijzondere jeugdbijstand, de OCMW’s, het alge-
meen welzijnswerk, het opbouwwerk, het minder-
hedenwerk, de armoedebestrijding en de thuiszorg.

De minister merkt op dat men de OCMW’s niet als
een sector en de VVSG niet als een vertegenwoor-
diger van een sector kan beschouwen. De VVSG is
een koepelorganisatie die een openbaar initiatief
als organisatievorm vertegenwoordigt. Een OCMW
is een institutioneel gegeven maar geen sector.

In de Gezins- en Welzijnsraad zetelen mensen van-
uit hun betrokkenheid bij de sectoren. Men heeft
uitdrukkelijk gezocht naar mensen die vanuit
meerdere invalshoeken over deskundigheid be-
schikken. Men kan dus niet stellen dat een bepaald
lid uitsluitend een bepaalde sector vertegenwoor-
digt. Mevrouw Talhaoui bijvoorbeeld is gespeciali-
seerd in de problematiek van de asielzoekers, maar
uiteraard kent zij ook de noden van de migranten.
Mevrouw Van den Bergh is beroepshalve verant-
woordelijk voor de thuiszorg, maar ze was ook zes
jaar werkzaam in een OCMW-rusthuis en diensten-
centrum.

Als men de samenstelling overloopt, kan men vol-
gens de minister zeker niet stellen dat een aantal
leden de OCMW-werking niet zouden kennen.
Allereerst is er de deskundigheid van de heer Jef
Breda, die een doctoraat maakte over de ontwik-
keling van het OCMW en het OCMW als organisa-
tie. Tevens publiceerde hij recent nog onderzoek
over de werking en het cliënteel van het OCMW.
De heer Jef Aertbeliën is reeds jarenlang lid van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn in Antwerpen.
Mevrouw Caroline Schelstraeten heeft voor het
OCMW van Gavere de dienst opvanggezinnen
opgestart en uitgebouwd. Mevrouw Maddy Van
den Bergh was werkzaam bij het OCMW van Bon-
heiden. Mevrouw Liliane Hebbrecht begeleidt als
lector aan de Sociale Hogeschool Gent regelmatig
thesissen bij OCMW’s.
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Het is wel correct dat er niemand in de raad is
opgenomen die beroepshalve actief is in een
OCMW. Men mag echter niet vergeten dat
OCMW-secretarissen en -ontvangers niet in de eer-
ste plaats met welzijnswerk bezig zijn, maar wel
met het structureren en managen van het OCMW
als instelling. Volgens de minister moet men vooral
opteren voor mensen die beroepshalve actief zijn
in de welzijnssector zelf (maatschappelijk werk,
juridische dienstverlening, bejaardenhulp, budget-
begeleiding, ...).

Bij de samenstelling van de raad werd ook meer
aandacht geschonken aan de gebruikers en aan een
brede, intersectorale aanpak. De rechtstreekse
band met de belangenorganisaties werd beperkt
tot de twee grote stromingen in deze sector, name-
lijk Caritas en POW.

3. Repliek

Mevrouw Ria Van Den Heuvel merkt op dat de
minister tegenover de VVSG bepaalde toegevin-
gen heeft gedaan en vandaar dus niet ongevoelig is
voor het argument van de gebrekkige vertegen-
woordiging van de OCMW’s.

De minister beaamt dit. Hij is bereid aan de voor-
zitter van de raad voor te stellen dat er vanwege de
OCMW’s een waarnemend lid in de raad zou wor-
den opgenomen. Dat principe zou kunnen worden
ingeschreven in het huishoudelijk reglement van
de raad. Die vertegenwoordiger moet dan wel
iemand zijn die vanuit het werkveld met de sector
bezig is. De minister staat in dat verband open voor
suggesties.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Mediabeleid

Vergadering van dinsdag 24 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Carl Decaluwé, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder
tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over de
vernietiging door de Raad van State van het nega-
tieve besluit van de Vlaamse regering inzake het
toekennen van een productiepremie aan de film
‘Camping Cosmos’ van Jan Bucquoy

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

Het juridische steekspel waarin de Vlaamse rege-
ring zich heeft begeven na haar ongeloofwaardig
besluit om een productiepremie van 6,5 miljoen
frank te weigeren aan filmmaker Jan Bucquoy
begint hilarische vormen aan te nemen. De eerste,
niet-gemotiveerde negatieve beslissing die door de
Raad van State werd vernietigd, werd gevolgd door
een tweede, ditmaal wel gemotiveerd, negatief
besluit dat onlangs opnieuw door de Raad van
State werd geschorst.

De door de Vlaamse regering aangevoerde argu-
menten om de beslissing van de adviescommissie
naast zich neer te leggen, wogen in elk geval erg
licht : het zogenaamd ontbreken van rechtsper-
soonlijkheid en een aantal inhoudelijke argumen-
ten (scenario staat niet op punt, dialogen zitten niet
echt goed...), minderheidsargumenten uit het
definitieve advies van de selectiecommissie en de
bewering als zouden de inhoud en de samenhang
van het project gebrekkig gestoffeerd zijn. De
Raad van State vond deze argumenten alvast
ontoereikend voor een negatief advies.

Erger is het gesteld met de onderliggende bood-
schap van de weigering van de Vlaamse regering
tot het toekennen van een productiepremie aan
deze film : censuur.

In dit kader formuleert de heer Jacques Devolder
volgende vragen :

1. Welke actie zal de minister nu ondernemen ?
Ofwel een nieuwe motivatie voor de weigering,
ofwel vooralsnog de beloofde subsidie toeken-

nen ? Ironisch gezegd zal het dan om een ‘post-
productie’-subsidie moeten gaan.

2. Welke maatregelen zullen worden genomen om
in de toekomst dergelijk ‘politiek bochtenwerk’
te vermijden ? Dergelijke beslissingen én het
juridische steekspel bevorderen geenszins het
vertrouwen van de burger in de overheid en de
rechtszekerheid van de filmproducenten.

3. Uit navraag bleek dat de selectiecommissie
over het algemeen vrij unaniem en in een
serene sfeer de aangeboden projecten bekijkt
en adviseert. Heeft de minister nieuwe argu-
menten om het advies van de commissie naast
zich neer te leggen of acht de Vlaamse regering
zich beter geplaatst dan de commissie en zal zij
ook in de toekomst het werk van de commissie-
leden overnemen ?

2. Antwoord van de heer Eric Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO , Land-
bouw en Media

De minister verklaart dat hij de definitieve uit-
spraak van de Raad van State afwacht. Op dit
ogenblik is het besluit van de regering geschorst
door de Raad van State. Het blijft afwachten hoe
het dossier door de Raad van State zal beoordeeld
worden.

3. Repliek van de vraagsteller

De vraagsteller vraagt welke stappen de minister
na de definitieve uitspraak zal ondernemen. De
minister herhaalt dat hij de definitieve uitspraak
van de Raad van State afwacht. Hij verklaart dat
‘Camping Cosmos’ in de filmzalen 18.748 bezoe-
kers, waarvan 6.000 in Vlaanderen, had. Dit bete-
kent dat indien de premie van 6,5 miljoen frank
zou toegekend zijn, dit een subsidie was van 1.000
frank per inkomstticket. De heer Jacques Devolder
repliceert dat men ook de economische return aan
Vlaanderen moet in ogenschouw nemen. Hij ver-
klaart dat hij daar twee jaar geleden reeds op wees
toen werd geargumenteerd dat het een coproductie
betrof. De reflux naar Vlaanderen is groter dan
men denkt. De vraagsteller blijft erbij dat een
engagement moet worden gehonoreerd : men liet
eerst uitschijnen dat er wel een subsidiëring zou
komen.

– Het incident is gesloten.
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MONDELINGE VRAAG (Regl. art. 79)

Commissie voor Mediabeleid

Vergadering van dinsdag 24 maart 1998

Vaste verslaggever : de heer Carl Decaluwé, secre-
taris van de commissie

Mondelinge vraag van de heer Etienne Van Vae-
renbergh tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams
minister van Economie, KMO, Landbouw en
Media, over de maatregelen van de intercommuna-
les aangaande de verdere programmatie van TF1

1. Uiteenzetting door de vraagsteller

De vraagsteller verklaart dat er een juridische
strijd voor de rechtbanken werd uitgevochten inza-
ke de discussie in hoeverre TF1 auteursrechten
diende te betalen. Het probleem is inderdaad dat
TF1 als commerciële zender weigerde de uitzend-
rechten te betalen wat de andere commerciële
omroepen wel doen. Deze discussie werd gevoerd
voor een commissie, nadien voor de Rechtbank
van Koophandel en tenslotte voor het Hof van
Beroep. De conclusie is dat de kabelmaatschappij-
en gerechtigd zijn de auteursrechten door te reke-
nen aan de commerciële omroepen.

De vraagsteller herinnert eraan dat de voorganger
van de minister daaromtrent nogal wat krasse uit-
spraken gedaan heeft. De heer Etienne Van Vae-
renbergh vraagt in hoeverre de kabelmaatschappij-
en eenzelfde lijn volgen in die zin dat zij het stand-
punt blijven verdedigen dat de omroepen worden
toegelaten op de kabel indien zij auteursrechten
betalen. Hij stelt vast dat er een verschillend beleid
wordt gevoerd. De vraag is dan of de abonnees
moeten opdraaien voor de uitzendrechten. De
vraagsteller is daarvan geen voorstander.

2. Antwoord van de heer Eric Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media

Uit de gegevens waarover de minister beschikt,
blijkt dat het omroepprogramma van TF1 tot en
met januari 1998 door alle Vlaamse kabelmaat-
schappijen werd doorgegeven.

Ingevolge het arrest van 13 november 1997 van het
Hof van Beroep te Brussel dat heeft gesteld dat
TF1 geen recht heeft op vergoeding van de
auteursrechten, hebben de meeste Vlaamse kabel-
maatschappijen beslist om het omroepprogramma

van TF1 vanaf februari 1998 niet meer door te
geven. TF1 wordt tot op heden nog doorgegeven
door Iverlek I (Brusselse Rand, Dilbeek, Pajotten-
land), Coditel (Wemmel en Drogenbos) en Radio
Public (in het Leuvense).

Het omroepprogramma van TF1 werd op verschei-
dene plaatsen vervangen door andere program-
ma’s. Zo geeft TV-Oost ‘La Deux’ en geven ande-
ren BBC-World op de kabel.

Sommige kabelmaatschappijen zoals Iverlek II en
III en Havi-TV hebben TF1 niet vervangen.

Iverlek I heeft medegedeeld dat de beslissing om
TF1 al dan niet van de kabel te verwijderen, in
beraad wordt gehouden. Het omroepprogramma
van TF1 zal enkel worden behouden indien door
de kabelmaatschappij geen auteursrechten moeten
worden betaald. TF1 is daarvan op de hoogte
gesteld, alsook van het feit dat het omroeppro-
gramma wordt verdeeld zonder dat Iverlek I de
desbetreffende auteursrechten verschuldigd is.

Er werd tevens aan TF1 gevraagd om met Iverlek I
contact op te nemen, teneinde overleg te plegen
aangaande de modaliteiten om TF1 op te nemen in
de digitale TV-programmatie waarmee Iverlek I
weldra zal starten. TF1 heeft hier nog niet op gere-
ageerd. Radio Public deelt mee dat zij de betaling
van de auteursrechten voor haar rekening neemt,
zonder deze naar de abonnees door te rekenen.
Coditel tenslotte stelt dat de problematiek van
auteursrechten in zijn globaliteit moet worden
bekeken en wijst erop dat de kabelmaatschappijen
er steeds voor hebben geijverd om deze minimaal
te houden.

De minister benadrukt dat op het vlak van de
bevoegdheden deze problematiek van de auteurs-
rechten volledig op federaal vlak ligt. Ook wie op
de kabel komt, is geen Vlaamse bevoegdheid. Er is
enkel een meldingsplicht.

De minister verklaart dat hij recent een aantal aan-
vragen binnenkreeg van doelgroepenzenders. Zo is
er een aanvraag binnen van een Nederlandse doel-
groepenzender (een kindernet) die in Nederland
als doelgroep kinderen van 3 tot 12 jaar heeft.
Deze zender zou in meer dan 5,6 miljoen Neder-
landse huisgezinnen dagelijks te ontvangen zijn. De
zender had een marktaandeel van 41 percent in de
eerste helft van 1997. Dit kindernet zendt kinder-
programma’s uit met daarrond uitsluitend kinder-
reclame. De minister herinnert eraan dat het parle-
ment een verbod op kinderreclame wenst in te
voeren. Hij stelt vast dat de kabelmaatschappijen
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blijkbaar geen problemen heeft met kinderrecla-
me. De minister betreurt dat de Vlaamse overheid
alleen kan acteren wat er op de kabel kan worden
uitgezonden. De doelgroepenzenders zullen dus na
de goedkeuring van het reclamedecreet reclame
kunnen uitzenden. De minister citeert uit de aan-
vraag van deze doelgroepenzender waaruit blijkt
dat conform een uitspraak van het Europees Hof
het ontvangende land niet gerechtigd is om maat-
regelen te nemen ten aanzien van de inhoud van
televisiespots gericht naar kinderen en afkomstig
van TV-zenders uit andere  lidstaten. De minister
voorspelt een stortvloed van thema- en doelgroe-
penzenders die Vlaanderen zullen overspoelen met
kinderreclame en zich wensen op te werpen als
grote concurrenten van onder meer Ketnet.

3. Repliek van de vraagsteller

De heer Etienne Van Vaerenbergh vernam via de
Franstalige pers dat de procedures nog hervat wor-
den tegen de intercommunales. Hij is van oordeel
dat TF1 zal pogen om toch de Vlamingen te laten
plooien zodat TF1 op de kabel zal blijven. De heer
Etienne Van Vaerenbergh begrijpt dat de minister
zich machteloos voelt ten aanzien van wat op de
kabel wordt toegelaten Maar hij verwijst naar het
voorbeeld van Havi-TV waar toch op een ernstige
wijze wordt beslist wat al dan niet op de kabel mag
komen. Hij dringt aan dat de Vlaamse overheid
terzake de kabelmaatschappijen adviseert om de
belangen van de kinderen te verdedigen tegen de
loutere vermarkting van de media.

– Het incident is gesloten.
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