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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 09.34 uur.

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

BERICHTEN VAN VERHINDERING

André-Emiel Bogaert, André Moreau, Leo 
Peeters, Eddy Schuermans : gezondheidsredenen ;

Jacques Devolder, Jan Van Duppen : buitenslands ;

Sven Gatz, Guy Sols : ambtsverplichtingen.

SAMENSTELLING VAN EEN FRACTIE

Wijzigingen onder de leden

De voorzitter : Dames en heren, bij brief van 16
april 2004 delen de heren Van Rompuy, voorzitter
van de CD&V-fractie, en Weyts mee dat de heer
Weyts deel uitmaakt van de CD&V-fractie.

ONTWERP VAN UITVOERINGSDECREET
BESTUURLIJK BELEID

Indiening en verwijzing

De voorzitter : Het volgende ontwerp van uitvoe-
ringsdecreet van het kaderdecreet Bestuurlijk Be-
leid werd ingediend :

– Ontwerp van decreet betreffende het privaat-
rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap "Vlaams Agentschap voor Rekrute-
ring en Selectie" en houdende wijziging van het
decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de

Vlaamse regering om een coöperatieve ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid op te
richten voor de uitvoering van opdrachten met
betrekking tot de werving en selectie van over-
heidspersoneel
– 2261 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Institutione-
le en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenaren-
zaken.

ONTWERPEN VAN DECREET

Indiening en verwijzing

De voorzitter : De volgende ontwerpen van decreet
werden ingediend :

– Ontwerp van decreet houdende de oprichting
van de Strategische Adviesraad voor Landbouw
en Visserij
– 2259 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme.

– Ontwerp van decreet houdende instemming
met het aanvullend protocol bij de Europese
kaderovereenkomst inzake grensoverschrijden-
de samenwerking tussen territoriale gemeen-
schappen of autoriteiten, opgemaakt in Straats-
burg op 9 november 1995
– 2263 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden.

– Ontwerp van decreet houdende instemming
met de avenant van 12 februari 2004 aan het sa-
menwerkingsakkoord tussen de Staat, de Ge-
westen en de Duitstalige Gemeenschap van 4
juli 2000 betreffende de sociale economie, be-
krachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewij-
zigd door de wet van 6 mei 2003 houdende in-
stemming met de avenant van 15 augustus 2002
aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat,
de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap
van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie
– 2269 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme.

– Ontwerp van decreet houdende wijziging van
het decreet van 3 maart 1993 houdende het sta-
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tuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven
– 2272 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme.

VOORSTELLEN VAN DECREET

Indiening en verwijzing

De voorzitter : De volgende voorstellen van de-
creet werden ingediend :

– Voorstel van decreet van de heren André
Denys, Carl Decaluwe, Luc Martens en Karlos
Callens en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever
houdende het instandhouden van de vinken-
sport in Vlaanderen
– 2254 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening.

– Voorstel van decreet van de heer Marc van den
Abeelen houdende bekrachtiging van de ste-
denbouwkundige vergunningen verleend door
de Vlaamse regering op 2 april 2004 in toepas-
sing van het decreet van 14 december 2001 voor
enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende
redenen van groot algemeen belang gelden
– 2262 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Verenigde Commissies voor
Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Or-
dening en voor Openbare Werken, Mobiliteit en
Energie.

– Voorstel van decreet van mevrouw Marijke 
Dillen houdende wijziging van het decreet be-
treffende het onderwijs XIII-mozaïek
– 2264 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid.

– Voorstel van decreet van mevrouw Marijke 
Dillen en de heren Filip Dewinter en Jan Penris
houdende wijziging van de decreten betreffende
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd
op 25 januari 1995
– 2265 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Cultuur,
Media en Sport.

– Voorstel van decreet van mevrouw Vera Dua en
de heer Johan Malcorps tot wijziging van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene be-
palingen inzake het milieubeleid en tot aanvul-
ling ervan door toevoeging van een titel inzake
handhaving en veiligheidsmaatregelen
– 2266 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening.

– Voorstel van decreet van de heer Norbert De
Batselier houdende regeling van de controle
van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van
de geldmiddelen voor de verkiezing van het
Vlaams Parlement
– 2271 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de plenaire vergadering.

VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Indiening en verwijzing

De voorzitter : De volgende voorstellen van resolu-
tie werden ingediend :

– Voorstel van resolutie van mevrouw Riet Van
Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, de heer
Jan Laurys, mevrouw Ilse Van Eetvelde, me-
vrouw Ingrid van Kessel en de heer Johan De
Roo betreffende het aanpassen van de zorgre-
gio-omschrijving aan de provinciegrenzen
– 2255 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

– Voorstel van resolutie van mevrouw Riet Van
Cleuvenbergen, de heer Bart De Smet, me-
vrouw Sonja Becq, mevrouw Gisèle Gardeyn-
Debever, de heer Jan Laurys en mevrouw Veerle
Heeren houdende ondersteuning van de infor-
matie- en communicatietechnologie (ICT) in
functie van de welzijns-en gezondheidszorg
– 2256 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

– Voorstel van resolutie van de heer Didier 
Ramoudt tot erkenning van een gegarandeerde
minimale basismobiliteit
– 2258 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Openbare
Werken, Mobiliteit en Energie.

Voorzitter
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– Voorstel van resolutie van mevrouw Gracienne
Van Nieuwenborgh en de heren Jan Van 
Duppen, Dirk De Cock, Frans Ramon en 
Gilbert Van Baelen betreffende vrije software
in de scholen
– 2260 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid.

– Voorstel van resolutie van mevrouw Sonja Becq
en mevrouw Riet Van Cleuvenbergen houdende
voorkoming en behandeling van situaties van
ouderenmishandeling
– 2273 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET RE-
GLEMENT

Indiening en verwijzing

De voorzitter : Het volgende voorstel tot wijziging
van het Reglement werd ingediend :

– Voorstel van de heer Norbert De Batselier tot
wijziging van het Reglement van het Vlaams
Parlement
– 2270 (2003-2004) – Nr. 1.
Verwezen naar de plenaire vergadering.

MOTIES HOUDENDE VERZOEK TOT
RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN STATE

Indiening

De voorzitter : De volgende moties houdende ver-
zoek tot raadpleging van de Raad van State wer-
den ingediend :

– Motie van de heer Eric Van Rompuy c.s. hou-
dende verzoek tot raadpleging van de Raad van
State over het voorstel van decreet van de heer
Koen Helsen, mevrouw Ria Van Den Heuvel en

de heren Jan Van Duppen en Jan Roegiers be-
treffende de integrale jeugdhulp
– 2056 (2003-2004) – Nr. 3.

– Motie van de heer Eric Van Rompuy c.s. hou-
dende verzoek tot raadpleging van de Raad van
State over het voorstel van decreet van de heer
Koen Helsen, mevrouw Ria Van Den Heuvel en
de heren Jan Van Duppen en Jan Roegiers be-
treffende de rechtspositie van de minderjarige
in de integrale jeugdhulp
– 2063 (2003-2004) – Nr. 2.

VERSLAGEN VAN HET REKENHOF

Indiening en verwijzing

De voorzitter : De volgende verslagen van het Re-
kenhof werden ingediend :

– Verslag van het Rekenhof van het ontwerp van
decreet houdende aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2004 – Bijkomend
onderzoek over de berekeningswijze van de
krachtens de financieringswet toegewezen
Vlaamse middelen
– 20-A (2003-2004) – Nr. 2.
Verwezen naar de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting.

– Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van
decreet betreffende het privaatrechtelijk vorm-
gegeven extern verzelfstandigde agentschap
"Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Se-
lectie" en houdende wijziging van het decreet
van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaam-
se regering om een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid op te richten
voor de uitvoering van opdrachten met betrek-
king tot de werving en selectie van overheids-
personeel
– 2261 (2003-2004) – Nr. 2.
Verwezen naar de Commissie voor Institutione-
le en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenaren-
zaken.

Voorzitter
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ADVIEZEN VAN DE RAAD VAN STATE

Indiening en verwijzing

De voorzitter : De volgende adviezen van de Raad
van State werden ingediend :

– Advies van de Raad van State over het voorstel
van decreet van de heer Jan Roegiers c.s. hou-
dende oprichting van een Vredesinstituut bij het
Vlaams Parlement
– 1814 (2002-2003) – Nr. 2.
Verwezen naar de Commissie ad hoc voor Wa-
penhandel.

– Advies van de Raad van State over het voorstel
van decreet van de heer Koen Helsen, mevrouw
Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Van 
Duppen en Jan Roegiers betreffende de inte-
grale jeugdhulp
– 2056 (2003-2004) – Nr. 4.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

– Advies van de Raad van State over het voorstel
van decreet van de heer Koen Helsen, mevrouw
Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Van 
Duppen en Jan Roegiers betreffende de rechts-
positie van de minderjarige in de integrale
jeugdhulp
– 2063 (2003-2004) – Nr. 3.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

IN EERSTE LEZING DOOR DE COMMISSIE
AANGENOMEN ARTIKELEN

Indiening

De voorzitter : De volgende in eerste lezing door
de commissie aangenomen artikelen werden inge-
diend :

– In eerste lezing door de commissie aangenomen
artikelen van het voorstel van decreet van me-
vrouw Ann De Martelaer houdende wijziging
van het decreet van 22 december 1995 houden-
de bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996, wat betreft de heffing ter bestrijding van
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of
woningen
– 1678 (2002-2003) – Nr. 5.

– In eerste lezing door de commissie aangenomen
artikelen van het ontwerp van decreet be-
treffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
– 2100 (2003-2004) – Nr. 7.

– In eerste lezing door de commissie aangenomen
artikelen van het voorstel van decreet van de
heren Robert Voorhamme, André Denys en Jos
Bex houdende wijziging van het Elektriciteits-
decreet van 17 juli 2000, wat betreft het groene-
stroomcertificatensysteem, en tot interpretatie
van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet
– 2188 (2003-2004) – Nr. 3.

VERSLAGEN

Indiening

De voorzitter : De volgende verslagen werden in-
gediend :

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door de heer Jan Roegiers over het voor-
stel van resolutie van mevrouw Riet Van 
Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, de heer
Luc Martens, mevrouw Ingrid van Kessel, de
heer Paul van Malderen en mevrouw Veerle
Heeren betreffende het niet-dringende liggend
ziekenvervoer
– 866 (2001-2002) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Ludwig 
Caluwé over het voorstel van decreet van de
heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé en Chris
Vandenbroeke houdende invoering van 11 juli
als betaalde Vlaamse vakantiedag
– 1154 (2001-2002) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Openbare
Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door
de heer Jean-Paul Peuskens over het voorstel
van decreet van de heren Robert Voorhamme,
Koen Helsen, Eloi Glorieux en Jos Bex houden-
de eisen en handhavingsmaatregelen op het
vlak van de energieprestaties en het binnenkli-
maat voor gebouwen en tot invoering van een
energieprestatiecertificaat
– 1379 (2002-2003) – Nr. 3.
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– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door mevrouw Mieke Van
Hecke over het voorstel van decreet van de
heren Dirk Holemans, Marino Keulen, Leo 
Peeters en Dirk De Cock houdende wijziging
van het decreet van 7 juli 1998 houdende instel-
ling van de Vlaamse Ombudsdienst, wat betreft
de bescherming van ambtenaren die melding
maken van onregelmatigheden
– 1658 (2002-2003) – Nr. 5.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door mevrouw Mieke Van
Hecke over het voorstel van resolutie van me-
vrouw Mieke Van Hecke betreffende de be-
scherming van personeelsleden van Vlaamse
overheidsdiensten die melding maken van onre-
gelmatigheden of misbruiken binnen deze dien-
sten (klokkenluiders)
– 1659 (2002-2003) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Binnen-
landse Aangelegenheden, Huisvesting en Stede-
lijk Beleid uitgebracht door de heer Dirk De
Cock over het voorstel van decreet van de heer
Carl Decaluwe, mevrouw Veerle Heeren en de
heren Jos De Meyer, Bart De Smet en Mark
Van der Poorten houdende de verplichting tot
het plaatsen van optische rookdetectoren in
nieuw te bouwen woongelegenheden
– 1726 (2002-2003) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Binnen-
landse Aangelegenheden, Huisvesting en Stede-
lijk Beleid uitgebracht door de heer Dirk De
Cock over het voorstel van decreet van de
heren Jan Van Duppen en Carlo Daelman hou-
dende de verplichting tot het plaatsen van rook-
detectoren in woongelegenheden
– 1798 (2002-2003) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door
de heer Stefaan Platteau over het ontwerp van
decreet houdende aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2004
– 19-A (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Patrick Hostekint over het ont-
werp van decreet houdende instemming met de

overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de republiek Costa Rica
inzake de wederzijdse bevordering en bescher-
ming van investeringen, ondertekend in Brussel
op 26 april 2002
– 1868 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Patrick Hostekint over het ont-
werp van decreet houdende instemming met de
overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de regering van het ko-
ninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevor-
dering en bescherming van investeringen en de
bijlage bij artikel 2 (1) (a), ondertekend in Brus-
sel op 12 juni 2002
– 1869 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Binnen-
landse Aangelegenheden, Huisvesting en Stede-
lijk Beleid uitgebracht door mevrouw Anny De
Maght-Aelbrecht over de hoorzitting over het
voorstel van decreet van de heer André-Emiel
Bogaert houdende wijziging van de wet van 19
oktober 1921 tot regeling van de provincie-
raadsverkiezingen, met het oog op de af-
schaffing van de stemplicht
– 1962 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Binnen-
landse Aangelegenheden, Huisvesting en Stede-
lijk Beleid uitgebracht door mevrouw Anny De
Maght-Aelbrecht over de hoorzitting over het
voorstel van decreet van de heer André-Emiel
Bogaert houdende wijziging van de gemeente-
kieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met
het oog op de afschaffing van de stemplicht
– 1963 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door
de heer Etienne Van Vaerenbergh over het
voorstel van decreet van de heer Johan 
Malcorps houdende wijziging van de artikelen
5, 7, 9 en 14 van het Wetboek van de met inkom-
stenbelastingen gelijkgestelde belastingen
– 1968 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door de heer Carlo Daelman over het
voorstel van decreet van mevrouw Ria Van Den
Heuvel en de heren Koen Helsen, Jan Van 
Duppen en Jan Roegiers en mevrouw Sonja
Becq houdende wijziging van het decreet van 30
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maart 1999 houdende de organisatie van de
zorgverzekering
– 1970 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door de heer Luc Martens over het voorstel van
resolutie van mevrouw Brigitte Grouwels, me-
vrouw Veerle Heeren en de heren Jos De
Meyer, Luc Martens en Gilbert Vanleenhove
betreffende de aanmoediging van het behalen
van een taalattest van SELOR
– 1996 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Peter De Ridder over het ontwerp
van decreet houdende instemming met de over-
eenkomst tussen de regeringen van de Franse
republiek, de bondsrepubliek Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en
Noord-Ierland, het koninkrijk Spanje en het ko-
ninkrijk België betreffende het Airbus
A330/A340-programma en met de bijlagen 1 en
2, ondertekend in Madrid op 26 juli 1995
– 2017 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Cultuur,
Media en Sport uitgebracht door mevrouw
Mieke Van Hecke over het ontwerp van decreet
houdende de organisatie en subsidiëring van
een cultureel-erfgoedbeleid
– 2018 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door de heer Dirk De Cock over het voorstel
van decreet van de heren Bruno Tobback,
André Van Nieuwkerke, Gilbert Van Baelen,
Dirk De Cock en Frans Ramon en mevrouw
Gracienne Van Nieuwenborgh houdende wijzi-
ging van het decreet van 28 juni 2002 betreffen-
de gelijke onderwijskansen-I
– 2024 (2003-2004) – Nr. 6.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Freddy Sarens over het voorstel
van resolutie van de heren Dirk De Cock,
Stefaan Platteau, Dany Vandenbossche, Frans
Ramon, Freddy Sarens en Jan Loones betreffen-
de de mensenrechten in Algerije en de toepas-
sing van de clausule omtrent de mensenrechten
in het EU-associatieverdrag met Algerije
– 2027 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Sven Gatz
over het ontwerp van decreet houdende de op-
richting van het publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigde agentschap "Agent-
schap voor Geografische Informatie Vlaande-
ren"
– 2035 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door de heer Dirk De Cock over het voorstel
van decreet van de heer Luc Martens, mevrouw
Brigitte Grouwels, mevrouw Veerle Heeren,
mevrouw Sonja Becq en de heren Jos De Meyer
en Gilbert Vanleenhove houdende wijziging van
het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke
onderwijskansen-I
– 2047 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door mevrouw Erna Van Wauwe over de
hoorzitting over het voorstel van decreet van de
heer Koen Helsen, mevrouw Ria Van Den 
Heuvel en de heren Jan Van Duppen en Jan
Roegiers betreffende de integrale jeugdhulp
– 2056 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Cultuur,
Media en Sport uitgebracht door de heer Peter
Gysbrechts over het voorstel van resolutie van
de heren Carl Decaluwe en André Van 
Nieuwkerke, mevrouw Margriet Hermans en de
heren Jo Vermeulen en Jan Roegiers betreffen-
de het bevorderen van het co-gebruik van priva-
te sportinfrastructuur door openbare besturen
– 2058 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme uitge-
bracht door mevrouw Veerle Declercq en de
heer Jan Laurys over het ontwerp van decreet
inzake de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen
– 2074 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Binnen-
landse Aangelegenheden, Huisvesting en Stede-
lijk Beleid uitgebracht door de heer Marcel 
Logist over het voorstel van decreet van de
heren Dirk De Cock, Cis Schepens, Dany Van-
denbossche en Dirk Holemans houdende wijzi-
ging van de organieke wet van 8 juli 1976 be-
treffende de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn, wat betreft het administratief toe-
zicht
– 2075 (2003-2004) – Nr. 4.

Voorzitter
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– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Peter De Ridder over het ontwerp
van decreet houdende instemming met het ver-
drag tot oprichting van de Internationale Orga-
nisatie voor Wijnstok en Wijn en de slotakte, op-
gemaakt in Parijs op 3 april 2001
– 2084 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Louis Bril over het voorstel van
resolutie van de heren Kris Van Dijck, Luc Van
den Brande, Stefaan Platteau, Patrick Hostekint,
Flor Ory en Jan Roegiers betreffende het opne-
men van de Balkanlanden op de lijst van priori-
taire landen voor het buitenlands beleid
– 2087 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door
de heer Frans De Cock over het ontwerp van
decreet houdende bepalingen inzake kas-,
schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Ge-
meenschap en het Vlaamse Gewest
– 2088 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door mevrouw Yamila Idrissi over het voorstel
van decreet van de heer Sven Gatz, mevrouw
Yamila Idrissi, de heren Frans Ramon en Dirk
De Cock, mevrouw Brigitte Grouwels en me-
vrouw Gracienne Van Nieuwenborgh houdende
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel-
Hoofdstad
– 2091 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Binnen-
landse Aangelegenheden, Huisvesting en Stede-
lijk Beleid uitgebracht door de heren Johan De
Roo en Dirk De Cock over de hoorzitting over
het ontwerp van decreet betreffende de mate-
riële organisatie en werking van de erkende ere-
diensten
– 2100 (2003-2004) – Nr. 8.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door de heer Jan Roegiers over het ont-
werp van decreet houdende goedkeuring van
het samenwerkingsakkoord van 10 december
2003, gesloten tussen de federale Staat, de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeen-
schap, de Duitstalige Gemeenschap, de Ge-

meenschappelijke Gemeenschapscommissie, de
Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest voor de samenwerking
tussen de beleidsdomeinen van leefmilieu en
gezondheid
– 2112 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Freddy Sarens over het ontwerp
van decreet houdende instemming met het ak-
koord tussen de regering van het koninkrijk
België, de Vlaamse regering, de regering van de
Franse Gemeenschap en de regering van het
Waalse Gewest, enerzijds, en de regering van de
Franse republiek, anderzijds, inzake de grens-
overschrijdende samenwerking tussen territo-
riale gemeenschappen en lokale openbare licha-
men, ondertekend in Brussel op 16 september
2002
– 2116 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door mevrouw Mieke Van
Hecke over het ontwerp van decreet tot wijzi-
ging van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot
aanvulling ervan met een titel Agentschappen
en tot wijziging van diverse andere wetten en
decreten
– 2122 (2003-2004) – Nr. 5.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Sven Gatz
over het ontwerp van decreet houdende wijzi-
ging van het decreet van 21 december 1988 hou-
dende oprichting van de Vlaamse Landmaat-
schappij
– 2123 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Stefaan Platteau over het ontwerp
van decreet houdende instemming met de Eu-
ropees-mediterrane overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de democratische republiek Libanon,
anderzijds, en de slotakte, ondertekend in
Luxemburg op 17 juni 2002
– 2124 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht

Voorzitter
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door de heer Frans Ramon over het voorstel
van decreet van de heer Gilbert Van Baelen,
mevrouw Margriet Hermans en de heren Frans
Ramon, Lucien Suykens, André Van Nieuwker-
ke en Dirk De Cock houdende wijziging van het
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en
de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in
het onderwijs, wat betreft het vreemdetalenon-
derwijs in het gewoon basisonderwijs
– 2128 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door mevrouw Brigitte Grouwels over het voor-
stel van decreet van de heren Gilbert Van Baelen,
Jean-Paul Peuskens, Flor Ory en Dirk De Cock
en mevrouw Veerle Heeren betreffende het
Limburgs Universitair Centrum en de Hoge
Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg
– 2129 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door mevrouw Mieke Van
Hecke over het ontwerp van decreet tot oprich-
ting van het publiekrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agent-
schap voor Internationaal Ondernemen
– 2130 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door
de heer Lucien Suykens over het ontwerp van
decreet houdende regeling van de begrotingen,
de boekhouding, de controle inzake subsidies,
en de controle door het Rekenhof
– 2132 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Herman
Lauwers over het ontwerp van decreet houden-
de omvorming van de vzw de Rand tot een pri-
vaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan-
digd agentschap
– 2145 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Dany Van-
denbossche over het ontwerp van decreet tot
omvorming van de Vlaamse openbare instelling
Commissariaat-generaal voor de Bevordering
van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en
de Openluchtrecreatie tot het intern verzelf-

standigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
Bloso
– 2155 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Cultuur,
Media en Sport uitgebracht door de de heren
Frans De Cock en Bob Verstraete over de hoor-
zitting over het ontwerp van decreet houdende
wijziging van sommige bepalingen van de decre-
ten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, en van som-
mige andere bepalingen betreffende de radio-
omroep en de televisie
– 2156 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door de heer Carlo Daelman over het
voorstel van decreet van de heren Koen Helsen
en Jan Roegiers, mevrouw Ria Van Den Heuvel
en de heer Jan Van Duppen betreffende het
niet-dringend liggend ziekenvervoer
– 2158 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme uitge-
bracht door mevrouw Veerle Declercq en de
heer Jan Laurys over het ontwerp van decreet
betreffende het statuut, de werking, de taken en
de bevoegdheden van de erkende regionale sa-
menwerkingsverbanden, de sociaal-economi-
sche raden van de regio en de regionale sociaal-
economische overlegcomités
– 2165 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Freddy Sarens over het ontwerp
van decreet houdende instemming met de
plechtige verklaring, het protocol houdende wij-
ziging van de gecoördineerde overeenkomst tot
oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie, het protocol houdende intrek-
king van het bijzonder protocol tussen België en
het Groothertogdom Luxemburg betreffende
de landbouw van 29 januari 1963, en de slotakte,
ondertekend in Brussel op 18 december 2002
– 2166 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door mevrouw Erna Van Wauwe over de
hoorzitting over het voorstel van resolutie van
de heren Jan Roegiers, Koen Helsen en Carlo
Daelman en mevrouw Ria Van Den Heuvel be-
treffende de regeling van binnenlandse en inter-

Voorzitter
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landelijke adoptie van kinderen door paren van
gelijk geslacht
– 2170 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door mevrouw Trees Merckx-Van Goey
over het voorstel van resolutie van de heren Jan
Roegiers, Koen Helsen en Carlo Daelman en
mevrouw Ria Van Den Heuvel betreffende de
regeling van binnenlandse en interlandelijke ad-
optie van kinderen door paren van gelijk ge-
slacht
– 2170 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door mevrouw Erna Van Wauwe over het voor-
stel van decreet van de heren André Denys,
Gilbert Van Baelen, André Van Nieuwkerke,
Frans Ramon en Dirk De Cock houdende wijzi-
ging van het decreet van 13 juli 2001 betreffen-
de het onderwijs-XIII-Mozaïek, wat de regiona-
le technologische centra betreft
– 2172 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Ludwig 
Caluwé over het voorstel van decreet van de
heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven
Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans
houdende invoering van 11 juli als Vlaamse va-
kantiedag
– 2173 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door de heer Gilbert Van Baelen over het voor-
stel van decreet van de heren Robert Voorhamme
en Marc van den Abeelen, mevrouw Wivina 
Demeester-De Meyer en de heren Herman
Lauwers en Jo Vermeulen tot wijziging van het
decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen
tot de oprichting van een Universiteit Antwer-
pen en tot wijziging van het decreet van 22 de-
cember 1995 houdende wijziging van diverse
decreten met betrekking tot de Universiteit
Antwerpen inzake het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen
– 2174 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitge-
bracht door de heer Jacky Maes over het voor-

stel van decreet van de heer Francis Vermeiren
houdende wijziging van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelij-
ke ordening, wat de gebieden voor gemeen-
schapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzie-
ningen betreft
– 2178 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door mevrouw Veerle Heeren over het voorstel
van resolutie van de heren Gilbert Vanleenhove,
Gilbert Van Baelen, André Van Nieuwkerke,
Frans Ramon, Kris Van Dijck en Jos De Meyer
betreffende de verlenging van de leerplicht
– 2183 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door mevrouw Ria Van Den Heuvel over
het voorstel van resolutie van mevrouw Veerle
Declercq, de heren Koen Helsen, Jan Van Duppen
en Jan Roegiers en mevrouw Trees Merckx-Van
Goey betreffende de begeleiding van (ex-)gede-
tineerden en hun omgeving
– 2184 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Openbare
Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door
de heer Jean-Paul Peuskens over het voorstel
van decreet van de heren Robert Voorhamme,
André Denys en Jos Bex houdende wijziging
van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000,
wat betreft het groenestroomcertificatensys-
teem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van
ditzelfde decreet
– 2188 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Dany 
Vandenbossche over het ontwerp van decreet
tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Instituut
voor Landbouw- en Visserijonderzoek
– 2190 (2003-2004) – Nr. 6.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Jos Geysels
over het ontwerp van decreet tot oprichting van
het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid "Instituut voor Innovatie
door Wetenschap en Technologie"
– 2191 (2003-2004) – Nr. 5.

Voorzitter
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– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Herman
Lauwers over het ontwerp van decreet tot om-
vorming van het "Fonds Bijzondere Jeugdbij-
stand" tot het intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid "Fonds Jongerenwel-
zijn" en tot wijziging van de decreten inzake bij-
zondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april
1990
– 2192 (2003-2004)- Nr. 5.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Herman
Lauwers over het ontwerp van decreet tot om-
vorming van het "Vlaams Zorgfonds" tot een
intern verzelfstandigd agentschap met rechts-
persoonlijkheid en tot wijziging van het decreet
van 30 maart 1999 houdende de organisatie van
de zorgverzekering
– 2193 (2003-2004) – Nr. 6.

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitge-
bracht door de heer Erik Matthijs over het ont-
werp van decreet tot wijziging van de wet van
28 december 1964 betreffende de bestrijding
van de luchtverontreiniging en van het decreet
van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en
het beheer van afvalstoffen
– 2194 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitge-
bracht door de heer Jos Bex over het ontwerp
van decreet tot aanvulling van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inza-
ke milieubeleid met een titel "Strategische ad-
viesraad" en tot wijziging van diverse andere
decreten
– 2196 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Stefaan Platteau over het ontwerp
van decreet houdende instemming met de over-
eenkomst betreffende de deelname van de Tsje-
chische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de
Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de
Republiek Malta, de Republiek Polen, de Repu-
bliek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan
de Europese Economische Ruimte, de bijlagen

A en B en de slotakte, ondertekend in Luxem-
burg op 14 oktober 2003
– 2197 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Christian Verougstraete over het
ontwerp van decreet houdende instemming
met :
1. de overeenkomst betreffende de bouw en

exploitatie van een Europese synchrotronstra-
lingsinstallatie, de bijlagen 1 tot 4, de slotakte
en de resoluties 1 tot 5, ondertekend in Parijs
op 16 december 1988 ;

2. de overeenkomst tussen het koninkrijk Bel-
gië en het koninkrijk der Nederlanden be-
treffende de gezamenlijke deelname aan de
Europese synchrotronstralingsinstallatie, als-
ook de wijze van uitvoering daarvan, en de
briefwisseling, ondertekend in Brussel op 12
november 1990 ;

3. het protocol van toetreding van het konkrijk
der Nederlanden tot de overeenkomst van
16 december 1988 betreffende de bouw en
exploitatie van een Europese installatie voor
synchrotronstraling en de bijlage 1 bij het
protocol, ondertekend in Parijs op 9 decem-
ber 1991 ;

4. het addendum bij de slotakte van de Confe-
rentie van Gevolmachtigden voor de oprich-
ting van een Europese installatie voor syn-
chrotronstraling, ondertekend te Parijs op 16
december 1988

– 2198 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenland-
se en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Peter De Ridder over het ontwerp
van decreet houdende instemming met het In-
ternationaal Verdrag van 1989 inzake hulpverle-
ning, opgemaakt in Londen op 28 april 1989
– 2199 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Dirk 
Holemans over het ontwerp van decreet tot op-
richting van het intern verzelfstandigd agent-
schap met rechtspersoonlijkheid 'Agentschap
voor Infrastructuur in het Onderwijs'
– 2200 (2003-2004) – Nr. 5.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Sven Gatz
over het ontwerp van decreet tot oprichting van
het intern verzelfstandigd agentschap met

Voorzitter
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rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap On-
dernemen"
– 2201 (2003-2004) – Nr. 6.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Jos Geysels
over het ontwerp van decreet tot oprichting van
het publiekrechtelijk vormgegeven extern ver-
zelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap
voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaande-
ren"
– 2202 (2003-2004) – Nr. 5.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Herman
Lauwers over het ontwerp van decreet be-
treffende de investeringsmaatschappijen van de
Vlaamse overheid
– 2204 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Dany 
Vandenbossche over het ontwerp van decreet
tot oprichting van het privaatrechtelijk vormge-
geven extern verzelfstandigd agentschap
"Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarke-
ting"
– 2205 (2003-2004) – Nr. 5.

– Verslag namens de Commissie voor Institutio-
nele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken uitgebracht door de heer Dany 
Vandenbossche over het ontwerp van decreet
tot oprichting van het publiekrechtelijk vormge-
geven extern verzelfstandigd agentschap
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding"
– 2206 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh
over het ontwerp van decreet betreffende de
Huizen van het Nederlands
– 2209 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh
over het ontwerp van decreet betreffende de
Huizen van het Nederlands
– 2209 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door de heer Gilbert Van Baelen over het ont-
werp van decreet tot bekrachtiging van de de-
cretale specifieke eindtermen voor het alge-
meen secundair onderwijs
– 2210 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme uitge-
bracht door mevrouw Veerle Declercq en de
heer Jan Laurys over de hoorzitting over het
ontwerp van decreet houdende vaststelling van
het kader tot oprichting van de provinciale ont-
wikkelingsmaatschappijen (POM)
– 2213 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme uitge-
bracht door mevrouw Veerle Declercq en de
heer Jan Laurys over de hoorzitting over het
ontwerp van decreet houdende vaststelling van
het kader tot oprichting van de provinciale ont-
wikkelingsmaatschappijen (POM)
– 2213 (2003-2004) – Nr. 4.

– Verslag namens de Verenigde Commissies voor
Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toe-
risme en voor Onderwijs, Vorming en Weten-
schapsbeleid uitgebracht door de heer Karlos
Callens over het ontwerp van decreet betreffen-
de het verwerven van een titel van beroepsbe-
kwaamheid
– 2214 (2003-2004) – Nr. 3.

– Verslag namens de Verenigde Commissies voor
Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toe-
risme en voor Welzijn, Volksgezondheid en Ge-
lijke Kansen uitgebracht door de heer Carlo
Daelman over de hoorzitting over het ontwerp
van decreet houdende de toekenning van dien-
stencheques voor kinderopvang
– 2216 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitge-
bracht door de heer Jacky Maes over het voor-
stel van decreet van de heren Bruno Tobback,
Eric Van Rompuy, Francis Vermeiren en Jos
Bex houdende de vrijwaring van de bestemming
van het luchthavengebied te Zaventem als in-
ternationale luchthaven
– 2222 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht
door de heer Gilbert Van Baelen over het voorstel

Voorzitter

-11- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 47  –  Woensdag 21 april 2004



van resolutie van de heren Gilbert Vanleenhove,
Dirk De Cock en Julien Demeulenaere, me-
vrouw Gracienne Van Nieuwenborgh en de
heren Frans Ramon en Kris Van Dijck be-
treffende het belang van de leervakken estheti-
ca en Duits in het algemeen secundair onderwijs
– 2234 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door
de heer Etienne Van Vaerenbergh over het
voorstel van resolutie van de heren Johan 
Malcorps en Marc van den Abeelen betreffende
de ecologische modulering van de verkeersbe-
lasting
– 2243 (2003-2004) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitge-
bracht door de heren Jef Van Looy en Johan
Malcorps over een verzoekschrift over de illega-
le toepassing van de stedenbouwwetgeving door
openbare besturen
– 2267 (2003-2004) – Nr. 1

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitge-
bracht door de heren Jef Van Looy en Johan
Malcorps over een verzoekschrift over land-
bouwbedrijven in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied
– 2268 (2003-2004) – Nr. 1.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door mevrouw Erna Van Wauwe en me-
vrouw Marijke Dillen over het verzoekschrift
over het verlenen van een sociaal-pedagogische
toelage aan werkende moeders die hun kinde-
ren thuis opvoeden
– 2274 (2003-2004) – Nr. 1.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door de heer Carlo Daelman en me-
vrouw Sonja Becq over het verzoekschrift over
klachten ten aanzien van Kind en Gezin
– 2275 (2003-2004) – Nr. 1.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitge-
bracht door mevrouw Trees Merckx-Van Goey

en mevrouw Erna Van Wauwe over het ver-
zoekschrift over de integrale jeugdhulp
– 2276 (2003-2004) – Nr. 1.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE

Indiening

De voorzitter : De volgende met redenen omklede
motie werd ingediend :

– Met redenen omklede motie van mevrouw Riet
Van Cleuvenbergen en de heer Kris Van Dijck
tot besluit van de op 30 maart 2004 door me-
vrouw Riet Van Cleuvenbergen in commissie
gehouden interpellatie tot mevrouw Adelheid
Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Ge-
zondheid en Gelijke Kansen, over het operatio-
naliseren van het inburgeringsdecreet en de uit-
voering van de motie van het Vlaams Parlement
van 2 juli 2003
– 2257 (2003-2004) – Nr. 1.

VERZOEKSCHRIFTEN

Indiening

De voorzitter : De volgende verzoekschriften wer-
den ingediend :

– Verzoekschrift van de heer Frank Verbesselt
over de aanwezigheid van een gediplomeerd
redder in zwembaden voor aquagym
– 45/2003-2004 ;

– Verzoekschrift van de heer Constant Verbraeken
over de opleiding tot initiator Ju Jitsu bij de
Vlaamse Trainersschool
– 46/2003-2004.
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VOORONTWERPEN VAN DECREET 

Indiening

De voorzitter : De volgende voorontwerpen van
decreet werden ingediend :

– Voorontwerp van decreet houdende goedkeu-
ring van het samenwerkingsakkoord tussen de
federale staat, de gewesten en de Duitstalige
Gemeenschap betreffende de opheffing van het
samenwerkingsakkoord van 7 december 2001
tussen de federale staat, de gewesten en de
Duitstalige Gemeenschap betreffende de ont-
wikkeling van buurtdiensten en -banen, princi-
pieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op
26 maart 2004

(VR 103/2003-2004) ;

– Voorontwerp van decreet betreffende het pri-
vaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan-
digd agentschap "Vlaams Agentschap voor
Rekrutering en Selectie" en houdende wijziging
van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging
van de Vlaamse regering om een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
op te richten voor de uitvoering van opdrachten
met betrekking tot de werving en selectie van
overheidspersoneel, principieel goedgekeurd
door de Vlaamse regering op 26 maart 2004

(VR 104/2003-2004) ;

– Voorontwerp van decreet houdende een im-
puls- en ondersteuningsprogramma voor de
meerwaardeneconomie, principieel goedge-
keurd door de Vlaamse regering op 2 april 2004

(VR 105/2003-2004) ;

– Voorontwerp van decreet houdende de oprich-
ting van de Strategische adviesraad RWO, prin-
cipieel goedgekeurd door de Vlaamse regering
op 2 april 2004

(VR 106/2003-2004).

Deze voorontwerpen van decreet liggen ter inzage
op de directie Decreetgeving van het Vlaams Par-
lement (Decreetgevend Secretariaat).

MEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGE-
RING

Indiening

De voorzitter : De volgende mededeling van de
Vlaamse regering werd ingediend :

– Schatkisttoestand van de Vlaamse Gemeen-
schap, toestand op 29 februari 2004 en de
nieuwsbrief kasbeheer van februari 2004
(DOC 251/2003-2004).

Deze mededeling van de Vlaamse regering ligt ter
inzage op de directie Decreetgeving van het
Vlaams Parlement (Decreetgevend Secretariaat).

MEDEDELING VAN EEN VLAAMSE OPEN-
BARE INSTELLING

Indiening

De voorzitter : De volgende mededeling van een
Vlaamse openbare instelling werd ingediend :

– Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-
cycli-opleiding chemie aan de Vlaamse hoge-
scholen, van de Vlaamse Hogescholenraad
(DOC 250/2003-2004).

Deze mededeling van een Vlaamse openbare in-
stelling ligt ter inzage op de directie Decreetgeving
van het Vlaams Parlement (Decreetgevend Secre-
tariaat).

MEDEDELING VAN EEN GEMEENTE

Indiening

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

– Beslissing van de gemeente Londerzeel inzake
het vaststellen van de kiezerslijsten Europese

-13- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 47  –  Woensdag 21 april 2004



en Vlaamse verkiezingen, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 24 maart 2004
(DOC 254/2003-2004).

Deze mededeling van een gemeente ligt ter inzage
op de directie Decreetgeving van het Vlaams Par-
lement (Decreetgevend Secretariaat).

JAARVERSLAGEN

Indiening

De voorzitter : De volgende jaarverslagen werden
ingediend :

– Jaarrapporten 2001 van de Intergewestelijke
Cel voor het Leefmilieu over de telemetrische
meetnetten voor de bewaking van de luchtkwa-
liteit in België
(DOC 252/2003-2004) ;

– Jaarverslag 2003 van de Hoge Raad voor Bin-
nenlands Bestuur
(DOC 253/2003-2004).

Deze jaarverslagen liggen ter inzage op de directie
Decreetgeving van het Vlaams Parlement (De-
creetgevend Secretariaat).

ARRESTEN VAN HET ARBITRAGEHOF

Indiening

De voorzitter : De volgende arresten van het Arbi-
tragehof liggen ter inzage op de directie Decreet-
geving van het Vlaams Parlement (Decreetgevend
Secretariaat) :

– Arrest nr. 46 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 47 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 48 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 49 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 50 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 51 van 24 maart 2004 ;

– Arrest nr. 52 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 53 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 54 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 55 van 24 maart 2004 ;
– Arrest nr. 58 van 31 maart 2004 ;
– Arrest nr. 59 van 31 maart 2004 ;
– Arrest nr. 60 van 31 maart 2004 ;
– Arrest nr. 61 van 31 maart 2004.

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 op
de directie Decreetgeving van het Vlaams Parle-
ment (Decreetgevend Secretariaat) :

– Rolnummer 2927 ;
– Rolnummer 2933 ;
– Rolnummer 2935 ;
– Rolnummer 2936 ;
– Rolnummer 2937 ;
– Rolnummer 2938 ;
– Rolnummer 2943.

JAARVERSLAG 2003-2004 van het Vlaams Insti-
tuut voor Wetenschappelijk en Technologisch As-
pectenonderzoek
– 43 (2003-2004) – Nr. 1

Indiening en verwijzing

De voorzitter : Dames en heren, het jaarverslag
2003-2004 van het Vlaams Instituut voor Weten-
schappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
werd op de banken rondgedeeld.

De plenaire vergadering neemt kennis van het
jaarverslag.

Conform artikel 87 van het Reglement van het
Vlaams Parlement zullen de voorstellen en aanbe-
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velingen uit het jaarverslag door de bevoegde com-
missies worden behandeld.

MOTIE VAN ORDE

Voorstel tot spoedbehandeling

De voorzitter : Dames en heren, met toepassing
van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams
Parlement heeft de heer Van Rompuy bij motie
van orde het woord gevraagd.

De heer Eric Van Rompuy : Mijnheer de voorzit-
ter, ik vraag de spoedbehandeling van het voorstel
van resolutie van de heren Peeters, Glorieux, Van
Dijck en Bex en van mevrouw Guns over de steun
aan de actie van een aantal Vlaams-Brabantse bur-
gemeesters voor de splitsing van het kiesarrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde.

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

Is het parlement het eens met dat voorstel tot
spoedbehandeling ?

We zullen daar omstreeks 16 uur over beslissen.

Het incident is gesloten

ONTWERP VAN DECREET tot uniformisering
van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die
zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaal-
rechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaam-
se Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd
zijn
– 1812 (2002-2003) – Nrs. 1 tot 4

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet tot uniformisering van de toe-
zichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgeno-

men in de regelgeving van de sociaalrechtelijke
aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeen-
schap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Sols, verslaggever, verwijst naar het schrif-
telijk verslag.

De heer Van Goethem heeft het woord.

De heer Roland Van Goethem (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister,
dames en heren, dit ontwerp van decreet kan in ze-
kere zin onze goedkeuring wegdragen in zoverre
dat het een uitbreiding van Vlaamse bevoegdheden
betreft.

We hebben echter problemen met de tekst bij arti-
kel 13. Daar heeft de meerderheid nogmaals ge-
probeerd zogenaamde discriminatie uit de wereld
te helpen. De discriminatie op grond van politieke
overtuiging werd echter uit de tekst geweerd. Het
is de derde keer op rij dat dit gebeurt. Ik kan me
niet van de indruk ontdoen dat deze meerderheid
discriminatie op grond van politieke overtuiging
expliciet wil openhouden. Wij kunnen het ontwerp
van decreet dan ook niet goedkeuren.

Een tweede reden daartoe vinden we terug in de
mogelijkheden van het gebruik van speciale poli-
tietechnieken. De Raad van State wijst erop dat we
de bewijsvoering bij dergelijke technieken niet
kunnen toepassen in het burgerlijk recht. Het ge-
recht zou dit niet als bewijsvoering aanvaarden.

Verder stellen we ook vast dat er met een kanon
op een mug wordt geschoten, rekening houdend
met de draagwijdte van het ontwerp van decreet en
de technieken die worden toegepast om eventuele
overtreders te betrappen. Wat de inspecteurs be-
treft, worden er James-Bondachtige toestanden
toegelaten die de privacy-wetgeving kunnen bedr-
eigen.

We vinden het wel goed dat Vlaanderen een bijko-
mende bevoegdheid krijgt. Gezien het democra-
tisch deficit van dit ontwerp van decreet zullen we
ons echter onthouden bij de stemming. (Applaus
bij het Vlaams Blok)

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

De algemene bespreking is gesloten.

Voorzitter
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Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van de-
creet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie-
en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regel-
geving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden,
waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaam-
se Gewest bevoegd zijn.

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

HOOFDSTUK I

Inleidende bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt zowel een gewest- als een ge-
meenschapsaangelegenheid.

– Aangenomen.

Artikel 2

§ 1. Dit decreet bepaalt de bevoegdheden van de
sociaalrechtelijke inspecteurs die belast zijn met de
controle en het toezicht op de hierna genoemde re-
gelgeving en bepaalt de administratieve geldboeten
die toepasselijk zijn in geval van inbreuk op deze
bepalingen en in geval van inbreuk op de regle-
mentering die tot stand is gekomen krachtens de
hierna volgende bepalingen :

1° de wet van 1 juli 1963 houdende toekenning
van een vergoeding voor sociale promotie ;

2° het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van
het gebruik van de talen voor de sociale be-
trekkingen tussen de werkgevers en de werk-
nemers alsmede van de door de wet en de ver-
ordeningen voorgeschreven akten en beschei-
den van de ondernemingen ;

3° het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982
tot opzetting van en programma ter bevorde-
ring van de werkgelegenheid in de niet-com-
merciële sector ;

4° het decreet van 20 maart 1984 houdende op-
richting van de Vlaamse Dienst voor Arbeids-
bemiddeling ;

5° het decreet van 20 maart 1984 houdende uit-
breiding van bevoegdheden van de Vlaamse
dienst voor Arbeidsbemiddeling ;

6° het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale
werkplaatsen ;

7° het decreet van 13 april 1999 met betrekking
tot de private arbeidsbemiddeling in het
Vlaamse Gewest ;

8° het decreet van 18 mei 1999 houdende oprich-
ting van een Herplaatsingsfonds ;

9° het decreet van 8 mei 2002 houdende evenre-
dige participatie op de arbeidsmarkt

10° de verordening (EG) nr. 1260/1999 van de
Raad van 21 juni 1999 houdende algemene be-
palingen inzake de Structuurfondsen ;

11° de verordening (EG) nr. 1784/1999 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 12 juli 1999
betreffende het Europees Sociaal Fonds ;

12° de verordening (EG) nr. 438/2001 van de Com-
missie van 2 maart 2001 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot
de beheers- en controlesystemen voor uit de
structuurfondsen toegekende bijstand ;

13° het decreet van 29 november 2002 houdende
de algemeen verbindend verklaring van ak-
koorden tussen werknemers- en werkgeversor-
ganisaties betreffende gemeenschaps- en 
gewestaangelegenheden ;

14° het decreet van 17 januari 2003 houdende in-
stemming met het samenwerkingsakkoord van
7 december 2001 tussen de federale staat, de
gewesten en de Duitstalige gemeenschap be-
treffende de ontwikkeling van buurtdiensten
en -banen ;

15° het decreet van 19 december 2003 houdende
de bepalingen tot begeleiding van de begro-
ting, inzonderheid artikel 102 ;

16° het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober
1986 tot opzetting van een stelsel van door de
staat gesubsidieerde contractuelen bij sommi-
ge plaatselijke besturen.
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De sociaalrechtelijke inspecteurs zijn tevens be-
voegd voor de controle en het toezicht op de regel-
geving waarvoor het Vlaamse Gewest gemachtigd
is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen waar in artikel 6,
§ 1, IX, 2°, de bevoegdheid aan de gewesten wordt
gegeven met betrekking tot programma's voor we-
dertewerkstelling.

§ 2. Het decreet bepaalt evenzeer de administratie-
ve geldboeten die van toepassing zijn op de inbreu-
ken vermeld in artikel 24 van dit decreet.

§ 3. Artikel 4 van dit decreet is van toepassing op
het toezicht en de controle op de naleving van de
wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers.

– Aangenomen.

Artikel 3

Voor de toepassing van dit decreet en van de uit-
voeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :

1° werknemers : de personen die krachtens een ar-
beidsovereenkomst arbeid verrichten onder het
gezag van een andere persoon en diegenen die
daarmee gelijkgesteld worden :

a) de personen die, anders dan krachtens een
arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten
onder het gezag van een andere persoon of
die arbeid verrichten in gelijkaardige voor-
waarden als die van een arbeidsovereen-
komst ;

b) de personen die geen arbeid verrichten
onder het gezag van een ander persoon maar
die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn
aan de wetgeving betreffende de sociale ze-
kerheid der werknemers ;

c) de personen bedoeld in artikel 2, 2°, van het
decreet van 13 april 1999 met betrekking tot
de private arbeidsbemiddeling in het Vlaam-
se Gewest ;

2° cursisten : de personen die een opleiding volgen
in het kader van een om-, bij- of herscholing of
in het kader van de maatregelen betreffende de
bevordering van de werkgelegenheid door het
Vlaamse Gewest ;

3° werkgevers : de natuurlijke personen, de pri-
vaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen of de
feitelijke verenigingen die de onder 1° genoem-
de personen tewerkstellen en diegenen die
daarmee gelijkgesteld worden :

a) zij die een bureau voor arbeidsbemiddeling
tegen betaling exploiteren of in aanmerking
komen voor een commissieloon overeen-
komstig de regelgeving betreffende de ex-
ploitatie van bureaus voor arbeidsbemidde-
ling tegen betaling ;

b) zij die een uitzendbureau exploiteren ;

c) zij die een outplacementbureau exploiteren ;

d) zij die een wervings- en selectiebureau ex-
ploiteren ;

e) zij die een bureau voor kosteloze arbeids-
bemiddeling exploiteren overeenkomstig
de van toepassing zijnde regelgeving ;

4° opleidingscentra : de natuurlijke personen, de
privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen
die de onder 2° genoemde personen opleiden ;

5° gebruikers : de natuurlijke personen, de rechts-
personen of de feitelijke verenigingen die een
beroep doen op de diensten van de werkgevers
en die niet onder 3° vallen ;

6° gerechtigden : de personen, rechthebbenden of
rechtverkrijgenden, die recht hebben op voor-
delen toegekend door de regelgeving waarop
de sociaalrechtelijke inspecteurs toezicht en
controle uitoefenen ;

7° sociale gegevens : alle gegevens nodig voor de
toepassing van de in artikel 2 bedoelde regel-
geving ;

8° openbare en meewerkende instellingen : de in-
stellingen die belast zijn met en erkend zijn om
mee te werken aan de toepassing van de regel-
geving bedoeld in artikel 2 ;

9° werkplaatsen : alle plaatsen waar werkzaamhe-
den verricht worden die aan het toezicht van
de sociaalrechtelijke inspecteurs onderworpen
zijn of waar personen tewerkgesteld zijn die
onderworpen zijn aan de bepalingen van de re-
gelgeving waarop de sociaalrechtelijke inspec-
teurs toezicht uitoefenen. Zij omvatten onder
meer de ondernemingen, gedeelten van onder-
nemingen, inrichtingen, gedeelten van inrich-

Voorzitter
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tingen, gebouwen, lokalen, plaatsen gelegen
binnen het gebied van de ondernemingen, wer-
ven en werken buiten de ondernemingen.
Daaronder wordt eveneens verstaan de plaat-
sen waar documenten worden bijgehouden
met betrekking tot de gereglementeerde acti-
viteiten ;

10° sociaalrechtelijke inspecteurs : de beëdigde
ambtenaren van de afdeling Inspectie Werkge-
legenheid van de administratie Werkgelegen-
heid ;

11° Internationaal Verdrag nr. 81 : het Internatio-
naal Verdrag nr. 81 betreffende de arbeidsin-
spectie in de industrie en de handel, aangeno-
men te Genève op 11 juli 1947, goedgekeurd
bij de wet van 29 maart 1957.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

De sociaalrechtelijke inspectie

Artikel 4

Onverminderd het decreet van 20 juli 1831 be-
treffende de eedaflegging bij de aanvang der
grondwettelijk vertegenwoordigde monarchie en
het decreet van 3 mei 1972 tot regeling van het ge-
bruik van de Nederlandse taal bij de eedaflegging,
wordt de eed van de sociaalrechtelijke inspecteur
afgelegd voor de Vlaamse minister bevoegd voor
werkgelegenheid.

– Aangenomen.

Artikel 5

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren
van de gerechtelijke politie, oefenen de sociaal-
rechtelijke inspecteurs toezicht en controle uit op
de naleving van de bepalingen van de regelgeving,
opgenomen in artikel 2 van dit decreet, en hun uit-
voeringsbesluiten.

De sociaalrechtelijke inspecteurs maken zich tij-
dens de uitoefening van hun ambt kenbaar door
middel van een legitimatiekaart waarvan de vorm

en de inhoud wordt bepaald door de Vlaamse rege-
ring.

De sociaalrechtelijke inspecteurs kunnen in de uit-
oefening van hun ambt de bijstand van de lokale
en federale politie vorderen.

– Aangenomen.

Artikel 6

§ 1. De sociaalrechtelijke inspecteurs zijn bevoegd
om :

1° inlichtingen en adviezen te geven aan werkge-
vers en in voorkomend geval aan gebruikers,
aan opleidingscentra, aan cursisten en aan werk-
nemers, onder meer over de meest doeltreffen-
de middelen om de door of krachtens de decre-
ten vastgestelde bepalingen na te leven ;

2° aan werkgevers en in voorkomend geval aan ge-
bruikers en aan opleidingscentra waarschuwin-
gen te geven ;

3° een termijn vast te stellen voor de overtreder
om zich in regel te stellen ;

4° toezicht en controle uit te oefenen, op stukken
of ter plaatse en op de verantwoording die ge-
rechtigden moeten verstrekken aan de rechts-
personen van wie zij die toelagen ontvangen ;

5° toezicht uit te oefenen op de voorwaarden, na te
leven door de werkgevers, die in goedgekeurde
aanvragen tot tewerkstelling van werknemers
zijn bepaald ;

6° processen-verbaal op te stellen, waarin alle be-
vindingen en verhoren, alsook alle vastgestelde
inbreuken uit hoofde van de in artikel 2 vermel-
de regelgeving worden opgetekend en die min-
stens de hiernavolgende gegevens bevatten :

a) gegevens van de inbreuk : plaats, gemeente,
gerechtelijk arrondissement, provincie, pe-
riode van de inbreuk ;

b) beknopte uiteenzetting van de feiten ;

c) identiteit van de betrokken en eventueel ver-
hoorde personen : naam en voornaam, woon-
plaats, geboorteplaats en geboortedatum, na-
tionaliteit en hoedanigheid ;

Voorzitter
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d) identiteit van de werkgever of opleidingscen-
trum : naam, maatschappelijke zetel, exploi-
tatiezetel, activiteit, nummer handelsregister
en nummer RSZ ;

e) identiteit verbaliserende ambtenaar : naam
en adres verbaliserende dienst, naam en
adres opsteller proces-verbaal, rang en func-
tie van de opsteller ;

f) gegevens over het proces-verbaal : datum
van het onderzoek, datum en plaats van de
opstelling van het proces-verbaal, eventueel
verband met andere processen-verbaal,
eventueel vermelding van de inventaris van
de bijlagen ;

g) vermelding van de regelgeving krachtens de-
welke de sociaalrechtelijke inspecteur oor-
deelt te kunnen optreden ;

h) taalkeuze van de verhoorde personen ;

i) termijn van 14 dagen waarbinnen de krach-
tens dit decreet opgelegde kennisgeving van
het afschrift van het proces-verbaal dient te
geschieden ;

j) vermelding van de voorlezing en de vraag tot
ondertekening van het proces-verbaal van
verhoor.

§ 2. Een afschrift van het proces-verbaal, waarbij
de inbreuk wordt vastgesteld, wordt, op straffe van
het verlies van de aan deze akte toekomende bij-
zondere bewijskracht, per aangetekende brief ter
kennis gebracht van de overtreder en/of zijn werk-
gever binnen een termijn van veertien dagen, die
een aanvang neemt de dag na die waarop het laat-
ste constitutieve element van de inbreuk wordt
vastgesteld. Wanneer de vervaldag een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt
deze vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag. Indien de sociaalrechtelijke inspecteur de
identiteit van de overtreder of de overtreders en
zijn of hun werkgever in alle redelijkheid niet kent
of niet kan kennen, is de termijn van kennisgeving
aan deze onbekende opgeschort tot op het ogen-
blik dat de sociaalrechtelijke inspecteur kan over-
gaan tot identificatie. Het aldus opgestelde en bete-
kende proces-verbaal heeft bewijskracht tot het te-
gendeel is bewezen.

Een exemplaar van het proces-verbaal waarbij een
inbreuk is vastgesteld zoals bepaald in hoofdstuk

III wordt binnen dezelfde termijn aan de door de
Vlaamse regering aangewezen ambtenaar en, in
voorkomend geval, aan het Openbaar Ministerie,
toegezonden.

De door de sociaalrechtelijke inspecteurs gemaak-
te materiële vaststellingen kunnen, met hun bewijs-
kracht, aangewend worden door de ambtenaren
die belast zijn met het toezicht op de naleving van
de in artikel 2 van dit decreet bedoelde bepalingen
en hun uitvoeringsbesluiten.

§ 3. Indien de sociaalrechtelijke inspecteur middels
een waarschuwing de overtreder verzoekt om zich
binnen een bepaalde termijn in regel te stellen
en/of hiervan het bewijs te verschaffen, wordt geen
proces-verbaal opgesteld dan nadat hetzij de ter-
mijn tot regularisatie, hetzij de bewijsvoering aan-
gaande de regularisatie wordt genegeerd.

Indien er door de sociaalrechtelijke inspecteur
meerdere inbreuken op de sociaalrechtelijke regel-
geving worden vastgesteld, kunnen er verschillende
termijnen voor regularisatie voor elk van de onder-
scheiden inbreuken worden opgelegd.

Het proces-verbaal van verhoor wordt voorgelezen
aan de betrokkene. De vraag tot ondertekening
wordt op het einde van het verhoor gesteld.

– Aangenomen.

Artikel 7

De sociaalrechtelijke inspecteurs hebben bij de uit-
oefening van hun opdracht het recht om :

1° zich bij dag en bij nacht, zonder voorafgaande
verwittiging, toegang te verschaffen tot alle
werkplaatsen en opleidingscentra die aan hun
toezicht onderworpen zijn of lokalen waarvan
zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat er
personen tewerkgesteld zijn of die er een oplei-
ding volgen en die onderworpen zijn aan de be-
palingen van de regelgeving waarop zij toezicht
en controle uitoefenen. Tot de bewoonde loka-
len hebben zij evenwel slechts toegang wanneer
de rechter in de politierechtbank daartoe vooraf
machtiging heeft verleend. De toegang tot be-
woonde lokalen na 22u00 en voor 05u00 kan
door de sociaalrechtelijke inspecteur bekomen
worden indien hij deze vraag aan de politierech-
ter bijzonder motiveert ;

Voorzitter
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2° over te gaan tot elk onderzoek, elke controle en
elk verhoor van personen over relevante feiten,
alsook alle inlichtingen in te winnen die zij
nodig achten om zich ervan te vergewissen dat
de bepalingen van de regelgeving waarop zij
toezicht uitoefenen, werkelijk wordt nageleefd
en inzonderheid :

a) hetzij alleen, hetzij samen, hetzij in aanwe-
zigheid van getuigen, de werkgever, zijn aan-
gestelden of lasthebbers, de leden van de
syndicale afvaardigingen, van de comités
voor preventie en bescherming op het werk
en van de ondernemingsraden, het oplei-
dingscentrum, de werknemers, de gerechtig-
den, de gebruiker, de sociaal verzekerden, de
cursisten, alsmede gelijk welke persoon
wiens verhoor zij nodig achten, te ondervra-
gen ;

b) zonder afbreuk te doen aan de regelgeving
inzake privacy zoals onder meer voorzien
door artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens en haar
uitvoeringsbesluiten, de identiteit op te
nemen van de personen die zich bevinden in
de opleidingscentra, in de werkplaatsen of
op de andere plaatsen die aan hun toezicht
onderworpen zijn en waarvan zij redelijker-
wijze kunnen vermoeden dat zij cursisten,
werkgevers, aangestelden of lasthebbers,
werknemers, gerechtigden, gebruikers of so-
ciaal verzekerden zijn, alsmede van gelijk
welke personen wiens verklaring zij nodig
achten ; daartoe van deze personen de voor-
legging te vorderen van officiële identiteits-
documenten of de identiteit van deze perso-
nen met andere middelen, met inbegrip van
het maken van foto's, film- en video-opna-
men, alsook met andere geluids- en audio-vi-
suele middelen, trachten te achterhalen ;

c) zich, zonder verplaatsing, alle boeken, regis-
ters, documenten, schijven, banden of gelijk
welke andere informatiedragers van sociale
en andere gegevens ter inzage te doen voor-
leggen die zij nodig achten voor het volbren-
gen van hun opdracht en uittreksels, afschrif-
ten, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotoko-
pies ervan te nemen of zich deze kosteloos te
laten verstrekken door het opleidingscen-
trum, de gebruiker, de werkgever, zijn aange-

stelden of lasthebbers of zelfs gelijk welke
van de in dit littera bedoelde informatiedra-
ger tegen ontvangstbewijs gedurende een re-
delijke termijn voor inzage mee te nemen ;

d) andere roerende goederen dan diegene be-
doeld in de littera b) en c), met inbegrip van
roerende goederen die onroerend zijn door
incorporatie of door bestemming, ongeacht
of de overtreder al dan niet de eigenaar is
van deze goederen, die aan hun toezicht on-
derworpen zijn of aan de hand waarvan in-
breuken op de regelgeving waarop zij toe-
zicht uitoefenen, kunnen worden vastgesteld,
tegen ontvangstbewijs gedurende een rede-
lijke termijn mee te nemen of deze te verze-
gelen wanneer dit noodzakelijk is voor het
leveren van het bewijs van deze inbreuken ;

e) zonder afbreuk te doen aan de regelgeving
inzake privacy zoals ondermeer voorzien
door artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens en haar
uitvoeringsbesluiten, vaststellingen te doen
door middel van het maken van foto's, film-
en video-opnamen, audiocassettes of andere
geluids- en audiovisuele middelen ;

3° te bevelen dat de documenten die moeten wor-
den aangeplakt en/of overhandigd ingevolge de
regelgeving waarop zij toezicht uitoefenen,
daadwerkelijk aangeplakt en/of overhandigd
worden en blijven, terstond of binnen een ter-
mijn die zij bepalen ;

4° als zij zulks in het belang van de cursisten, werk-
nemers of de gerechtigden nodig achten, elk do-
cument op te maken of te laten overhandigen
ter vervanging van de documenten bedoeld in
de reglementeringen waarop zij toezicht en con-
trole uitoefenen.

– Aangenomen.

Artikel 8

§ 1. Zonder afbreuk te doen aan de regelgeving in-
zake privacy zoals onder meer voorzien door arti-
kel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens en de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Voorzitter
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en haar uitvoeringsbesluiten nemen de sociaalrech-
telijke inspecteurs de nodige maatregelen om het
vertrouwelijk karakter te respecteren van de gege-
vens waarvan ze kennis hebben gekregen in de uit-
oefening van hun opdracht. Zij kunnen deze gege-
vens uitsluitend aanwenden voor de uitoefening
van hun toezichts- en controleopdrachten.

§ 2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke
machtiging van de indiener van een klacht of van
een aangifte betreffende een inbreuk op de regel-
geving waarop zij toezicht en controle uitoefenen,
mogen de sociaalrechtelijke inspecteurs in geen
enkel geval de identiteit van de klager bekend
maken.

Het is hen eveneens ten strengste verboden om
aan het opleidingscentrum, de gebruiker, de werk-
gever of aan zijn vertegenwoordiger, aangestelde
of lasthebber te onthullen dat ingevolge een klacht
of een aangifte een onderzoek werd ingesteld.

– Aangenomen.

Artikel 9

§ 1. De sociaalrechtelijke inspecteurs verstrekken
de verzamelde gegevens aan de personeelsleden
van de openbare en meewerkende instellingen, aan
de sociale inspecteurs van de andere inspectiedien-
sten, alsook aan alle ambtenaren belast met het
toezicht op andere regelgeving, in zoverre die in-
lichtingen dezen kunnen aanbelangen bij de uitoe-
fening van het toezicht waarmee ze belast zijn.

De gegevens worden verstrekt wanneer de in het
eerste lid bedoelde ambtenaren en diensten erom
verzoeken. De gegevens die worden verzameld
binnen het raam van een opsporingsonderzoek of
van een gerechtelijk onderzoek kunnen slechts met
de toestemming van de bevoegde gerechtelijke
overheden worden verstrekt.

§ 2. Alle federale diensten, met inbegrip van de
parketten en de griffies van alle rechtscolleges, en
diensten van de gemeenschappen, gewesten, pro-
vincies, federaties van gemeenten, gemeenten, ver-
enigingen waarvan ze deel uitmaken, openbare in-
stellingen die ervan afhangen, alsook sociale-zeker-
heidsinstellingen en alle openbare en meewerken-
de instellingen, zullen krachtens een samenwer-
kingsakkoord gesloten krachtens artikel 92bis, § 1,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 de soci-

aalrechtelijke inspecteurs alle gegevens verstrek-
ken waarom deze verzoeken. Ze zullen hen krach-
tens dezelfde samenwerkingsovereenkomst even-
eens alle boeken, registers, documenten, schijven of
banden of gelijk welke andere informatiedragers
ter inzage voorleggen en uittreksels, afschriften, af-
drukken, uitdraaien, kopies of fotokopies ervan
verstrekken die de sociaalrechtelijke inspecteurs
nuttig achten voor het toezicht en de controle op
de naleving van de regelgeving waarmee zij belast
zijn.

§ 3. De in § 1, eerste lid, vermelde personen mogen
de informatie, verkregen op grond van de voor-
gaande paragrafen, gebruiken voor de uitoefening
van de opdrachten van toezicht waarmee ze belast
zijn.

§ 4. De sociaalrechtelijke inspecteurs kunnen met
de inspecties van de andere gewesten en gemeen-
schappen, van de federale overheid en van de an-
dere lidstaten van de Internationale Arbeidsorga-
nisatie, waar het Internationaal Verdrag nr. 81 gel-
ding heeft, alle informatie uitwisselen die nuttig is
voor de uitoefening van het toezicht waarmee ze
belast zijn.

Van de informatie die van de arbeidsinspectie van
de andere gewesten en gemeenschappen, van de
federale overheid en van de andere lidstaten wordt
verkregen, wordt op dezelfde wijze gebruik ge-
maakt als van de gelijkaardige inlichtingen die de
sociaalrechtelijke inspecteurs rechtstreeks inzame-
len. De informatie ten behoeve van de arbeidsin-
specties van die lidstaten wordt eveneens op de-
zelfde wijze ingezameld door de sociaalrechtelijke
inspecteurs als de gelijkaardige informatie die zij
inzamelen voor de uitoefening van de controle en
het toezicht waarmee zij zelf belast zijn.

De afdeling Inspectie Werkgelegenheid waaronder
de sociaalrechtelijke inspecteurs ressorteren kan
eveneens, ter uitvoering van een akkoord dat met
de bevoegde autoriteiten van een ander gewest of
andere gemeenschap of lidstaat van de Internatio-
nale Arbeidsorganisatie wordt gesloten, op het
grondgebied van, al naargelang het geval, het
Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap de
aanwezigheid toestaan van ambtenaren van de ar-
beidsinspectie van dat gewest of die gemeenschap
of die lidstaat om alle informatie te verzamelen die
van nut kan zijn voor de uitoefening van de contro-
le en het toezicht waarmee deze laatsten belast
zijn.

De informatie die door een sociaalrechtelijke in-
specteur binnen het territoriale bevoegdheidsge-
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bied van een andere gemeenschap of een ander ge-
west of in het buitenland werd ingezameld in het
kader van een akkoord dat met een ander gewest,
een andere gemeenschap, de federale overheid of
met een lidstaat van de Internationale Arbeidsor-
ganisatie is gesloten, kan in dezelfde omstandighe-
den worden gebruikt als de informatie die op het
territoriale bevoegdheidsgebied van, al naargelang
het geval, het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Ge-
meenschap, door de sociaalrechtelijke inspecteurs
wordt ingezameld.

– Aangenomen.

Artikel 10

De sociaalrechtelijke inspecteurs mogen geen
enkel rechtstreeks of onrechtstreeks belang heb-
ben in de ondernemingen, instellingen of vereni-
gingen waarop zij toezicht uitoefenen.

– Aangenomen.

Artikel 11

Overeenkomstig artikel 5, b, van het Internationaal
Verdrag nr. 81, neemt de Vlaamse regering door
middel van een besluit genomen na verzoek tot ad-
vies aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaan-
deren, passende maatregelen om samenwerking
tussen de ambtenaren van de sociaalrechtelijke in-
spectie en de werkgevers en de werknemers of hun
organisaties te bevorderen.

– Aangenomen.

Artikel 12

Overeenkomstig artikel 19 van het Internationaal
Verdrag nr. 81 stelt de Vlaamse regering door mid-
del van een besluit de wijze en de periodiciteit vast
van de rapportering door de plaatselijke inspectie-
bureaus. Onverminderd de regels van het geheim
van het gerechtelijk onderzoek, publiceert de afde-
ling Inspectie Werkgelegenheid voor 30 juni van
elk jaar, een algemeen jaarverslag met betrekking
tot haar werkzaamheden. Deze publicatie gebeurt
hetzij op papier hetzij via elektronische wijze (in-

ternet). Het jaarverslag zal minstens over de vol-
gende onderwerpen handelen :

a) wetten en reglementen die van toepassing zijn
op en relevant zijn voor de werking van de soci-
aalrechtelijke inspectie ;

b) de bezetting van de sociaalrechtelijk inspectie ;

c) statistieken met betrekking tot de bezochte
werkgevers en opleidingscentra, het aantal
werknemers dat tewerkgesteld wordt door de
onderzochte werkgevers, in voorkomend geval
door de gebruikers en het aantal cursisten dat
door de onderzochte opleidingscentra wordt op-
geleid ;

d) statistieken met betrekking tot de verrichte in-
specties ;

e) statistieken met betrekking tot de gegeven ver-
wittigingen, opgelegde regularisaties en bewijs-
voering ;

f) statistieken met betrekking tot de aard en het
aantal van de vastgestelde inbreuken ;

g) statistieken met betrekking tot de opgelegde
administratieve geldboeten.

Het aldus gepubliceerde jaarverslag wordt binnen
de 3 maanden overgemaakt aan het directoraat-ge-
neraal van de Internationale Arbeidsorganisatie.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Bepalingen aangaande het opleggen van 
administratieve geldboeten

AFDELING 1

Administratieve geldboeten uit hoofde van 
bepaalde strafbepalingen

Artikel 13

Onder de in dit decreet bepaalde voorwaarden, en
voor zover de feiten ook voor strafvervolging vat-
baar zijn, kan een administratieve geldboete opge-
legd worden van 200 tot 2000 euro aan :

Voorzitter
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1° ieder persoon, alsmede zijn aangestelden of last-
hebbers, die activiteiten uitoefent zonder regel-
matige erkenning in de zin van artikel 7 van het
decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de
private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Ge-
west of die een commissieloon, bijdrage, toela-
tings- of inschrijvingsgelden vordert of int bui-
ten de krachtens het decreet van 13 april 1999
bepaalde grenzen ;

2° ieder persoon, al dan niet houder van een er-
kenning in de zin van artikel 7 van hetzelfde de-
creet, die een bureau exploiteert buiten de door
dit decreet bepaalde grenzen ;

3° de gebruiker die wetens en willens een beroep
doet op een bureau voor private arbeidsbemid-
deling, dat niet beschikt over een regelmatige
erkenning ;

4° ieder persoon die activiteiten uitoefent die lei-
den tot een tewerkstelling zoals bedoeld in arti-
kel 5, 5°, van het decreet van 13 april 1999 met
betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in
het Vlaamse Gewest ;

5° ieder persoon die de gedragscode, zoals bepaald
in artikel 5, 17°, van hetzelfde decreet, over-
treedt ;

6° ieder persoon die bij de beroepskeuzevoorlich-
ting, de beroepsopleiding, de loopbaanbegelei-
ding of bij de arbeidsbemiddeling zoals om-
schreven in het decreet van 8 mei 2002 houden-
de evenredige participatie op de arbeidsmarkt
discriminatie bedrijft jegens een persoon we-
gens zijn geslacht, een zogenaamd ras, huids-
kleur, afstamming, nationale of etnische af-
komst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand,
geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbe-
schouwing, huidige of toekomstige gezondheids-
toestand, een handicap of een fysieke eigen-
schap ;

7° ieder in artikel 24 bedoelde persoon die zich
schuldig maakt aan een in dat artikel bepaalde
inbreuk ;

8° de werkgever die zich schuldig maakt aan een
inbreuk op het decreet van 19 juli 1973 tot rege-
ling van het gebruik van de talen voor de sociale
betrekkingen tussen de werkgevers en de werk-
nemers alsmede op de door de wet en de veror-
deningen voorgeschreven akten en bescheiden
van de ondernemingen.

– Aangenomen.

Artikel 14

Wanneer de inbreuk door zijn aangestelde of last-
hebber is begaan, is de administratieve geldboete
alleen op het opleidingscentrum, de werkgever of,
in voorkomend geval, de gebruiker, van toepassing.

– Aangenomen.

Artikel 15

De inbreuk op de regelgeving als bedoeld in artikel
13 wordt strafrechtelijk vervolgd ofwel wordt een
administratieve geldboete opgelegd onder de voor-
waarden zoals bepaald in artikel 17.

De administratieve geldboete wordt opgelegd door
de door de Vlaamse regering aangewezen ambte-
naar of ambtenaren.

– Aangenomen.

Artikel 16

Het Openbaar Ministerie beslist of het al dan niet
strafrechtelijk vervolgt.

De instelling van de strafvordering sluit het opleg-
gen van een administratieve geldboete uit.

Elke beslissing over de strafvordering of over het
opleggen van een administratieve geldboete uit
hoofde van een inbreuk, wordt op verzoek van de
sociaalrechtelijke inspecteur die proces-verbaal
heeft opgemaakt, aan deze inspecteur ter kennis
gebracht. De Vlaamse administratie verzorgt de
uitvoering van deze kennisgeving in functie van de
documenten en stukken die zij heeft.

– Aangenomen.

Artikel 17

§ 1. Het Openbaar Ministerie beschikt over een
termijn van twee maanden te rekenen van de dag
van ontvangst van het proces-verbaal om van zijn
beslissing omtrent het al dan niet instellen van een
strafvervolging kennis te geven aan de krachtens
artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar.
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§ 2. Ingeval het Openbaar Ministerie van strafver-
volging afziet of nalaat binnen de gestelde termijn
van zijn beslissing kennis te geven, beslist de aan-
gewezen ambtenaar, nadat het opleidingscentrum,
de werkgever, en in voorkomend geval, de gebrui-
ker de mogelijkheid geboden werd zijn verweer-
middelen naar voren te brengen, of, wegens de in-
breuk, een administratieve geldboete wordt opge-
legd.

De aangewezen ambtenaar zal het opleidingscen-
trum, de werkgever en in voorkomend geval de ge-
bruiker uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het on-
derhoud per aangetekende brief in kennis stellen
van de aan hem ten laste gelegde feiten. In dit op-
roepingschrijven wordt de geadresseerde het vol-
gende meegedeeld :

a) de plaats en het uur van het onderhoud ;

b) de plaats en de uurregeling tot inzage van het
dossier gedurende de termijn van minstens 3
weken ;

c) de mogelijkheid tot bijstand van een raadsman ;

d) de mogelijkheid tot neerlegging uiterlijk op de
dag van het onderhoud van een schriftelijk ver-
weerschrift, al dan niet vergezeld van overtui-
gingstukken.

De aangewezen ambtenaar beschikt over een ter-
mijn van zes maanden voor het opleggen van een
administratieve geldboete, te rekenen vanaf de
kennisneming van de beslissing bedoeld in § 1 of
bij ontstentenis vanaf het einde van de termijn be-
doeld in dezelfde paragraaf.

§ 3. Indien de aangewezen ambtenaar beslist een
administratieve geldboete op te leggen, vermeldt
zijn beslissing met in achtneming van de bepalin-
gen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uit-
drukkelijke motivering van de bestuurshandelin-
gen, het bedrag, de tekst van § 5 en de termijn
waarbinnen en de manier waarop de administratie-
ve geldboete betaald wordt.

Wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig
zijn kan de aangewezen ambtenaar een administra-
tieve geldboete onder de betreffende minimumbe-
dragen opleggen zonder dat de geldboete lager
mag zijn dan 40% van het toepasselijke minimum-
bedrag.

§ 4. De in § 3 vermelde beslissing wordt bij een ter
post aangetekende brief aan het opleidingscen-

trum, de werkgever en, in voorkomend geval, aan
de gebruiker ter kennis gegeven. De kennisgeving
vermeldt de wijze waarop tegen de beslissing be-
roep kan worden ingesteld.

De verzending van de kennisgeving van de beslis-
sing doet de strafvordering uit hoofde van de in ar-
tikel 2 van dit decreet genoemde regelgeving ver-
vallen.

De betaling van de administratieve geldboete en
de eventuele invorderingskosten maakt een einde
aan de vordering van de Vlaamse overheid.

§ 5. Het opleidingscentrum, de werkgever en, in
voorkomend geval, de gebruiker die de beslissing
van de bevoegde ambtenaar betwist, tekent op
straffe van verval binnen een termijn van twee
maanden na de verzending van de kennisgeving
van de beslissing, door middel van de neerlegging
van een verzoekschrift overeenstemmend met de
bepalingen van artikel 704 van het Gerechtelijk
Wetboek beroep aan bij de arbeidsrechtbank. Dit
beroep schorst de uitvoering van de beslissing.

§ 6. In geval van beroep tegen de beslissing van de
bevoegde ambtenaar kunnen de arbeidsgerechten,
wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig
zijn, het bedrag van de opgelegde administratieve
geldboete verminderen tot onder de toepasselijke
minimumbedragen, zonder dat de geldboete lager
mag zijn dan 40% van het betreffende minimum-
bedrag.

§ 7. De Vlaamse regering bepaalt de termijn en de
nadere regelen voor de betaling van de administra-
tieve geldboeten.

§ 8. Onverminderd de decreten van 22 februari
1995 tot regeling van de invordering van niet-fisca-
le schuldvorderingen voor, respectievelijk de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, en
de instellingen die eronder ressorteren zal de
Vlaamse regering bij besluit de ambtenaren binnen
haar administratie machtigen om de in dit decreet
bedoelde onbetwiste en opeisbare administratieve
geldboeten en eventuele invorderingskosten te ver-
halen.

De ambtenaar aangewezen krachtens artikel 15,
tweede lid, van dit decreet deelt de beslissing van
hemzelf of van het arbeidsgerecht die in kracht van
gewijsde is gegaan mede aan de door deze para-
graaf gemachtigde ambtenaren.

– Aangenomen.
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Artikel 18

Wanneer een zelfde feit verscheidene inbreuken
oplevert of wanneer verschillende inbreuken die
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn
van een zelfde bijzonder opzet gelijktijdig worden
voorgelegd aan de krachtens artikel 15, tweede lid,
van dit decreet aangewezen ambtenaar of ambte-
naren, worden de bedragen van de administratieve
geldboeten samengevoegd, zonder dat zij evenwel
het bedrag van 20.000 euro mogen overschrijden.

Wanneer de krachtens artikel 15, tweede lid, van
dit decreet aangewezen ambtenaar vaststelt dat in-
breuken die reeds het voorwerp waren van een in
kracht van gewijsde gegane beslissing en andere
feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de ver-
onderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die
beslissing voorafgaan en samen met de eerste in-
breuken de opeenvolgende en voortgezette uitvoe-
ring zijn van een zelfde bijzonder opzet, houdt hij
bij de straftoemeting rekening met de reeds opge-
legde sancties. Indien deze hem voor een juiste
sanctionering van al die inbreuken voldoende lij-
ken, spreekt hij zich over de schuldvraag uit en ver-
wijst hij in zijn beslissing naar de reeds opgelegde
sancties.

– Aangenomen.

Artikel 19

Indien binnen vijf jaar, te rekenen vanaf de datum
van het proces-verbaal, een nieuwe inbreuk wordt
vastgesteld, worden de in de artikelen 13 en 18 ge-
noemde bedragen verdubbeld.

– Aangenomen.

Artikel 20

§ 1. Een administratieve geldboete kan niet wor-
den opgelegd indien binnen één jaar na de datum
van het proces-verbaal het opleidingscentrum, de
werkgever of, in voorkomend geval, de gebruiker
niet in de mogelijkheid werd gesteld zijn verweer-
middelen bij de aangewezen ambtenaar naar voor
te brengen.

De vordering van de Vlaamse overheid uit hoofde
van de administratieve geldboete verjaart twee jaar

na het laatste feit dat de bij dit decreet bedoelde
inbreuk uitmaakt.

§ 2. De daden van onderzoek of vervolging, met in-
begrip van de kennisgevingen van het Openbaar
Ministerie omtrent het al dan niet instellen van
strafvervolging en de in artikel 17, § 2, vermelde
kennisgeving aan het opleidingscentrum, de werk-
gever en, in voorkomend geval de gebruiker, waar-
bij hem de mogelijkheid wordt geboden om zijn
verweermiddelen naar voren te brengen, verricht
binnen de in § 1, eerste lid, van dit artikel gestelde
termijn, stuiten de loop van de in § 1, eerste lid,
vermelde termijn. Met die daden begint een nieu-
we termijn van gelijke duur te lopen, zelfs ten aan-
zien van personen die niet het voorwerp uitmaak-
ten van de kennisgeving, noch bij de daden van on-
derzoek betrokken waren.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Andere administratieve geldboeten

Artikel 21

Onder de in deze afdeling bepaalde voorwaarden
kan een administratieve geldboete worden opge-
legd van 25 tot 500 euro aan het bureau, zoals be-
paald in artikel 3, 3°, a), b), c), d), dat :

1° niet beantwoordt aan de criteria en/of deskun-
digheid zoals bepaald krachtens artikel 5, 18°,
van het decreet van 13 april 1999 betreffende de
private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Ge-
west ;

2° niet op geregelde tijdstippen de in artikel 15 van
hetzelfde decreet bedoelde gegevens verstrekt
met betrekking tot hun structuur en activiteiten,
of gegevens bezorgt die niet voldoen aan het ge-
vraagde ;

3° samengewerkt heeft in de zin van artikel 11, § 1,
4°, van hetzelfde decreet ;

4° verplichtingen of voorwaarden oplegt overeen-
komstig artikel 11, § 1, 6° of 8°, van hetzelfde
decreet ;

5° activiteiten toelaat zoals bepaald in artikel 11,
§ 1, 7°, van hetzelfde decreet ;

Voorzitter
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6° in zijn advertenties en briefwisseling geen mel-
ding maakt van het erkenningnummer en/of de
erkende activiteit zoals vereist krachtens artikel
13, vierde lid, van hetzelfde decreet.

– Aangenomen.

Artikel 22

Artikel 14 van dit decreet is van overeenkomstige
toepassing met betrekking tot oplegging van de ad-
ministratieve geldboete.

– Aangenomen.

Artikel 23

§ 1. De administratieve geldboete wordt opgelegd
door de krachtens artikel 15, tweede lid, aangewe-
zen ambtenaar.

§ 2. Met uitzondering van de tussenkomst van het
Openbaar Ministerie en de gevolgen hiervan op de
bevoegdheid van de aangewezen ambtenaar en de
verzachtende omstandigheden die niet kunnen
weerhouden worden is artikel 17 van dit decreet
van overeenkomstige toepassing.

§ 3 Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing
op het bepalen van de hoogte van de administratie-
ve geldboete.

§ 4. Indien binnen één jaar, te rekenen vanaf de
datum van het proces-verbaal, eenzelfde inbreuk
wordt vastgesteld, worden de in artikel 21 genoem-
de bedragen verdubbeld.

§ 5. De in § 2 bedoelde beslissing kan niet meer
worden genomen na een jaar te rekenen vanaf het
plegen van het feit dat een in artikel 21 bedoelde
inbreuk uitmaakt.

§ 6. De daden van onderzoek of vervolging, met in-
begrip van de door artikel 17, § 2, geregelde ken-
nisgeving aan de werkgever of, in voorkomend
geval, aan de gebruiker, om zijn verweermiddelen
naar voren te brengen, verricht binnen de in § 5 ge-
stelde termijn, stuiten de loop ervan. Met die
daden begint een nieuwe termijn van gelijke duur
te lopen, zelfs ten aanzien van personen die niet
het voorwerp uitmaakten van de kennisgeving,

noch bij de daden van onderzoek betrokken
waren.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Strafbepalingen

Artikel 24

Onverminderd de strafbepalingen van de artikelen
269 tot 274 van het Strafwetboek :

1° worden gestraft met een gevangenisstraf van
acht dagen tot drie maanden en met geldboete
van 26 tot 500 euro of met één van die straffen
alleen het opleidingscentrum, de werkgever en
in voorkomend geval de gebruiker, zijn aange-
stelden of lasthebbers, die binnen de door de so-
ciaalrechtelijke inspecteurs bepaalde termijn,
het door deze laatsten gegeven bevel tot aan-
plakking en/of overhandiging van documenten
waarvan het bestaan krachtens de bestaande re-
gelgeving zeker is, bedoeld bij artikel 7, 3°, van
dit decreet, niet nakomen ;

2° wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht
dagen tot drie maanden en met geldboete van
26 tot 500 euro of met één van die straffen al-
leen het opleidingscentrum, de werkgever en in
voorkomend geval de gebruiker, zijn aangestel-
den of lasthebbers, die een inbreuk, waarvoor
een administratieve geldboete werd opgelegd
overeenkomstig afdeling 2 van hoofdstuk III
van dit decreet, niet regulariseert voor de datum
zoals vermeld in de beslissing waarvan sprake in
artikel 6, § 3 ;

3° wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht
dagen tot één jaar en met een geldboete van
1.000 tot 5.000 euro of met één van die straffen
alleen, al wie het krachtens hoofdstuk II van dit
decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan gere-
gelde toezicht verhindert.

– Aangenomen.

Artikel 25

De opleidingscentra, werkgevers of de gebruikers
zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling
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van de geldboeten waartoe hun aangestelden of
lasthebbers zijn veroordeeld.

– Aangenomen.

Artikel 26

In geval van herhaling van een in artikel 24 be-
doeld misdrijf, is artikel 85 van het Strafwetboek
niet van toepassing.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Wijzigingsbepalingen

Artikel 27

De wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van
een vergoeding voor sociale promotie, gewijzigd bij
de wet van 22 december 1989 en bij het decreet
van 8 mei 2002, wordt aangevuld als volgt :

"Aanvullende regeling voor 
de Vlaamse Gemeenschap

Artikel 7

Het toezicht en de controle op de uitvoering van
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan ge-
schiedt overeenkomstig de bepalingen van het de-
creet houdende sociaalrechtelijk toezicht.".

– Aangenomen.

Artikel 28

In het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het
gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen
tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede
van de door de wet en de verordeningen voorge-
schreven akten en bescheiden van de ondernemin-
gen, gewijzigd bij het decreet van 1 juni 1994, wor-
den de volgende wijzigingen aangebracht :

1° artikel 6 wordt vervangen door wat volgt :

"Artikel 6

Het toezicht en de controle op de uitvoering
van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan
geschiedt overeenkomstig de bepalingen van
het decreet houdende sociaalrechtelijke toe-
zicht." ;

2° artikelen 7 tot 9 van hetzelfde decreet worden
opgeheven ;

3° artikel 11 van hetzelfde decreet wordt vervan-
gen door wat volgt :

"Artikel 11

Het opleggen van de administratieve geldboete
uit hoofde van inbreuken op dit decreet ge-
schiedt overeenkomstig de bepalingen van het
decreet houdende sociaalrechtelijke toezicht.".

– Aangenomen.

Artikel 29

Aan het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982
tot opzetting van een programma ter bevordering
van de werkgelegenheid in de niet-commerciële
sector wordt een aanvullende regeling toegevoegd,
die luidt als volgt :

"Aanvullende regeling voor het Vlaamse Gewest

Artikel 27

Het toezicht en de controle op de naleving door de
werkgevers van de voorwaarden en de taken die in
de goedgekeurde aanvraag zijn bepaald voor de te-
werkstelling van de werknemers geschiedt over-
eenkomstig de bepalingen van het decreet houden-
de sociaalrechtelijk toezicht.".

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 30

In het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werk-
plaatsen worden de volgende wijzigingen aange-
bracht :

1° artikel 15 wordt vervangen door wat volgt :

"Artikel 15

Het toezicht en de controle op de uitvoering
van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan
geschiedt overeenkomstig de bepalingen van
het decreet houdende sociaalrechtelijk toe-
zicht." ;

2° artikel 17 wordt vervangen door wat volgt :

"Artikel 17

Indien een proces-verbaal wordt opgesteld we-
gens inbreuk op dit decreet of zijn uitvoerings-
besluiten wordt een afschrift van het proces-
verbaal, onverminderd de kennisgeving voor-
zien door artikel 6, § 2, van het decreet houden-
de sociaalrechtelijk toezicht, overgemaakt aan
de Vlaamse minister die overeenkomstig artikel
18 van dit decreet de erkenning van de betrok-
ken voorzieningen kan intrekken of schorsen.".

– Aangenomen.

Artikel 31

§ 1. In het decreet van 13 april 1999 met betrekking
tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse
Gewest wordt artikel 18 vervangen door wat volgt :

"Artikel 18

Het toezicht en de controle op de uitvoering van
dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan ge-
schiedt overeenkomstig de bepalingen van het de-
creet houdende sociaalrechtelijk toezicht.".

§ 2. In artikel 19 van het hetzelfde decreet wordt 4°
geschrapt.

§ 3. In artikel 19 van het decreet worden een nieuw
4° en 5° toegevoegd, die luiden als volgt :

"4° ieder persoon die activiteiten uitoefent die lei-
den tot tewerkstelling zoals bepaald in artikel
5, 5° ;"

"5° ieder persoon die de gedragscode, zoals be-
paald in artikel 5, 17° overtreedt ;".

§ 4. Artikel 23 van het hetzelfde decreet wordt op-
geheven.

§ 5. Artikel 24 wordt vervangen door wat volgt :

"Artikel 24

Het opleggen van de administratieve geldboete uit
hoofde van inbreuken op dit decreet geschiedt
overeenkomstig de bepalingen van het decreet
houdende sociaalrechtelijke toezicht.".

– Aangenomen.

Artikel 32

Artikel 11 van het decreet van 18 mei 1999 hou-
dende oprichting van een Herplaatsingsfonds,
wordt vervangen door wat volgt :

"Artikel 11

Het toezicht en de controle geschiedt overeenkom-
stig de bepalingen van het decreet houdende soci-
aalrechtelijk toezicht.".

– Aangenomen.

Artikel 33

§ 1. Artikel 10 van het decreet van 8 mei 2002 hou-
dende evenredige participatie op de arbeidsmarkt
wordt vervangen door wat volgt :

Voorzitter
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"Artikel 10

Het toezicht en de controle geschiedt overeenkom-
stig de bepalingen van het decreet houdende soci-
aalrechtelijk toezicht.".

§ 2. Artikel 17 van hetzelfde decreet wordt vervan-
gen door wat volgt :

"Artikel 17

Het opleggen van de administratieve geldboete uit
hoofde van inbreuken op dit decreet geschiedt
overeenkomstig de bepalingen van het decreet
houdende sociaalrechtelijke toezicht.".

– Aangenomen.

Artikel 34

Artikel 37 van het besluit van 21 december 1988
houdende de organisatie van de arbeidsbemidde-
ling en beroepsopleiding wordt vervangen door
wat volgt :

"Artikel 37

Het toezicht en de controle op de bepalingen van
hoofdstuk II van dit besluit geschiedt overeenkom-
stig de bepalingen van het decreet houdende soci-
aalrechtelijk toezicht.".

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 35

Uiterlijk op 30 maart volgend op het jaar waarop
het betrekking heeft, brengt de Vlaamse regering
verslag uit bij het Vlaams Parlement omtrent de
toepassing van dit decreet.

Dit verslag zal eveneens ter bespreking aan de So-
ciaal-Economische Raad van Vlaanderen worden
meegedeeld.

De Vlaamse regering bepaalt nader de vorm en de
inhoud van dit verslag.

– Aangenomen.

Artikel 36

Artikel 1, 18°, en, voor zover het de Vlaamse ge-
westbevoegdheden betreft, artikel 1, 32°, van de
wet van 30 juni 1971 betreffende de administratie-
ve geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op
sommige sociale wetten worden, wat het Vlaamse
Gewest respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap
betreft, opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 37

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 januari
1985 tot bepaling van het toezicht op de toeken-
ning en de intrekking van arbeidsvergunningen en
arbeidskaarten voor werknemers van vreemde na-
tionaliteit wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 38

Dit decreet wordt aangehaald als "decreet houden-
de sociaalrechtelijk toezicht".

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

Voorzitter
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ONTWERP VAN DECREET tot oprichting van
het intern verzelfstandigd agentschap met rechts-
persoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap
– 2101 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 6

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijk-
heid Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Gatz, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, namens mijn fractie wil ik bij het begin van
deze bespreking een principieel standpunt inne-
men. De juridische figuur van het intern verzelf-
standigd agentschap met rechtspersoonlijkheid is
volgens ons geen werkbaar instrument. Daarom
dienen we bij alle oprichtingsdecreten van IVA’s
met rechtspersoonlijkheid uit principe een amen-
dement in tot omvorming van deze IVA’s in EVA’s.
Ik vraag dan ook om hier dit amendement ter
stemming voor te leggen.

De voorzitter : Minister Adelheid Byttebier heeft
het woord.

Minister Adelheid Byttebier : Deze discussie is al
meermaals gevoerd, zowel in de commissie voor
Welzijn als in de commissie voor Binnenlandse
Aangelegenheden. In dit geval kiezen we maximaal
voor IVA’s. Als het niet anders kan, opteren we
voor EVA’s. We hebben de redenen daarvoor uit-
gebreid toegelicht tijdens de discussie in de com-
missie.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mevrouw de minis-
ter, we hebben geen enkel probleem met de keuze
tussen IVA’s en EVA’s. Het probleem is dat er ei-
genlijk wordt verzelfstandigd zonder te verzelfstan-
digen door IVA’s met rechtspersoonlijkheid op te
richten. Het gaat specifiek over die IVA’s en niet
over de andere waarbij men het toezicht binnen de
administratie wil houden maar een zekere flexibili-
teit wil toelaten inzake het handelen. Aangezien

het in dit geval gaat om een IVA met rechtsper-
soonlijkheid, ontstaat er een dualiteit inzake de
verantwoordelijkheid van de minister.

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 de-
creet tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap.

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

Er is een amendement op het opschrift dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 36

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq 

na indiening van het verslag

Opschrift

Het opschrift vervangen door wat volgt :

“Ontwerp van decreet tot oprichting van het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap”.

De stemming over het amendement wordt aange-
houden.

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.
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Artikel 2

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk
Beleid van 18 juli 2003 ;

2° handicap : elk langdurig en belangrijk participa-
tieprobleem van een persoon dat te wijten is
aan het samenspel tussen functiestoornissen van
mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke
aard, beperkingen bij het uitvoeren van activi-
teiten en persoonlijke en externe factoren ;

3° ondersteuning : elke materiële of immateriële
hulp en elke vorm van hulp- en dienstverlening
die in het kader van dit decreet met het oog op
hun maatschappelijke integratie aan personen
met een handicap wordt verstrekt ;

4° voorziening : elke organisatievorm die de on-
dersteuning organiseert en/of verleent ;

5° indicatiestelling : de multidisciplinaire evaluatie
aan de hand waarvan wordt bepaald wie be-
schouwd kan worden als een persoon met een
handicap en wat de aard en de graad van onder-
steuning is die vereist is om de maatschappelij-
ke integratie mogelijk te maken ;

6° toewijzing : de beslissing van het agentschap die
bepaalt welke ondersteuning het ten laste zal
nemen.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Oprichting

Artikel 3

Er wordt een intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid opgericht als bedoeld in
artikel 10 van het kaderdecreet.

Dat agentschap draagt als naam Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap, hierna het
agentschap te noemen.

De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen
beleidsdomein het agentschap behoort.

De Vlaamse regering bepaalt de vestigingsplaats
van het agentschap.

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toe-
passing op het agentschap.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 37

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq 

na indiening van het verslag

HOOFDSTUK II

Oprichting

Artikel 3

In het eerste lid, de eerste zin vervangen door wat
volgt :

“Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigd agentschap met rechtsper-
soonlijkheid opgericht als bedoeld in artikel 13 van
het kaderdecreet.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

HOOFDSTUK III

Missie en taken

Artikel 4

§ 1. Het agentschap heeft als missie de maatschap-
pelijke integratie en de participatie aan de samen-
leving van personen met een handicap te bevorde-
ren, door ondersteuning te verlenen waardoor ze
hun autonomie en kwaliteit van leven kunnen opti-
maliseren.

Het neemt bij de uitoefening van zijn taak het zelf-
beschikkingsrecht, de keuzevrijheid, de mogelijk-
heden en de ervaringsdeskundigheid van de per-

Voorzitter
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soon met een handicap en zijn leefomgeving als
uitgangspunt.

Het agentschap stimuleert de maatschappelijke in-
tegratie en participatie van personen met een han-
dicap, en werkt mee aan de uitvoering van een in-
clusief beleid voor de doelgroep.

§ 2. Het agentschap en door het agentschap erken-
de voorzieningen die het aanstuurt, eerbiedigen de
ideologische, filosofische en godsdienstige overtui-
ging van de personen waartoe ze zich richten.

– Aangenomen.

Artikel 5

De kerntaken van het agentschap omvatten :

1° organisatie van de ondersteuning, van personen
met een handicap en van de leefomgeving waar-
in zij verblijven ;

2° het specificeren van de criteria met het oog op
de afbakening van de doelgroep van personen
met een handicap, het organiseren van de indi-
catiestelling en de toewijzing.

– Aangenomen.

Artikel 6

De taken, genoemd in artikel 5, omvatten in elk
geval :

1° het programmeren op operationeel niveau, ver-
gunnen, erkennen, en subsidiëren van voorzie-
ningen en het opleggen van administratieve
sancties aan voorzieningen die belast zijn met
de ondersteuning van personen met een handi-
cap ;

2° het organiseren van de rechtstreekse individu-
gerichte personele, materiële en financiële on-
dersteuning aan personen met een handicap, en
het financieren van deze vormen van ondersteu-
ning ;

3° het bevorderen van de kwaliteit van de onder-
steuning aan personen met een handicap ;

4° het stimuleren van initiatieven ter bevordering
van de maatschappelijke integratie van perso-
nen met een handicap ;

5° het informeren en sensibiliseren met betrekking
tot alles wat verband houdt met handicaps en
de maatschappelijke integratie van personen
met een handicap ;

6° de operationalisering van de criteria voor de af-
bakening van de doelgroep van personen met
een handicap ;

7° de organisatie en de afhandeling van de aanvra-
gen tot ondersteuning.

– Aangenomen.

Artikel 7

Binnen het kader van de missie en de taken van
het agentschap kan de Vlaamse regering specifieke
taken aan het agentschap toewijzen.

– Aangenomen.

Artikel 8

De Vlaamse regering kan binnen het kader van de
aan het agentschap toegewezen middelen en bin-
nen het kader van de taken van het agentschap,
vermeld in artikelen 5, 6 en 7, nadere regels vast-
stellen betreffende de criteria, de voorwaarden, de
gevallen, de bedragen, de organisatie, de erken-
ningsnormen en de subsidievoorwaarden inzake :

1° de aanvraag tot ondersteuning, de indicatiestel-
ling en de toewijzing ;

2° het vergunnen, erkennen en subsidiëren van
voorzieningen, en het opleggen van administra-
tieve sancties aan voorzieningen ;

3° het ten laste nemen van de kosten van onder-
steuning, gedragen door de persoon met een
handicap, met inbegrip van het persoonlijke as-
sistentiebudget en van het persoonsgebonden
budget ;

4° het subsidiëren van projecten waarvoor geen
programmatie of structurele subsidiëring is uit-
getrokken ;

Voorzitter
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5° het organiseren van verhaalmogelijkheden
tegen de toewijzing door het agentschap.

– Aangenomen.

Artikel 9

Het agentschap kan voor het realiseren van zijn
missie en taken en met inachtneming van de regels,
genoemd in artikel 8, alle mogelijke activiteiten
van welke aard ook ontwikkelen, opzetten en ver-
wezenlijken.

– Aangenomen.

Artikel 10

Onverminderd de behandeling van klachten over
de eigen werking en dienstverlening zoals bepaald
in het decreet van 1 juni 2001 houdende toeken-
ning van een klachtrecht ten aanzien van bestuurs-
instellingen, neemt het agentschap klachten op die
worden geuit tegen voorzieningen die door het
agentschap werden erkend en behandelt deze
klachten.

– Aangenomen.

Artikel 11

Het agentschap voert zijn taken, genoemd in arti-
kelen 5, 6, 7 en 8, ten aanzien van de doelgroep uit,
in samenhang met :

1° het in andere beleidsdomeinen en op andere be-
leidsniveaus gevoerde beleid ;

2° het door de Vlaamse Gemeenschap gevoerde
welzijns- en gezondheidsbeleid.

Het agentschap ontwikkelt terreinexpertise met
betrekking tot de taken, genoemd in artikel 5, 6 en
7. Het agentschap stelt de verworven kennis en ex-
pertise ter beschikking van de beleidsondersteu-
ning zoals bedoeld in artikel 4, § 1, van het kader-
decreet. Het agentschap zorgt ervoor dat zijn
dienstverlening op basis van de nieuwste stand van
kennis en expertise voortdurend wordt verbeterd.

Het agentschap registreert en verwerkt alle nodige
gegevens voor :

1° de uitvoering van de taken, genoemd in artike-
len 5, 6 en 7 ;

2° het verstrekken van de beleidsgerichte input, als
genoemd in artikel 4, § 3, van het kaderdecreet.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels voor
de registratie en verwerking van gegevens, onver-
minderd de toepassing van de regelgeving tot be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer voor de
verwerking van de persoonsgegevens.

– Aangenomen.

Artikel 12

Voor de verwezenlijking van zijn missie en taken
werkt het agentschap samen en sluit het samenwer-
kingsakkoorden met instanties, instellingen, dien-
sten en verenigingen die op zijn taakgebied werk-
zaam zijn.

– Aangenomen.

Artikel 13

Personen met een handicap of hun wettelijke ver-
tegenwoordiger die voldoen aan de voorwaarden
van artikelen 16 en 17, kunnen bij het agentschap
een aanvraag tot ondersteuning indienen.

Om een ondersteuning te kunnen krijgen, moeten
zij hetzij hun woonplaats hebben in het Nederland-
se taalgebied, hetzij hun woonplaats hebben in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, en in dat laat-
ste geval zich wenden tot een voorziening in het
Nederlandse taalgebied of tot een voorziening in
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die, we-
gens haar organisatie, geacht moet worden uitslui-
tend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Geen ondersteuning kan verstrekt worden aan een
persoon die reeds ondersteund wordt door het
Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommis-
sie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de
Duitstalige Gemeenschap of het federale niveau.

De Vlaamse regering bepaalt op welke wijze de
aanvraag wordt ingediend en behandeld, met inbe-
grip van de verhaalmiddelen.

Voorzitter
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Binnen de in artikelen 5, 6 en 7 vastgestelde taken
van het agentschap kan de Vlaamse regering nade-
re regels, voorwaarden en criteria bepalen voor het
afbakenen van de doelgroep, en nadere regels uit-
werken voor de organisatie, de voorwaarden en cri-
teria van de indicatiestelling.

– Aangenomen.

Artikel 14

Een persoon met een handicap krijgt geen tege-
moetkoming van het agentschap als hij krachtens
andere wetten, decreten met uitzondering van het
decreet houdende de organisatie van de zorgverze-
kering, ordonnanties of reglementaire bepalingen,
of krachtens gemeen recht, voor dezelfde schade
en op grond van dezelfde schade al een schade-
loosstelling heeft gekregen. De persoon met een
handicap moet zijn aanspraak op deze schadeloos-
stelling doen gelden.

Als deze schadeloosstelling minder bedraagt dan
de tegemoetkoming van het agentschap, dan past
het agentschap het verschil bij.

In afwachting van de daadwerkelijke schadeloos-
stelling krachtens andere wetten, decreten, ordon-
nanties of reglementaire bepalingen of krachtens
gemeen recht, worden de tegemoetkomingen van
het agentschap toegekend onder de door de
Vlaamse regering vastgestelde voorwaarden.

Het agentschap treedt, ten belope van het bedrag
van de aan een persoon met een handicap uitge-
keerde tegemoetkoming, in diens rechten en
rechtsvorderingen tegen de derden die de schade-
loosstelling, bedoeld in het derde lid, verschuldigd
zijn.

De overeenkomst tussen de persoon met een han-
dicap en de derde die de schadeloosstelling moet
betalen, is niet tegenstelbaar aan het agentschap,
behalve als het agentschap met de tegenstelbaar-
heid akkoord gaat. Daarbij speelt het geen enkele
rol of de overeenkomst dateert van voor of na de
tussenkomst van het agentschap. Evenmin heeft
het feit dat de persoon met een handicap of de
derde bij de overeenkomst te goeder trouw handel-
de, invloed op de geldigheid van de overeenkomst
ten aanzien van het agentschap.

– Aangenomen.

Artikel 15

§ 1. De rechtsvordering van een erkende voorzie-
ning tot betaling van een werkingssubsidie, of een
verhoging daarvan of van een investeringssubsidie,
verjaart drie jaar na het einde van het werkingsjaar
waarvoor de werkingssubsidie werd berekend of
waarin de investeringssubsidie werd vastgelegd.

§ 2. De rechtsvordering tot terugbetaling van ten
onrechte uitgekeerde tegemoetkomingen verjaart
twee jaar na het einde van de maand waarin de te-
gemoetkoming werd betaald, ongeacht of ze recht-
streeks aan de persoon met een handicap dan wel
via een derde of via een voorziening werd uitge-
keerd. Voor tegemoetkomingen verleend of ge-
handhaafd op basis van bedrieglijke, onjuiste of on-
volledige gegevens bedraagt die termijn vijf jaar.

Het agentschap kan in de gevallen en onder de
voorwaarden, bepaald door de Vlaamse regering,
afzien van de terugvordering van ten onrechte be-
taalde sommen.

§ 3. Behalve om de redenen, vastgesteld in het Bur-
gerlijk Wetboek, wordt de verjaring gestuit door
een aangetekende brief of door een schulderken-
ning van de schuldenaar.

§ 4. Als de rechtsvordering is ontstaan vóór de in-
werkingtreding van dit decreet, gaan de nieuwe
verjaringstermijnen, vastgesteld in het decreet, in
vanaf de inwerkingtreding.van het decreet. De to-
tale duur van de verjaringstermijn mag evenwel de
nieuwe verjaringstermijn niet overschrijden.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Het persoonsgebonden budget, het persoonlijke
assistentiebudget en de behoeftegestuurde 

betoelaging van de voorzieningen

Artikel 16

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° persoonsgebonden budget : het budget dat het
agentschap aan de persoon met een handicap of
zijn wettelijke vertegenwoordiger toekent voor
de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van
de kosten van de ondersteuning en de organisa-
tie ervan ;

Voorzitter
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2° persoonlijke-assistentiebudget : het budget dat
het agentschap aan de persoon met een handi-
cap of zijn wettelijke vertegenwoordiger toe-
kent voor de gehele of gedeeltelijke tenlastene-
ming van de kosten van de persoonlijke assis-
tentie en de organisatie ervan ;

3° persoonlijke assistentie : de handelingen van
een persoonlijke assistent, gericht op het bijs-
taan en begeleiden van een persoon met een
handicap bij het uitvoeren van de activiteiten
met het oog op de organisatie van het dagelijks
leven en de bevordering van de maatschappelij-
ke integratie en participatie ;

4° persoonlijke assistent : een meerderjarige die
persoonlijke assistentie verleent in het kader
van een overeenkomst met de persoon met een
handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger ;

5° budgethouder : de persoon met een handicap of
zijn wettelijke vertegenwoordiger aan wie het
Fonds een persoonlijk assistentiebudget en het
persoonsgebonden budget toekent ;

6° budgethoudersvereniging : een vereniging zon-
der winstoogmerk, waarvan minstens tweederde
van de leden en tweederde van de bestuurders
budgethouder zijn, en die de taak op zich neemt
de budgethouders te ondersteunen bij alle as-
pecten van de organisatie van de ondersteuning
tot maatschappelijke integratie en participatie.

– Aangenomen.

Artikel 17

Met het oog op de realisatie van zorg op maat, be-
paalt de Vlaamse regering de in artikel 8, 2°, van
dit decreet bedoelde nadere regels voor het ver-
gunnen, erkennen en subsidiëren van voorzienin-
gen, en het opleggen van administratieve sancties
aan voorzieningen, op basis van modules van zorg-
functies, die rekening houden met de zorgbehoefte
en de zorgzwaarte van de personen met een handi-
cap.

– Aangenomen.

Artikel 18

Het agentschap kan, binnen de grenzen van zijn
begroting, en tot een maximaal bedrag, de kosten
van de ondersteuning, gedragen door de persoon
met een handicap, ten laste nemen door het toe-
kennen van :

1° een persoonlijke-assistentiebudget ;

2° een persoonsgebonden budget voor de tenlaste-
neming van de kosten van de ondersteuning van
voorzieningen erkend door het agentschap ;

3° een persoonsgebonden budget voor de tenlaste-
neming van de kosten van de individuele mate-
riële bijstand ;

De budgethouder neemt zelf de verantwoordelijk-
heid op zich voor de organisatie van de persoonlij-
ke assistentie en de ondersteuning.

De kosten, bedoeld in het eerste lid, moeten bewe-
zen worden.

De budgethouder ontvangt in de loop van het jaar
voorschotten tot een bedrag dat het in het eerste
lid bedoelde maximumbedrag niet mag overschrij-
den.

De bewezen en ten laste genomen kosten en de
uitbetaalde voorschotten worden jaarlijks verre-
kend.

Het maximale aantal van de in het eerste lid be-
doelde budgetten dat het agentschap kan toeken-
nen en de regels voor de evenwichtige spreiding
van de in het eerste lid bedoelde budgetten worden
vastgesteld in een programmatie.

De budgethouder kan facultatief voor alle aspec-
ten van de organisatie van de ondersteuning een
beroep doen op een budgethoudersvereniging.
Daartoe sluit hij zich aan bij de budgethoudersver-
eniging van zijn keuze. Het agentschap neemt de
kosten van de bijstand van de budgethoudersver-
eniging ten laste door een forfaitair supplement toe
te kennen op de budgetten bedoeld in het eerste
lid.

De budgethoudersverenigingen worden door het
Fonds erkend. De erkenning is geldig voor een pe-
riode van minimum 1 en maximum 10 jaar.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 19

De Regering bepaalt :

1° de categorieën van handelingen, bedoeld in arti-
kel 15 bis, 3° ;

2° de nadere regels van de overeenkomst met de
persoonlijke assistent, bedoeld in artikel 15 bis,
4° ;

3° het maximumbedrag en de voorwaarden voor
het toekennen van de budgetten, bedoeld in ar-
tikel 15 quater, eerste lid ;

4° de nadere regels van de bewijsvoering van de
kosten, bedoeld in artikel 15 quater, derde lid ;

5° de nadere regels van de toekenning van voor-
schotten, bedoeld in artikel 15 quater, vierde
lid ;

6° de nadere regels van de jaarlijkse verrekening
van de kosten, bedoeld in artikel 15 quater, vijf-
de lid ;

7° de programmatie, bedoeld in artikel 15 quater,
zesde lid ;

8° de regels voor de erkenning van en het toezicht
op de budgethoudersverenigingen bedoeld in
artikel 15 quater, zevende lid ;

9° het maximale bedrag en de regels voor de toe-
kenning van het in artikel 5 quater, zevende lid
bedoelde forfaitaire supplement.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Gerechtigden

Artikel 20

Dit decreet is van toepassing op de personen met
een handicap die op het ogenblik van hun aan-

vraag tot indicatiestelling, de volle leeftijd van vijf-
enzestig jaar nog niet hebben bereikt en op de
voorzieningen die ondersteuning verlenen aan per-
sonen met een handicap.

– Aangenomen.

Artikel 21

Een persoon met een handicap die aanspraak
maakt op de toepassing van dit decreet, moet wer-
kelijk in België verblijven. Hij moet bovendien het
bewijs voorleggen van een ononderbroken verblijf
van vijf jaar dan wel een niet aaneengesloten ver-
blijf van tien jaar in België. Bij niet-ontvoogde
minderjarigen, verlengd minderjarigen en onbe-
kwaam verklaarden moet hun wettelijke vertegen-
woordiger aan de bovengenoemde voorwaarden
voldoen.

De Vlaamse regering kan de toepassing van de be-
palingen van dit decreet uitbreiden tot andere per-
sonen met een handicap dan die welke werden ge-
noemd in het eerste lid, onder de voorwaarden die
ze zelf vaststelt.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Bestuur en werking

Artikel 22

De Vlaamse regering regelt de werking van het
agentschap voor zover deze regeling geen afbreuk
doet aan de in het kaderdecreet of in voorliggend
oprichtingsdecreet vastgelegde beslissings- en be-
leidsstructuur.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Voorzitter
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Amendement Nr. 38

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq 

na indiening van het verslag

HOOFDSTUK VI

Bestuur en werking

Artikel 22

Dit artikel vervangen door wat volgt :

“Artikel 22

Het agentschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur, samengesteld uit maximaal twaalf leden,
met inbegrip van een voorzitter en een ondervoor-
zitter, en onverminderd de toepassing van artikel
18, § 2, van het kaderdecreet.

De volgende personen maken in ieder geval deel
uit van de raad van bestuur :

1° personen die de gebruikers vertegenwoordigen
van de ondersteuning, onder meer verleend
door voorzieningen ;

2° personen die de voorzieningen vertegenwoordi-
gen die op de vermelde taakgebieden werkzaam
zijn ;

3° deskundigen op het vlak van de taken van het
agentschap ;

4° deskundigen op het vlak van management.

Van de raad van bestuur kunnen geen personen
deel uitmaken die personeelslid zijn van het agent-
schap, of van organisaties die door het agentschap
(mede)beheerd worden, of die vanwege hun pro-
fessionele of andere activiteiten belangen hebben
die strijdig zijn met die van het agentschap.

Het vrijwillig ontslag van een lid van de raad van
bestuur moet aanvaard worden door de Vlaamse
regering alvorens uitwerking te hebben.

Met toepassing van artikel 18, § 1, tweede lid, van
het kaderdecreet voorziet de Vlaamse regering
binnen drie maanden in de vervanging van elk lid
dat opgehouden heeft deel uit te maken van de
raad van bestuur vóór de normale beëindiging van
zijn mandaat.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

Artikel 23

Het agentschap stelt alle gegevens ter beschikking,
waar de entiteit om verzoekt die door de regering
is belast met inspectie. Tussen het agentschap en
deze entiteit wordt een samenwerkingsovereen-
komst gesloten. De Vlaamse regering bepaalt de
nadere regels voor deze samenwerkingsovereen-
komst.

– Aangenomen.

Artikel 24

Tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling en Beroepsopleiding (VDAB) en het agent-
schap wordt een samenwerkingsovereenkomst ge-
sloten met als voorwerp de monitoring van de on-
dersteuningsmaatregelen van de VDAB voor de
door het agentschap erkende personen met een
handicap.

Opdat deze samenwerkingsovereenkomst uitvoer-
baar zou worden, is een voorafgaandelijke goed-
keuring vereist van de Vlaamse regering.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VII

Raadgevend comité

Er is een amendement op dit opschrift dat luidt als
volgt :

Voorzitter
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Amendement Nr. 39

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

HOOFDSTUK VII

Raadgevend comité

Het opschrift schrappen.

De stemming over het amendement wordt aange-
houden.

HOOFDSTUK VII

Raadgevend comité

Artikel 25

Bij het agentschap wordt een raadgevend comité
opgericht, dat advies verstrekt op verzoek van het
hoofd van het agentschap. Het raadgevend comité
verstrekt tevens op eigen initiatief advies over alle
aangelegenheden die van belang zijn voor de taken
van het agentschap.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 40 

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

Artikel 25

Dit artikel vervangen door wat volgt :

“Artikel 25

De raad van bestuur vertegenwoordigt de instel-
ling in rechte en in feite.

De raad van bestuur is, onverminderd de bevoegd-
heden toegewezen aan het hoofd van het agent-
schap, bevoegd voor het beheer van het agent-
schap, in de meest ruime zin.

De raad van bestuur bepaalt in een reglement van
inwendige orde de bevoegdheden die gedelegeerd
worden aan het hoofd van het agentschap en de
modaliteiten van deze delegatie. Enkel de volgende
bevoegdheden kan de raad van bestuur niet op al-
gemene wijze delegeren :

1° het bepalen van de strategische doelstellingen
van het agentschap ;

2° het sluiten van de beheersovereenkomst ;

3° het opstellen van de begroting ;

4° het vaststellen van de algemene rekening ;

5° de bevoegdheden die door de rechtspositierege-
ling van het personeel worden toegewezen aan
de raad van bestuur ;

6° het toestaan van afwijkingen op de begrenzing
voor het aangaan van verbintenissen ;

7° het herverdelen van de investeringskredieten ;

8° het rapporteren over de uitvoering van de be-
groting en over de boekhouding.

De raad van bestuur regelt in het reglement van in-
wendige orde zijn eigen werking.

Het reglement van inwendige orde van de raad van
bestuur wordt door de raad van bestuur goedge-
keurd of gewijzigd met tweederde meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Het goedgekeurde
of gewijzigde reglement wordt door de raad van
bestuur ter bekrachtiging voorgelegd aan de
Vlaamse regering. Het reglement treedt in werking
na de bekrachtiging door de Vlaamse regering. Als
de Vlaamse regering het reglement niet bekrach-
tigt of afwijst binnen drie maanden na verzending
ervan, treedt het reglement automatisch in wer-
king.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

Voorzitter
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Artikel 26

Het raadgevend comité is samengesteld uit een ge-
lijke vertegenwoordiging van de volgende maat-
schappelijke geledingen van het beleidsveld :

1° de gebruikers van de door het agentschap geor-
ganiseerde ondersteuning, ondermeer verleend
door voorzieningen ;

2° de voorzieningen die op de vermelde taakgebie-
den werkzaam zijn ;

3° de werknemers van de voorzieningen.

Deze vertegenwoordigers worden benoemd op
voordracht van de representatieve middenveldor-
ganisaties van de genoemde geledingen.

In het raadgevend comité kunnen ook andere, door
de Vlaamse regering aan te wijzen personen, zitting
hebben, alsook onafhankelijke deskundigen op het
werkterrein van het agentschap.

Het lidmaatschap van het raadgevend comité is on-
verenigbaar met de hoedanigheid van personeels-
lid van het agentschap.

De Vlaamse regering stelt de nadere regels voor de
samenstelling van het raadgevend comité vast, en
kan voor de leden ervan een vergoeding bepalen.
De leden worden door de Vlaamse regering voor
een periode van vier jaar benoemd.

Het raadgevend comité stelt een huishoudelijk re-
glement op en legt het ter goedkeuring voor aan de
Vlaamse regering. Het reglement stelt de prakti-
sche

werking vast, de deontologie, de informatie- en
rapporteringsopdracht van het comité, en de aard
van de dossiers en rapporten die aan het raadge-
vend comité voorgelegd moeten worden.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 41

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

Artikel 26

Dit artikel vervangen door wat volgt :

“Artikel 26

De raad van bestuur stelt het hoofd van het agent-
schap aan, dat belast is met het dagelijks bestuur.

Het hoofd van het agentschap woont de vergade-
ringen van de raad van bestuur bij met raadgeven-
de stem.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

HOOFDSTUK VIII

Financiële middelen

Artikel 27

Het verzelfstandigd agentschap kan beschikken
over de volgende ontvangsten :

1° dotaties ;

2° schenkingen en legaten in speciën ;

3° inkomsten uit eigen participaties en uit door
het agentschap verstrekte leningen aan
derden ;

4° inkomsten uit de verkoop van eigen participa-
ties ;

5° ontvangsten die voortvloeien uit daden van be-
heer of beschikking van eigen domeingoede-
ren ;

Voorzitter
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6° de subsidies waarvoor het agentschap in aan-
merking komt ;

7° de inkomsten uit sponsoring ;

8° de terugvordering van ten onrechte verrichte
betalingen ;

9° de bijdragen van personen aan wie ondersteu-
ning wordt georganiseerd of van onderhouds-
plichtige personen ;

10° vergoedingen voor andere prestaties aan der-
den, volgens de voorwaarden van de beheers-
overeenkomst ;

11° leningen.

Tenzij in een decreet anders is bepaald, worden de
ontvangsten, bedoeld in het eerste lid, beschouwd
als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamen-
lijke uitgaven.

– Aangenomen.

Artikel 28

Het agentschap kan schenkingen of legaten aan-
vaarden. Het hoofd van het agentschap beoordeelt
vooraf de opportuniteit en de risico’s verbonden
aan de aanvaarding ervan.

– Aangenomen.

Artikel 29

Het agentschap wordt gemachtigd om een reserve-
fonds aan te leggen. In de begroting situeert het re-
servefonds zich op het niveau van de totaliteit van
het agentschap.

Het agentschap mag de middelen in het reserve-
fonds voor de volgende taken aanwenden :

1° voor de taken, genoemd in artikelen 5 en 6 en
voor de taken die de Vlaamse regering met toe-
passing van artikel 7 aan het agentschap op-
draagt ;

2° voor het verwerven en beheren van patrimoni-
um dat wordt aangewend voor de verwezenlij-
king van de taken, genoemd in artikelen 5 en 6
en van de taken die de Vlaamse regering met
toepassing van artikel 7 aan het agentschap op-
draagt.

Het spijzen van het reservefonds is afhankelijk van
een machtiging door het Vlaams Parlement in de
jaarlijkse begroting. Die machtiging kan enkel be-
trekking hebben op dat deel van de uitgavenkre-
dieten dat in de begroting aan het agentschap
wordt toegekend en dat in het begrotingsjaar zelf
niet wordt aangewend.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IX

Strafbepalingen

Artikel 30

Onverminderd de toepassing van de straffen, opge-
nomen in het Strafwetboek, kan een gevangenis-
straf van acht dagen tot drie maanden en een geld-
boete van 26 euro tot 500 euro of een van die straf-
fen worden opgelegd aan elke persoon :

1° die werkzaam is in of verbonden is aan een
voorziening en die het beheer van het geld of de
goederen waarneemt van een persoon met een
handicap die een beroep doet op de voorzie-
ning, met uitzondering van de gevallen die de
Vlaamse regering vaststelt ;

2° die als voorwaarde voor de opvang of het ver-
blijf in, of de begeleiding door een voorziening,
de persoon met een handicap een waarborgsom
of een andere financiële verplichting oplegt, met
uitzondering van de gevallen die de Vlaamse re-
gering vaststelt ;

3° die zonder vergunning van het agentschap een
voorziening bouwt, opricht, in gebruik neemt of
exploiteert die door het agentschap gesubsi-
dieerd kan worden, of de opnamecapaciteit van
een voorziening verandert.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK X

Coördinatie

Artikel 31

§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de
bestaande wets- en decreetsbepalingen betreffende
het agentschap te wijzigen, aan te vullen, te vervan-
gen of op te heffen, om ze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van dit decreet en van
het kaderdecreet.

De besluiten die hiertoe worden vastgesteld, hou-
den op uitwerking te hebben indien ze niet bij de-
creet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na
de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachti-
ging werkt terug tot op deze laatste datum.

De bevoegdheid die hiertoe aan de Vlaamse rege-
ring is opgedragen, vervalt negen maanden na de
inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum
kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf
zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij een
decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of
opgeheven.

De Vlaamse regering kan de bepalingen van de de-
creten betreffende het agentschap coördineren, als-
ook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stil-
zwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het
tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan zij :

1° de te coördineren bepalingen anders inrichten,
inzonderheid opnieuw ordenen en vernumme-
ren ;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen
dienovereenkomstig vernummeren ;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op
onderlinge overeenstemming en eenheid van
terminologie herschrijven, zonder te raken aan
de erin neergelegde beginselen.

De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij
decreet is bekrachtigd.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK XI

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 32

De volgende regelingen worden opgeheven :

1° de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale
reclassering van de minder-validen, gewijzigd bij
het koninklijk besluit nr 27 van 27 juni 1967, de
wetten van 10 oktober 1967 en 21 november
1969, het koninklijk besluit nr. 14 van 23 okto-
ber 1978, de wetten van 6 juli 1989, 22 december
1989 en 16 juli 1990, en het koninklijk besluit
van 28 juni 1984, met uitzondering van artikel
21 ;

2° het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november
1967 tot instelling van een Fonds voor Medi-
sche, Sociale en Pedagogische Zorg voor Ge-
handicapten, gewijzigd bij de decreten van 20
december 1989, 22 december 1993 en 4 mei
1994, en bij het besluit van de Vlaamse regering
van 24 juli 1991 ;

3° het decreet van 27 juni 1990 houdende oprich-
ting van het Vlaams Fonds voor Sociale Integra-
tie van Personen met een handicap, gewijzigd
bij de decreten van 25 juli 1992, 22 december
1993, 23 februari 1994, 4 mei 1994, 21 december
1994, 15 juli 1997, 7 juli 1998, 30 maart 1999, 17
juli 2000, 21 december 2001 en 8 mei 2002.

– Aangenomen.

Artikel 33

§ 1. Artikel 582, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
wat de Vlaamse Gemeenschap betreft aangevuld
bij decreet van 12 november 1997, wordt aangevuld
met de woorden "en bij decreet van [...] houdende
oprichting van het Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een Handicap".

§ 2. De vorderingen bedoeld bij artikel 582 van het
Gerechtelijk Wetboek worden op straffe van niet
ontvankelijkheid, ingediend binnen de termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de datum van de
ontvangst van de bestreden beslissing.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 34

Voor de huidige titularissen van de rang A2L van
de rechtsvoorganger van het agentschap wordt een
functie van adjunct – genoemd algemeen directeur
– voorzien, tot zij aangesteld worden in een andere
functie of het agentschap of zijn rechtsvoorganger
verlaten.

– Aangenomen.

Artikel 35

Behoudens andersluidende bepalingen, worden de
begroting en rekeningen opgemaakt en goedge-
keurd en de controle door het Rekenhof uitge-
voerd overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op de
instellingen van openbaar nut van categorie A.

– Aangenomen.

Artikel 36

De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit
decreet in werking treedt.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET tot oprichting van
het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelf-
standigd agentschap Vlaams Agentschap voor
Geestelijke Gezondheidszorg
– 2102 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 4

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet tot oprichting van het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke
Gezondheidszorg.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Gatz, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

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 de-
creet tot oprichting van het publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezond-
heidszorg.

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

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk
Beleid van 18 juli 2003 ;

2° geestelijke gezondheidszorg : het aanbod van
verantwoorde zorg aan personen met een psy-
chische disfunctie met het oog op het herstel
van stoornissen en het bereiken van een even-
wicht met zichzelf en hun leefomgeving, met in-
begrip van het aanleren of stimuleren van atti-
tudes, vaardigheden en kennis die de maat-
schappelijke integratie en participatie bevorde-
ren ;

Voorzitter
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3° integrale jeugdhulp : het aanbieden, op grond
van een vraag of behoefte, van een samenhan-
gend geheel van hulp aan de minderjarige of
aan de minderjarige en zijn leefomgeving, om
de ontplooiingskansen van de minderjarige te
vrijwaren en zijn welzijn en gezondheid te ver-
hogen ;

4° de ziekenhuiswetgeving : de wet op de zieken-
huizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en
alle andere regelgeving die op een algemene
wijze de organisatie en de werking van zieken-
huizen regelt ;

5° psychiatrisch verzorgingstehuis zoals omschre-
ven in het koninklijk besluit van 10 juli 1990
houdende vaststelling van de normen voor de
bijzondere erkenning van de psychiatrische ver-
zorgingstehuizen ;

6° dagelijks bestuur : handelingen of verrichtingen
die niet verder reiken dan de behoeften van de
dagelijkse werking van het agentschap en de be-
hoeften die geen tussenkomst van de raad van
bestuur rechtvaardigen vanwege hun minder al-
gemene impact of het hoogdringende karakter
ervan.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Oprichting

Artikel 3

Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigd agentschap met rechtsper-
soonlijkheid opgericht als bedoeld in artikel 13 van
het kaderdecreet. Dit agentschap draagt als naam
Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezond-
heidszorg.

De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen
beleidsdomein het agentschap behoort.

De Vlaamse regering bepaalt de vestigingsplaats
van de zetel van het agentschap.

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toe-
passing op het agentschap.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Missie en taken

Artikel 4

§ 1. Het agentschap heeft als missie zich te ontwik-
kelen tot een open en geïntegreerde kennisgedre-
ven organisatie voor geestelijke gezondheidszorg
waar elke persoon in psychische nood een kwali-
teitsvolle behandeling en dienstverlening vindt.

§ 2. Het agentschap streeft ernaar om aan iedere
cliënt de meest adequate geestelijke gezondheids-
zorg te bieden en baseert zich hierbij op actuele
ontwikkelingen in kennis en expertise.

Het agentschap streeft ernaar om aan elke cliënt
zorg op maat aan te bieden, geoptimaliseerd in
doelgroepgerichte zorgprogramma’s en eventueel
in samenwerking met partners.

§ 3. Bij het vervullen van zijn missie stelt het agent-
schap de cliënt centraal en neemt het de eigenheid,
mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt als
uitgangspunt.

Bij de uitvoering van zijn activiteiten richt het
agentschap zich op het bevorderen van de maat-
schappelijke integratie en participatie in de samen-
leving.

§ 4. Het agentschap bevordert de publieke dienst-
verlening en het openbare initiatief in de geestelij-
ke gezondheidszorg.

Het agentschap eerbiedigt bij zijn optreden de ide-
ologische, filosofische en godsdienstige overtuiging
van de personen tot wie het zich richt.

– Aangenomen.

Artikel 5

De kerntaak van het agentschap omvat het organi-
seren van openbare geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
door bedden en plaatsen te beheren, en activiteiten
en diensten te ontwikkelen en te realiseren.

– Aangenomen.
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Artikel 6

De taak, bedoeld in artikel 5, omvat minstens :

1° het beheer van erkende bedden en plaatsen ;

2° het beheer en de organisatie van psychiatrische
gezinsverpleging ;

3° de organisatie van forensische psychiatrie in
hiertoe geëigende voorzieningen met specifiek
ontwikkelde zorgprogramma’s ;

4° het organiseren van geestelijke gezondheids-
zorg voor specifieke doelgroepen als externe
ondersteuning van diensten en voorzieningen
inzake welzijn en gezondheid ;

5° het ontwikkelen van gespecialiseerde kennis en
expertise in relevante domeinen en het initiëren
en operationaliseren van zorgvernieuwing.

– Aangenomen.

Artikel 7

Naast de taken, vermeld in artikel 5 en 6, kan het
agentschap ook meewerken aan de uitvoering van
het inclusieve beleid inzake geestelijke gezond-
heidszorg en integrale jeugdhulp.

Het agentschap ontwikkelt terreinexpertise met
betrekking tot de taken, vermeld in artikel 5, 6 en
7. Het agentschap stelt zijn verworven kennis en
expertise ter beschikking van de beleidsondersteu-
ning als bedoeld in artikel 4, § 1, van het kaderde-
creet. Het agentschap zorgt voor permanente opti-
malisering en vernieuwing van zijn dienstverlening
op basis van actuele ontwikkelingen inzake kennis
en expertise.

Binnen het kader van de missie en de taken van
het agentschap kan de Vlaamse regering te allen
tijde specifieke taken aan het agentschap toewij-
zen.

– Aangenomen.

Artikel 8

Voor de toepassing van artikel 12 van het kaderde-
creet wordt onder taken van beleidsuitvoering ver-
staan die taken waarvan de uitvoering onderwor-
pen is aan het vereiste van erkenning door de
Vlaamse regering of die taken die overeenkomstig
artikel 7, derde lid, van dit decreet aan het agent-
schap worden toegewezen.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Bestuur en werking

Artikel 9

Het agentschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur, samengesteld uit maximaal twaalf leden,
met inbegrip van een voorzitter, een ondervoorzit-
ter en onder voorbehoud van de toepassing van ar-
tikel 18, § 2, van het kaderdecreet.

De volgende personen maken in elk geval deel uit
van de raad van bestuur :

1° personen met deskundigheid op het vlak van
geestelijke gezondheidszorg ;

2° personen met deskundigheid op juridisch vlak ;

3° personen met deskundigheid op het vlak van
management.

Van de raad van bestuur kunnen geen personen
deel uitmaken die personeelslid zijn van het agent-
schap, of van organisaties die door het agentschap
(mede) beheerd worden, of die vanwege hun pro-
fessionele of andere activiteiten belangen hebben
die strijdig zijn met die van het agentschap.

Het vrijwillige ontslag van een lid van de raad van
bestuur moet aanvaard worden door de Vlaamse
regering alvorens uitwerking te hebben.

Met toepassing van artikel 18, § 1, tweede lid, van
het kaderdecreet voorziet de Vlaamse regering
binnen drie maanden in de vervanging van elk lid
dat opgehouden heeft deel uit te maken van de
raad van bestuur vóór de normale beëindiging van
zijn mandaat.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 10

De raad van bestuur vertegenwoordigt de instel-
ling in rechte en in feite.

De raad van bestuur is, onverminderd de bevoegd-
heden, toegewezen aan het hoofd van het agent-
schap, en met inachtneming van de bevoegdheden
van de medische raden, bevoegd voor het beheer
van het agentschap in de meest ruime zin, tenzij
het in dit decreet anders is bepaald.

De raad van bestuur bepaalt in een reglement van
inwendige orde de bevoegdheden die gedelegeerd
worden aan het hoofd van het agentschap en de
modaliteiten van deze delegatie. Enkel de volgende
bevoegdheden kan de raad van bestuur niet op al-
gemene wijze delegeren :

1° de strategische doelstellingen van het agent-
schap bepalen ;

2° de beheersovereenkomst sluiten ;

3° de begroting opstellen ;

4° de algemene rekening vaststellen ;

5° de bevoegdheden die door de ziekenhuiswetge-
ving worden toegewezen aan de beheerder van
een ziekenhuis ;

6° de bevoegdheden die door de rechtspositierege-
ling van het personeel worden toegewezen aan
de raad van bestuur ;

7° de investeringskredieten herverdelen ;

8° rapporteren over de uitvoering van de begro-
ting en over de boekhouding.

De raad van bestuur regelt in het reglement van in-
wendige orde zijn eigen werking.

Het reglement van inwendige orde van de raad van
bestuur wordt door de raad van bestuur goedge-
keurd of gewijzigd met tweederde meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Het goedgekeurde
of gewijzigde reglement wordt door de raad van
bestuur voorgelegd aan de Vlaamse regering ter
bekrachtiging. Het reglement treedt in werking na
de bekrachtiging door de Vlaamse regering. Als de
Vlaamse regering het reglement niet bekrachtigt of
afwijst binnen drie maanden na de verzending

ervan, treedt het reglement automatisch in wer-
king.

– Aangenomen.

Artikel 11

De raad van bestuur stelt het hoofd van het agent-
schap aan, dat belast is met het dagelijks bestuur.

Het hoofd van het agentschap en een geneesheer,
aangewezen door het hoofd van het agentschap
voor het medisch beleid van het agentschap, wonen
de vergaderingen van de raad van bestuur bij met
raadgevende stem.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Financiële middelen

Artikel 12

Het agentschap kan beschikken over de volgende
ontvangsten :

1° dotatie(s) ;

2° leningen ;

3° ontvangsten die voortvloeien uit daden van
beheer of beschikking met betrekking tot
eigen domeingoederen ;

4° schenkingen en legaten in speciën ;

5° inkomsten uit eigen participaties en uit door
het agentschap verstrekte leningen aan
derden ;

6° opbrengsten uit de verkoop van eigen partici-
paties ;

7° de subsidies waarvoor het agentschap als be-
gunstigde in aanmerking komt ;

8° terugvorderingen van ten onrechte gedane uit-
gaven ;

9° vergoedingen voor prestaties aan derden, zoals
inkomsten die voortvloeien uit medische, para-
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medische en technische prestaties, uit verple-
ging en verblijf van patiënten, en uit alle ande-
re activiteiten, georganiseerd door het agent-
schap ter uitvoering van zijn taken, volgens de
voorwaarden bepaald in de beheersovereen-
komst ;

10° de opbrengst van sponsoring.

Tenzij het anders is bepaald in een decreet, worden
de ontvangsten, bedoeld in het eerste lid, be-
schouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de
gezamenlijke uitgaven.

– Aangenomen.

Artikel 13

Het agentschap kan schenkingen of legaten aan-
vaarden. Het hoofd van het agentschap beoordeelt
vooraf de opportuniteit en de risico’s, verbonden
aan de aanvaarding.

– Aangenomen.

Artikel 14

Het agentschap wordt gemachtigd om een reserve-
fonds aan te leggen. In de begroting situeert het re-
servefonds zich op het niveau van de totaliteit van
het agentschap.

Het agentschap mag de middelen in het reserve-
fonds voor de volgende taken aanwenden :

1° voor de taken, genoemd in artikel 5 en 6, en
voor de taken die de Vlaamse regering met toe-
passing van artikel 7 aan het agentschap op-
draagt ;

2° voor het verwerven en beheren van patrimoni-
um dat wordt aangewend voor de realisatie van
de taken, genoemd in artikel 5 en 6, en van de
taken die de Vlaamse regering met toepassing
van artikel 7 aan het agentschap opdraagt.

Het spijzen van het reservefonds is afhankelijk van
een machtiging door het Vlaams Parlement in de
jaarlijkse begroting. Die machtiging kan enkel be-
trekking hebben op dat deel van de uitgavenkre-
dieten dat in de begroting aan het agentschap

wordt toegekend en dat in het begrotingsjaar zelf
niet wordt aangewend.

– Aangenomen.

Artikel 15

Het agentschap voert een economische en een ana-
lytische boekhouding conform bepalingen, opge-
legd in de ziekenhuiswetgeving. De Vlaamse rege-
ring bepaalt welke artikelen uit de decreten die
voor de Vlaamse Gemeenschap en de eronder res-
sorterende instellingen een regeling inzake de be-
groting, de boekhouding, de organisatie van de
controle, en de controle op de subsidies invoeren,
niet van toepassing zijn op het agentschap.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Coördinatie

Artikel 16

§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de
bestaande wets- en decreetbepalingen te wijzigen,
aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze
in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van dit decreet en van het kaderdecreet.

De besluiten die krachtens deze paragraaf worden
vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze
niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen
maanden na de datum van de inwerkingtreding
ervan. De bekrachtiging werkt terug tot deze laat-
ste datum.

De in deze paragraaf aan de Vlaamse regering op-
gedragen bevoegdheid vervalt negen maanden na
de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum
kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf
zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij een
decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of
opgeheven.

§ 2. De Vlaamse regering kan de bepalingen van de
decreten betreffende het Vlaams Agentschap voor
Geestelijke Gezondheidszorg coördineren, alsook
de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwij-
gend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijd-
stip van de coördinatie. Te dien einde kan zij :
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1° de te coördineren bepalingen anders inrichten,
inzonderheid opnieuw ordenen en vernumme-
ren ;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen
dienovereenkomstig vernummeren ;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op
onderlinge overeenstemming en eenheid van
terminologie herschrijven, zonder te raken aan
de erin neergelegde beginselen ;

De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij
decreet is bekrachtigd.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VII

Slotbepalingen

Artikel 17

Behoudens andersluidende bepalingen, worden de
begroting en rekeningen opgemaakt en goedge-
keurd en de controle uitgevoerd overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 be-
treffende de controle op de instellingen van open-
baar nut van categorie B.

– Aangenomen.

Artikel 18

De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit
decreet in werking treedt.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET tot oprichting van
het intern verzelfstandigd agentschap met rechts-
persoonlijkheid Kind en Gezin
– 2103 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 6

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijk-
heid Kind en Gezin.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Gatz, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Zoals ik reeds zei, zal
ik dezelfde redenering niet bij elk gelijkaardig ont-
werp van decreet hernemen.

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 de-
creet tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en
Gezin.

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

Er is een amendement op het opschrift dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 21

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

Opschrift

Het opschrift van dit ontwerp van decreet vervan-
gen door wat volgt :

“Ontwerp van decreet tot oprichting van het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
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agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en
Gezin”.

De stemming over het amendement wordt aange-
houden.

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk
Beleid van 18 juli 2003 ;

2° kinderopvang : de voorschoolse opvang van kin-
deren en de buitenschoolse opvang van kinde-
ren in al zijn vormen ;

3° preventieve gezinsondersteuning : de dienstver-
lening aan jonge kinderen en de gezinnen waar-
in ze opgroeien, of aan toekomstige gezinnen,
op het vlak van de preventieve gezondheidszorg
en op sociaal-pedagogisch vlak. De preventieve
gezinsondersteuning heeft aandacht voor de
leefomgeving van het kind en in eerste instantie
gericht op gezinnen met kinderen, jonger dan
drie jaar ;

4° gezin : primaire leefvormen of samenlevingsvor-
men waarin meerdere personen min of meer
duurzame relaties onderhouden ;

5° voorzieningen : elke organisatievorm die de on-
dersteuning organiseert en/of verleent.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Oprichting

Artikel 3

Er wordt een intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid opgericht als bedoeld in
artikel 10 van het kaderdecreet.

Dit agentschap draagt als naam Kind en Gezin,
hierna het agentschap genoemd.

De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen
beleidsdomein het agentschap behoort.

De Vlaamse regering bepaalt de vestigingsplaats
van het agentschap.

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toe-
passing op het agentschap.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 22

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

Artikel 3

De eerste zin vervangen door wat volgt :

“Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigd agentschap met rechtsper-
soonlijkheid opgericht als bedoeld in artikel 13 van
het kaderdecreet.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

HOOFDSTUK III

Missie en taken 

Artikel 4

§ 1. Het agentschap heeft als missie, samen met zijn
partners, voor elk kind, waar en hoe het ook gebo-
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ren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen te creë-
ren.

§ 2. Bij het uitvoeren van zijn missie stelt het agent-
schap het respect voor de rechten van het kind en
voor diversiteit centraal.

Het neemt bij de uitoefening van zijn taak de opti-
male ontwikkeling van het kind en de verantwoor-
delijkheid en mogelijkheden van de ouders als uit-
gangspunt.

§ 3. Het agentschap en de aangestuurde voorzie-
ningen eerbiedigen bij hun optreden de ideologi-
sche, filosofische en godsdienstige overtuiging van
de personen tot wie zij zich richten.

– Aangenomen.

Artikel 5

De kerntaak van het agentschap omvat de regie
van de kinderopvang en de organisatie van de pre-
ventieve gezinsondersteuning.

– Aangenomen.

Artikel 6

§ 1. De taak inzake de regie van de kinderopvang
omvat in elk geval :

1° de registratie van elk opvanginitiatief ;

2° het onder al zijn vormen stimuleren en toelaten
van opvanginitiatieven ;

3° de bevordering van de kwaliteit van opvangini-
tiatieven ;

4° de programmatie op operationeel niveau, op lo-
kaal en regionaal vlak en op het vlak van de
Vlaamse Gemeenschap ;

5° de informatie aan ouders en toekomstige ou-
ders.

§ 2. Het agentschap beoogt inzake kinderopvang
een zo goed mogelijk antwoord te bieden aan de
behoeften van gezinnen, vooral in het kader van de
afstemming gezin-arbeid, met bijzondere aandacht

voor de gezinnen met bijzondere opvangbehoef-
ten.

– Aangenomen.

Artikel 7

§ 1. De taak van het agentschap inzake de organi-
satie van de preventieve gezinsondersteuning
omvat in elk geval :

1° het informeren en adviseren van gezinnen en
toekomstige ouders voor gezondheid, ontwikke-
ling, opvoeding, voeding en veiligheid van kin-
deren ;

2° het opvolgen, detecteren en signaleren van risi-
co’s inzake gezondheid, ontwikkeling en opvoe-
ding van kinderen, waaronder de detectie van
kindermishandeling en het screenen van gehoor
en zicht ;

3° de preventieve gezondheidszorg met betrekking
tot het jonge kind, in het bijzonder het promo-
ten, toedienen en opvolgen van vaccinaties ;

4° de ondersteuning van gezinnen en toekomstige
ouders met specifieke behoeften inzake gezond-
heid, ontwikkeling en opvoeding, waaronder
huilen, slapen, eten en interactie ouders-kinde-
ren.

§ 2. Het agentschap beoogt met de preventieve ge-
zinsondersteuning een zo groot mogelijk bereik bij
kinderen en gezinnen, maar richt zich tegelijkertijd
intensief naar gezinnen met specifieke behoeften.

Onder gezinnen met specifieke behoeften wordt
onder meer verstaan : kansarme gezinnen, vluchte-
lingengezinnen, gezinnen met kinderen met een
handicap, éénoudergezinnen en gezinnen met een
meerling.

Het agentschap kan zijn dienstverlening inzake
preventieve gezinsondersteuning eveneens richten
naar de opvanginitiatieven, als bedoeld in artikel 6.

– Aangenomen.

Artikel 8

§ 1. Naast de kerntaken, vermeld in artikel 5,
neemt het agentschap ook taken op inzake crisis-
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opvang van jonge kinderen, inzake verstoorde op-
voedingssituaties en inzake hulpverlening bij kin-
dermishandeling.

Het agentschap stemt deze taken af op het beleid
inzake integrale jeugdzorg.

§ 2. Binnen het kader van de missie en de taken
van het agentschap kan de Vlaamse regering speci-
fieke opdrachten aan het agentschap toewijzen.

– Aangenomen.

Artikel 9

Onverminderd de behandeling van klachten over
de eigen werking en dienstverlening zoals bepaald
in het decreet van 1 juni 2001 houdende toeken-
ning van een klachtrecht ten aanzien van bestuurs-
instellingen moet het agentschap klachten tegen
partners en door hen geregistreerde voorzieningen
opnemen en behandelen.

– Aangenomen.

Artikel 10

Het agentschap voert de taken, vermeld in artikel
5, 6, 7 en 8, voorzover het om beleidsuitvoerende
taken gaat, uit in samenhang met :

1° het door andere beleidsdomeinen en beleidsni-
veaus gevoerde beleid ;

2° het door de Vlaamse Gemeenschap gevoerde
beleid inzake welzijn en gezondheid ;

Het agentschap ontwikkelt terreinexpertise met
betrekking tot de taken, vermeld in artikel 5, 6, 7
en 8.

Het agentschap zal de verworven kennis en exper-
tise ter beschikking stellen van de beleidsonder-
steuning als bedoeld in artikel 4, § 1, van het kader-
decreet.

Het agentschap zal haar dienstverlening perma-
nent optimaliseren en vernieuwen op basis van ac-
tuele ontwikkelingen inzake kennis en expertise.

Het agentschap registreert en verwerkt alle gege-
vens, met inbegrip van persoonsgegevens met be-
trekking tot zijn cliënteel, die noodzakelijk zijn
om :

1° de taken, bedoeld in artikel 5, 6, 7 en 8 uit te
voeren ;

2° de beleidsgerichte input als bedoeld in artikel 4,
§ 3, van het kaderdecreet te leveren.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels met
betrekking tot de gegevensregistratie en verwer-
king, onverminderd de toepassing van de regelge-
ving tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer voor de verwerking van de persoonsgegevens.

– Aangenomen.

Artikel 11

Het agentschap werkt voor de realisatie van zijn
taken samen en sluit samenwerkingsakkoorden af
met overheden, instanties, instellingen, diensten en
verenigingen die op het vlak van de toegewezen
taken actief zijn.

Inzake kinderopvang werkt het agentschap voor de
lokale programmatie op structurele wijze samen
met lokale actoren, waaronder de lokale besturen.

Inzake preventieve gezinsondersteuning werkt het
agentschap in partnership met organisaties of in-
stanties die consultatiebureaus organiseren, alsook
met ziekenhuizen voor informatieverstrekking aan
zwangeren en kraambezoeken aan pas bevallen
moeders. Daartoe heeft het agentschap toegang tot
de kraaminrichtingen middels een samenwerkings-
akkoord vanuit het oogpunt van de continuïteit
van zorg en rekening houdende met de medische
noodwendigheden, met de deontologie en de priva-
cy.

– Aangenomen.

Artikel 12

De Vlaamse regering kan binnen het kader van de
taak van het agentschap, vermeld in artikel 5, 6, 7
en 8 nadere regels bepalen met betrekking tot de
normen en de voorwaarden om initiatieven toe te
staan en of te subsidiëren, met dien verstande dat
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de toelatings- en/of erkenningsbeslissing bij het
agentschap berust.

– Aangenomen.

Artikel 13

§ 1. Het agentschap kan voor het realiseren van
zijn doelstellingen, al of niet binnen het kader van
de regels, vermeld in artikel 12, alle mogelijke acti-
viteiten van welke aard ook ontwikkelen, opzetten
en realiseren.

§ 2. Inzake kinderopvang behelst dit onder meer
het uitreiken van vergunningen, attesteren, erken-
nen, subsidiëren of financieren, dossierbeheer, vor-
ming en onderzoek, met uitsluiting van het zelf ver-
lenen van kinderopvang en de inspectie van voor-
zieningen voor kinderopvang.

§ 3. Inzake preventieve gezinsondersteuning be-
helst dit onder meer erkennen, subsidiëren of fi-
nancieren, dossierbeheer, afsluiten van overeen-
komsten, huisbezoeken, bezoeken van de bevallen
moeders in de kraaminrichting (kraambezoeken),
consulten en pedagogische spreekuren, met uitslui-
ting van de inspectie van erkende voorzieningen.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Meldingsplicht kinderopvang

Artikel 14

Behalve als het ouders of verwanten tot en met de
vierde graad betreft, is iedereen die op bestendige
wijze en al dan niet tegen betaling, kinderen bene-
den de twaalf jaar opvangt, verplicht dat aan het
agentschap mee te delen. De Vlaamse regering be-
paalt wat onder opvang op bestendige wijze wordt
verstaan.

Deze mededeling heeft tot gevolg dat de door de
Vlaamse regering aangewezen inspectiediensten
tijdens de opvangmomenten toegang hebben tot
alle plaatsen of ruimten die voor de opvang be-
stemd zijn of ermee in verband staan.

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden van
de verplichting tot mededeling en van de toegang.
De Vlaamse regering legt vast wie van de mel-
dingsplicht wordt vrijgesteld op basis van een er-
kenning binnen de voor de opvangcapaciteit in
kwestie geldende regelgeving.

– Aangenomen.

Artikel 15

Elke persoon die niet door de Vlaamse regering
van de meldingsplicht is vrijgesteld en die kinderen
beneden de twaalf jaar op bestendige wijze op-
vangt zonder dat aan het agentschap mee te delen,
of elke persoon die de toegang vermeld in artikel
14, tweede lid, weigert, wordt gestraft met een geld-
boete van 0,64 tot 12,39 euro.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Bestuur en werking

Artikel 16

De Vlaamse regering regelt de werking van het
agentschap voor zover deze regeling geen afbreuk
doet aan de in het kaderdecreet of in voorliggend
oprichtingsdecreet vastgelegde beslissings- en be-
leidsstructuur.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 23

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

Artikel 16

Dit artikel vervangen door wat volgt :

Voorzitter
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“Artikel 16

Het agentschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur, samengesteld uit maximaal twaalf leden,
met inbegrip van een voorzitter en een ondervoor-
zitter, en onverminderd de toepassing van artikel
18, § 2, van het kaderdecreet.

De volgende personen maken in elk geval deel uit
van de raad van bestuur :

1° personen die de kinderen en gezinnen vertegen-
woordigen ;

2° personen die de voorzieningen vertegenwoordi-
gen die op de vermelde taakgebieden werkzaam
zijn ;

3° deskundigen op het vlak van de taken van het
agentschap ;

4° deskundigen op het vlak van management.

Van de raad van bestuur kunnen geen personen
deel uitmaken die personeelslid zijn van het agent-
schap, of van organisaties die door het agentschap
(mede)beheerd worden, of die vanwege hun pro-
fessionele of andere activiteiten belangen hebben
die strijdig zijn met die van het agentschap.

Het vrijwillig ontslag van een lid van de raad van
bestuur moet aanvaard worden door de Vlaamse
regering alvorens uitwerking te hebben.

Met toepassing van artikel 18, § 1, tweede lid, van
het kaderdecreet voorziet de Vlaamse regering
binnen drie maanden in de vervanging van elk lid
dat opgehouden heeft deel uit te maken van de
raad van bestuur vóór de normale beëindiging van
zijn mandaat.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

Artikel 17

Het agentschap stelt alle gevraagde gegevens ter
beschikking van de entiteit die door de Vlaamse
regering is aangewezen voor de inspectie. Tussen
het agentschap en die entiteit wordt een samen-
werkingsovereenkomst gesloten.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels met
betrekking tot die samenwerkingsovereenkomst.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Raadgevend comité

Artikel 18

Bij het agentschap wordt een raadgevend comité
opgericht, dat advies verstrekt op verzoek van het
hoofd van het agentschap. Het raadgevend comité
verstrekt tevens op eigen initiatief advies over alle
aangelegenheden die van belang zijn voor de taken
van het agentschap.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 25

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

Artikel 18

Dit artikel vervangen door wat volgt :

“Artikel 18

De raad van bestuur vertegenwoordigt de instel-
ling in rechte en in feite.

De raad van bestuur is, onverminderd de bevoegd-
heden toegewezen aan het hoofd van het agent-
schap, bevoegd voor het beheer van het agentschap
in de meest ruime zin.

De raad van bestuur bepaalt in een reglement van
inwendige orde de bevoegdheden die gedelegeerd
worden aan het hoofd van het agentschap en de
modaliteiten van deze delegatie. Enkel de volgende
bevoegdheden kan de raad ven bestuur niet op al-
gemene wijze delegeren :

1° het bepalen van de strategische doelstellingen
van het agentschap ;
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2° het sluiten van de beheersovereenkomst ;

3° het opstellen van de begroting ;

4° het vaststellen van de algemene rekening ;

5° de bevoegdheden die door de rechtspositierege-
ling van het personeel worden toegewezen aan
de raad van bestuur ;

6° het toestaan van afwijkingen op de begrenzing
voor het aangaan van verbintenissen ;

7° het herverdelen van de investeringskredieten ;

8° het rapporteren over de uitvoering van de be-
groting en over de boekhouding.

De raad van bestuur regelt in het reglement van in-
wendige orde zijn eigen werking.

Het reglement van inwendige orde van de raad van
bestuur wordt door de raad van bestuur goedge-
keurd of gewijzigd met tweederde meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Het goedgekeurde
of gewijzigde reglement wordt door de raad van
bestuur ter bekrachtiging voorgelegd aan de
Vlaamse regering. Het reglement treedt in werking
na de bekrachtiging door de Vlaamse regering. Als
de Vlaamse regering het reglement niet bekrach-
tigt of afwijst binnen drie maanden na de verzen-
ding ervan, treedt het reglement automatisch in-
werking.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

Artikel 19

Het raadgevend comité is samengesteld uit een ge-
lijke vertegenwoordiging van de volgende maat-
schappelijke geledingen van het beleidsveld :

1° de kinderen en de gezinnen ;

2° de voorzieningen die op de vermelde taakgebie-
den werkzaam zijn ;

3° de werknemers van de voorzieningen.

Deze vertegenwoordigers worden benoemd op
voordracht van de representatieve middenveldor-
ganisaties van de genoemde geledingen.

In het raadgevend comité kunnen ook andere, door
de Vlaamse regering aan te wijzen personen, zitting
hebben, alsook onafhankelijke deskundigen op het
werkterrein van het agentschap.

Het lidmaatschap van het raadgevend comité is on-
verenigbaar met de hoedanigheid van personeels-
lid van het agentschap.

De Vlaamse regering stelt de nadere regels voor de
samenstelling van het raadgevend comité vast, en
kan voor de leden ervan een vergoeding bepalen.
De leden worden door de Vlaamse regering voor
een periode van vier jaar benoemd.

Het raadgevend comité stelt een huishoudelijk re-
glement op en legt het ter goedkeuring voor aan de
Vlaamse regering. Het reglement stelt de prakti-
sche werking vast, de deontologie, de informatie-
en rapporteringsopdracht van het comité, en de
aard van de dossiers en rapporten die aan het raad-
gevend comité voorgelegd moeten worden.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 26

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

Artikel 19

Dit artikel vervangen door wat volgt :

“Artikel 19

De raad van bestuur stelt het hoofd van het agent-
schap aan, dat belast is met het dagelijks bestuur.

Het hoofd van het agentschap woont de vergade-
ringen van de raad van bestuur bij met raadgeven-
de stem.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

Voorzitter
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HOOFDSTUK VII

Financiële middelen

Artikel 20

Het agentschap kan beschikken over de volgende
ontvangsten :

1° dotaties ;

2° schenkingen en legaten in speciën ;

3° inkomsten uit eigen participaties en uit door
het agentschap verstrekte leningen aan
derden ;

4° opbrengsten uit de verkoop van eigen partici-
paties ;

5° ontvangsten voortvloeiend uit daden van be-
heer of beschikking met betrekking tot eigen
domeingoederen ;

6° de subsidies waarvoor het agentschap in aan-
merking komt ;

7° de opbrengst uit sponsoring ;

8° de terugvordering van ten onrechte verrichte
betalingen ;

9° vergoedingen voor prestaties aan derden, vol-
gens de voorwaarden, van de beheersovereen-
komst, in het bijzonder de bijdragen van ou-
ders of derden in de kostprijs van diensten ;

10° retributies voor zover ze bij het decreet zijn
toegewezen aan het agentschap ;

11° leningen.

Tenzij anders is bepaald in een decreet worden de
ontvangsten, genoemd in het eerste lid, beschouwd
als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamen-
lijke uitgaven.

– Aangenomen.

Artikel 21

Het agentschap kan schenkingen of legaten aan-
vaarden. Het hoofd van het agentschap beoordeelt
vooraf de opportuniteit en de risico’s die aan de
aanvaarding verbonden zijn.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Raadgevend comité

Er is een amendement op dit opschrift dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 24

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke 
en mevrouw Sonja Becq

na indiening van het verslag

HOOFDSTUK VI

Raadgevend comité

Het opschrift “HOOFDSTUK VI, Raadgevend co-
mité” schrappen.

De stemming over het amendement wordt aange-
houden.

Artikel 22

Het agentschap wordt gemachtigd om een reserve-
fonds aan te leggen. In de begroting situeert het re-
servefonds zich op het niveau van de totaliteit van
het agentschap.

Het agentschap mag de middelen in het reserve-
fonds voor de volgende taken aanwenden :

1° voor de taken, bedoeld in artikel 5, 6, 7 en 8, § 1,
en voor de taken die de Vlaamse regering met
toepassing van artikel 8, § 2, aan het agentschap
opdraagt ;

2° voor het verwerven en beheren van patrimoni-
um dat wordt aangewend voor de realisatie van
de taken, bedoeld in artikel 5, 6, 7 en 8, § 1, en
van de taken die de Vlaamse regering met toe-
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passing van artikel 8, § 2, aan het agentschap op-
draagt.

Het spijzen van het reservefonds is afhankelijk van
een machtiging door het Vlaams Parlement in de
jaarlijkse begroting. Die machtiging kan enkel be-
trekking hebben op dat deel van de uitgavenkre-
dieten dat in de begroting aan het agentschap
wordt toegekend en dat in het begrotingsjaar zelf
niet wordt aangewend.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IX

Coördinatie

Artikel 23

§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de
bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen,
aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze
in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van dit decreet en van het kaderdecreet.

De besluiten die hiertoe worden vastgesteld, hou-
den op uitwerking te hebben indien zij niet bij de-
creet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na
de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachti-
ging werkt terug tot deze laatste datum.

De bevoegdheid die hiertoe aan de Vlaamse rege-
ring, is opgedragen, vervalt negen maanden na de
inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum
kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf
zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij een
decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of
opgeheven.

§ 2. De Vlaamse regering kan de bepalingen van de
decreten betreffende Kind en Gezin coördineren,
alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of
stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot
het tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan
zij :

1° de te coördineren bepalingen anders inrichten,
inzonderheid opnieuw ordenen en vernumme-
ren ;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen
dienovereenkomstig vernummeren ;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op
onderlinge overeenstemming en eenheid van
terminologie herschrijven, zonder te raken aan
de erin neergelegde beginselen.

De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij
decreet is bekrachtigd.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IX

Taalregeling

Artikel 24

Opdat een voorziening erkend of gesubsidieerd
kan worden, dient al het personeel in dienst van de
voorziening een grondige kennis van het Neder-
lands te hebben.

Deze kennis blijkt uit het diploma of studiegetuig-
schrift van het genoten onderwijs.

Als de in het eerste lid bedoelde persoon geen di-
ploma of getuigschrift kan voorleggen, zal zijn
grondige kennis van het Nederlands worden bewe-
zen door een examen als bedoeld in artikel 53 van
de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördi-
neerde wetten op het gebruik van de talen in be-
stuurszaken.

– Aangenomen.

Artikel 25

Van de bepalingen van artikel 24 kan worden afge-
weken voor de personen van opgerichte, erkende
of gesubsidieerde voorzieningen met of die ten
dienste staan van allochtone kinderen en gezinnen.
De afwijkingen worden op voorstel van het agent-
schap toegestaan door de Vlaamse regering.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK X

Slotbepalingen

Artikel 26

De volgende regelingen wordt opgeheven :

het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting
van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij de-
creet van 03/05/1989, decreet van 23/02/1994, de-
creet van 24/06/1997, decreet van 15/07/1997, de-
creet van 07/07/1998 en decreet van 09/03/2001 ;

het artikel 30 van het decreet van 22 november
1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 1995.

– Aangenomen.

Artikel 27

Het opheffen van het artikel 30 van het decreet
van 22 november 1995 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting
1995 gebeurt slechts met dien verstande dat het
saldo van het erin bedoelde reservefonds integraal
overgaat naar het middels artikel 22 van voorlig-
gend decreet nieuw opgerichte reservefonds.

– Aangenomen.

Artikel 28

Voor de huidige titularis van de rang A2L van de
rechtsvoorganger van het agentschap wordt een
functie van adjunct – genoemd algemeen directeur
– voorzien, tot hij aangesteld wordt in een andere
functie of het agentschap of zijn rechtsvoorganger
verlaat.

– Aangenomen.

Artikel 29

Behoudens andersluidende bepalingen, worden de
begroting en rekeningen opgemaakt en goedge-
keurd en de controle door het Rekenhof uitge-
voerd overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op de
instellingen van openbaar nut van categorie A.

– Aangenomen.

Artikel 30

De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit
decreet in werking treedt.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET houdende instem-
ming met de Europees-mediterrane overeenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tus-
sen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de democratische republiek Libanon,
anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxem-
burg op 17 juni 2002
– 2124 (2003-2004) – Nrs. 1 en 2

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende instemming met de
Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Euro-
pese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en
de democratische republiek Libanon, anderzijds, en
de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 17 juni
2002.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Platteau, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Voorzitter
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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 de-
creet houdende instemming met de Europees-me-
diterrane overeenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeen-
schap en haar lidstaten, enerzijds, en de democrati-
sche republiek Libanon, anderzijds, en de slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 17 juni 2002.

Artikel 1

Dit decreet regelt gemeenschaps- en gewestaange-
legenheden.

– Aangenomen.

Artikel 2

De Europees-mediterrane overeenkomst waarbij
een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de republiek Libanon, anderzijds, en de
slotakte, ondertekend in Luxemburg op 17 juni
2002, zullen volkomen gevolg hebben.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging
van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten

– 2151 (2003-2004) – Nrs. 1 en 2

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende wijziging van het
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van mo-
numenten en stads- en dorpsgezichten.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Verstraete, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, dit wijzigingsdecreet werd unaniem aangeno-
men omdat het een administratieve vereenvoudi-
ging betreft, waarbij een tot dusver noodzakelijke
en verplichte advisering wordt afgeschaft.

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 de-
creet houdende wijziging van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten.

Artikel 1

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 2

Artikel 11 van het decreet van 3 maart 1976 tot be-
scherming van monumenten en stads- en dorpsge-
zichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december
1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 decem-
ber 1998, 18 mei 1999 en 21 november 2003, wordt
aangevuld met een § 11, die luidt als volgt :

“§ 11. De toestemming, bedoeld in artikel 2 van het
koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende
dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties
geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onder-
werpen waarvan de bezorging hen niet uitdrukke-
lijk bij de bestaande wetten, reglementen of veror-
deningen is opgedragen, is niet vereist voor de in 
§ 1 bedoelde instandhoudings- en onderhoudswer-
ken aan beschermde kerken of gebouwen bestemd
voor een erkende eredienst, voor zover die werken
geen relevante wijzigingen van blijvende aard aan-
brengen of geen wezenlijke weerslag hebben op de
organisatie van de eredienst.”.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET betreffende de
flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaande-
ren
– 2154 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 3

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet betreffende de flexibilisering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen, waarvan
het opschrift door de commissie werd gewijzigd als
volgt : “ontwerp van decreet betreffende de flexibi-
lisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en
houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen”.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Callens, verslaggever, heeft het woord.

De heer Karlos Callens, verslaggever (Op de tribu-
ne) : Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister,
geachte collega’s, er zijn niet zoveel mensen aanwe-
zig in de zaal. Toch is het goed dat er een woordje
wordt gezegd over dit belangrijk ontwerp.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer Callens, ik
hoor u graag zeggen dat dit een belangrijk ontwerp
is. Ik stel wel vast dat de minister van Onderwijs nu
niet aanwezig is.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke, ik neem aan
dat ze in snelheid genomen is. Indien u dat wenst,
kan ik haar laten verwittigen dat ze hier aanwezig
moet zijn. Het is wel zo dat zij hier bijna altijd is bij
besprekingen over onderwijs.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik aanvaard deze
toelichting.

De voorzitter : De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens : Vandaag blijft de moge-
lijkheid om de organisatie van het hoger onderwijs
te flexibiliseren erg beperkt omdat de decreten een
eenstudiejaarsysteem voorschrijven. Dat systeem is
voor bepaalde mensen die tegelijkertijd werken en
studeren niet altijd aantrekkelijk. Deeltijds stude-
ren wordt voor wat de basisopleiding betreft, ge-
lijkgesteld aan halftijds studeren.

Het ontwerp van flexibiliseringsdecreet richt zich
in de eerste plaats op het flexibiliseren van dit stu-
diejaar. Toch draagt het ontwerp ook andere ele-
menten van flexibilisering in zich mee, vooral door
het in aanmerking nemen van eerder verworven
competenties en kwalificaties. De bouwstenen van
het uitgetekende flexibele creditsysteem zijn : de
opleiding, de opleidingsonderdelen, de studiepun-
ten en de creditbewijzen. De opleiding is en blijft
uiteraard de basis en structurerende eenheid van
het onderwijsaanbod.

Geachte collega’s, de filosofie die achter de idee
van het levenslang en levensbreed studeren zit,
houdt in dat elke met succes bekroonde inspanning
van de student een concrete meerwaarde moet
kunnen opleveren voor de verdere studie- of werk-
loopbaan.

In het ontwerp wordt hoofdzakelijk gesproken
over eerder verworven competenties, de EVC’s, en
de eerder verworven kwalificaties, de EVK’s. De
EVC’s kunnen worden omschreven als het geheel
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van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes dat
niet werd bekrachtigd door een studiebewijs bin-
nen of buiten het onderwijs. Bij de kwalificaties
gaat het om een studiebewijs van een formeel op-
leidingstraject of een opleidingsonderdeel dat een
student kan voorleggen.

Wat ook van belang is, is de aanpassing van de stu-
diegelden. Het spreekt vanzelf dat het principieel
verlaten van het studiejaarsysteem repercussies
heeft op de bepaling van de studiegelden. Ze kun-
nen niet meer per academiejaar worden vastge-
steld. Het ontwerp bepaalt dat een studiegeld be-
staat uit een vast en een variabel bedrag, afhanke-
lijk van het aantal studiepunten waarop de inschrij-
ving betrekking heeft.

Het was voor elk commissielid een verheugend feit
dat, na vele besprekingen en gezonde discussies,
zowel de heer Martens van CD&V, de heer Li-
brecht van het Vlaams Blok, mevrouw Van Nieu-
wenborgh van sp.a, de heer Dirk De Cock van Spi-
rit en de heer Holemans van Groen! dit ontwerp
hebben goedgekeurd. Ik hoop dat dit ook deze na-
middag gebeurt. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter : De heer Van Baelen heeft het
woord.

De heer Gilbert Van Baelen : Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, geachte collega’s, ik wil
er enkel op wijzen dat dit en ook het volgende ont-
werp belangrijk zijn. Ze zijn tot stand gekomen in
samenwerking met de democratische oppositie. Ik
wens toch te beklemtonen dat we elkaar hebben
gevonden. Op beide teksten zijn heel wat amende-
menten ingediend. Er is ruim en goed overleg ge-
weest met CD&V. Alle collega’s hebben eensge-
zind en in het belang van het onderwijs deze ont-
werpen goedgekeurd.

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 de-
creet betreffende de flexibilisering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende
hogeronderwijsmaatregelen.

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

DEEL I

De flexibilisering van het hoger onderwijs 
in Vlaanderen

TITEL I

Algemene bepaling

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

TITEL II

Begrippenkader en toepassingsgebied

Artikel 2

In het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeen-
schap wordt verstaan onder :

1° actualiseringsprogramma : een programma dat
kan worden opgelegd aan studenten die in het
hoger onderwijs wensen door te stromen op
grond van een creditbewijs of een bewijs van
bekwaamheid dat ten minste 5 kalenderjaren
eerder werd behaald ;

2° afstandsonderwijs : het onderwijs dat bijna uit-
sluitend met behulp van multimedia wordt
verstrekt, waardoor de student niet aan een
bepaalde plaats van onderwijsverstrekking ge-
bonden is ;

3° afstudeerrichting : een differentiatie in een op-
leidingsprogramma met een studieomvang van
ten minste 30 studiepunten ;

4° bekwaamheidsonderzoek : het onderzoek van
de competenties van een persoon, voorafgaand
aan het afleveren van een bewijs van be-
kwaamheid ;

Callens
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5° beursstudent : een student die :

a) aan de financiële voorwaarden voldoet om
een studietoelage van de Vlaamse Ge-
meenschap te ontvangen, of

b) onderdaan van een lidstaat van de Europe-
se Unie is en beantwoordt aan de criteria
voor het verkrijgen van een studietoelage
van de Vlaamse Gemeenschap, of 

c) een DGOS-bursaal, een BTC-bursaal of
een bursaal in de programma’s van de ont-
wikkelingssamenwerking van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad is ;

6° bewijs van bekwaamheid : het bewijs dat een
student op grond van EVC’s of EVK’s de com-
petenties heeft verworven eigen aan :

a) het niveau van bachelor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs of het academisch on-
derwijs, of 

b) het mastersniveau, of 

c) een welomschreven opleiding, opleidings-
onderdeel of cluster van opleidingsonder-
delen.

Bedoeld bewijs betreft een document of een
registratie ;

7° bijna-beursstudent : een student die geen stu-
dietoelage van de Vlaamse Gemeenschap ont-
vangt, maar waarvan het referentie-inkomen
ten hoogste 1.240 euro boven de financiële
maximumgrens bepaald in de regelgeving be-
treffende de studietoelagen ligt. Het bedrag
van 1.240 euro wordt geïndexeerd overeen-
komstig artikel 67 ;

8° creditbewijs : de erkenning van het feit dat een
student blijkens een examen de competenties,
verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft
verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd
in een document of een registratie. De verwor-
ven studiepunten, verbonden aan het betrok-
ken opleidingsonderdeel, worden aangeduid
als “credits” ;

9° creditcontract : een contract, aangegaan door
een instellingsbestuur met de student die zich
inschrijft met het oog op het behalen van (een)

creditbewij(s)(zen) voor één of meer  oplei-
dingsonderdelen ;

10° deeltijds studietraject : een studietraject dat de
student in staat stelt om per academiejaar een
studieprogramma te voltooien van ten minste
3 en ten hoogste 53 studiepunten ;

11° diplomacontract : een contract, aangegaan
door een instellingsbestuur met de student die
zich inschrijft met het oog op het behalen van
een graad of diploma van een opleiding of die
zich inschrijft voor een schakel- of voorberei-
dingsprogramma ;

12° EVC : een eerder verworven competentie, zijn-
de het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden
en attitudes verworven door middel van leer-
processen die niet met een studiebewijs wer-
den bekrachtigd ;

13° EVK : een eerder verworven kwalificatie, zijn-
de elk binnenlands of buitenlands studiebewijs
dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan
niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd
doorlopen, voor zover het niet gaat om een
creditbewijs dat werd behaald binnen de in-
stelling en opleiding waarbinnen men de kwa-
lificatie wenst te laten gelden ;

14° examen : elke evaluatie van de mate waarin
een student op grond van zijn studie de com-
petenties, verbonden aan een opleidingsonder-
deel, heeft verworven ;

15° examencontract : een contract, aangegaan door
een instellingsbestuur met de student die zich
onder de door het instellingsbestuur bepaalde
voorwaarden inschrijft voor het afleggen van
examens met het oog op het behalen van :

a) een graad of een diploma van een oplei-
ding, of 

b) een creditbewijs voor één of meer oplei-
dingsonderdelen ;

16° opleiding : de structurerende eenheid van het
onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle vol-
tooiing bekroond met een diploma ;

17° opleidingskenmerken : de profielafbakening
van een opleiding, voortvloeiend uit :

a) de kwalificatie en/of de specificatie van de
graad verleend op het einde van de oplei-
ding, en/of 
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b) de studieomvang van de opleiding, en/of
de instelling waar de opleiding wordt geor-
ganiseerd ;

c) een specifieke afstudeerrichting binnen
een opleiding kan eveneens als opleidings-
kenmerk worden aangemerkt ;

18° opleidingsonderdeel : een afgebakend geheel
van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
dat gericht is op het verwerven van welom-
schreven competenties inzake kennis, inzicht,
vaardigheden en attitudes ;

19° schakelprogramma : een programma dat kan
worden opgelegd aan een student die zich
wenst in te schrijven voor een mastersoplei-
ding op grond van een in het professioneel
hoger onderwijs uitgereikt bachelorsdiploma.
Het programma beoogt de in artikel 58, § 2, 2°,
van het decreet van 4 april 2003 betreffende de
herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen bedoelde algemene wetenschap-
pelijke competenties en wetenschappelijk-dis-
ciplinaire basiskennis bij te brengen ;

20° studiegeld : het bedrag te betalen door de stu-
dent voor de deelname aan onderwijsactivitei-
ten en/of examens ;

21° studieomvang : het aantal studiepunten toege-
kend aan een opleidingsonderdeel of aan een
opleiding ;

22° studiepunt : een binnen de Vlaamse Gemeen-
schap aanvaarde internationale eenheid die
overeenstemt met ten minste 25 en ten hoog-
ste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en
evaluatieactiviteiten en waarmee de studieom-
vang van elke opleiding of elk opleidingson-
derdeel wordt uitgedrukt ;

23° studietraject : de wijze waarop de studie wordt
geordend ;

24° toetredingsovereenkomst : de overeenkomst
tussen instellingsbestuur en student bedoeld in
artikel II.3 van het decreet van 19 maart 2004
betreffende de rechtspositieregeling van de
studenten, de participatie in het hoger onder-
wijs, de integratie van bepaalde afdelingen van
het hoger onderwijs voor sociale promotie in
de hogescholen en de begeleiding van de her-
structurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen ;

25° voltijds studietraject : een studietraject dat de
student in staat stelt om per academiejaar een
studieprogramma te voltooien van ten minste
54 en ten hoogste 66 studiepunten ;

26° voorbereidingsprogramma : een programma
dat kan worden opgelegd aan een student die
niet in het bezit is van een diploma dat op
rechtstreekse wijze toelating verleent tot de
opleiding waarvoor hij zich wenst in te schrij-
ven ;

27° vrijstelling : de opheffing van de verplichting
om over een opleidingsonderdeel, of een deel
ervan, examen af te leggen.

– Aangenomen.

Artikel 3

De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing
op de associaties en de ambtshalve geregistreerde
instellingen, bedoeld in artikel 7 van het decreet
van 4 april 2003 betreffende de herstructurering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Deze
ambtshalve geregistreerde instellingen worden ver-
der “instellingen” genoemd.

– Aangenomen.

TITEL III

Flexibele leerwegen in het hoger onderwijs

HOOFDSTUK I

Structuur van de opleidingen

Artikel 4

Een opleiding heeft een studieomvang van 60 stu-
diepunten of een veelvoud daarvan.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 5

Het instellingsbestuur bepaalt voor elke opleiding
een opleidingsprogramma dat bestaat uit een sa-
menhangend geheel van opleidingsonderdelen.

Bij de vaststelling van het opleidingsprogramma
houdt het instellingsbestuur rekening met de bij of
krachtens de wet, het decreet of de Europese richt-
lijn vastgelegde voorwaarden die de toegang tot
bepaalde ambten of beroepen reguleren.

– Aangenomen.

Artikel 6

Het instellingsbestuur drukt de studieomvang van
elk opleidingsonderdeel uit in gehele studiepunten.

De studieomvang van een opleidingsonderdeel be-
draagt ten minste 3 studiepunten.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Afstandsonderwijs

Artikel 7

Het instellingsbestuur kan een opleiding of een op-
leidingsonderdeel geheel of gedeeltelijk in de vorm
van afstandsonderwijs aanbieden.

Het instellingsbestuur ontwikkelt daartoe geschikt
studie- en leermateriaal en organiseert daartoe ge-
schikte begeleiding.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Toelatingsvoorwaarden

AFDELING 1

Algemeen

Artikel 8

De toelatingsvoorwaarden die in dit hoofdstuk
worden bepaald, gelden zowel voor de inschrijving
voor een opleiding als voor de inschrijving voor
een opleidingsonderdeel of meer opleidingsonder-
delen.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Algemene en afwijkende toelatingsvoorwaarden

ONDERAFDELING 1

Bachelorsopleidingen

Artikel 9

Als algemene toelatingsvoorwaarden voor een
bachelorsopleiding gelden :

1° een diploma van het secundair onderwijs ;

2° een diploma van het hoger onderwijs van het
korte type met volledig leerplan ;

3° een diploma van het hoger onderwijs voor so-
ciale promotie, met uitzondering van het Ge-
tuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of 

4° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke
norm, een Europese richtlijn of een internatio-
nale overeenkomst als gelijkwaardig met één
van de voorgaande diploma’s wordt erkend. Bij
ontstentenis van een dergelijke erkenning kan
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het instellingsbestuur personen die in een land
buiten de Europese Unie een diploma of getuig-
schrift hebben behaald dat toelating verleent tot
het hoger professioneel onderwijs dan wel het
academisch onderwijs in dat land, toelaten tot
de inschrijving voor een bachelorsopleiding van
het hoger professioneel onderwijs dan wel van
het academisch onderwijs.

– Aangenomen.

Artikel 10

§ 1. Het instellingsbestuur bepaalt in een voorstel
van reglement de afwijkende toelatingsvoorwaar-
den op grond waarvan personen die niet aan de in
artikel 9 bedoelde voorwaarden voldoen, inge-
schreven kunnen worden voor een bachelorsoplei-
ding.

De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen
enkel rekening houden met volgende elementen :

1° humanitaire redenen ;

2° medische, psychische of sociale redenen ;

3° het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst
op de door het instellingsbestuur bepaalde
wijze. Het instellingsbestuur kan deze toetsing
opdragen aan een in artikel 38 bedoelde valide-
rende instantie. Het instellingsbestuur kan op
grond van de toetsing de inschrijving afhanke-
lijk maken van het met succes voltooien van een
voorbereidingsprogramma.

§ 2. Het voorstel van reglement wordt bij wijze van
loutere bekrachtiging aangenomen door de Vlaam-
se regering. Zij kan deze bekrachtiging niet weige-
ren, indien het voorstel in overeenstemming is met
het recht en niet kennelijk onredelijk is. De rede-
lijkheid wordt beoordeeld in het licht van het
noodzakelijke evenwicht tussen de reglementen
van de verschillende instellingen.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 2

Mastersopleidingen

Artikel 11

Als algemene toelatingsvoorwaarde voor een mas-
tersopleiding geldt het bezit van een diploma van
een bachelorsopleiding.

– Aangenomen.

Artikel 12

§ 1. Het instellingsbestuur kan de toelating tot een
mastersopleiding beperken tot afgestudeerden van
bachelorsopleidingen met specifieke opleidings-
kenmerken.

§ 2. Op grond van § 1 wijst het instellingsbestuur
voor elke mastersopleiding alleszins één bachelors-
opleiding in het academisch onderwijs als algeme-
ne toelatingsvoorwaarde aan.

Het instellingsbestuur kan bepalen dat de inschrij-
ving voor een mastersopleiding ook openstaat voor
afgestudeerden van bachelorsopleidingen met an-
dere opleidingskenmerken, indien zij een voorbe-
reidingsprogramma met succes voltooien. Het in-
stellingsbestuur kan de inhoud en studieomvang
van dergelijk voorbereidingsprogramma differen-
tiëren naar gelang van de graad van inhoudelijke
verwantschap tussen deze andere bachelorsoplei-
dingen en de in het eerste lid bedoelde bachelors-
opleiding.

§ 3. Een universiteit en één of meer hoge-
scho(o)l(en) kunnen in de schoot van een associa-
tie gezamenlijk (een) mastersopleiding(en) aanbie-
den waarvoor als algemene toelatingsvoorwaarde
het bezit geldt van een diploma van een bachelors-
opleiding in het hoger professioneel onderwijs.

De universiteit en hogescho(o)l(en) reiken bij de
voltooiing van de mastersopleiding(en) een geza-
menlijk diploma uit. Zij verlenen de gezamenlijke
graad van master.

– Aangenomen.

Voorzitter

-63- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 47  –  Woensdag 21 april 2004



Artikel 13

§ 1. De inschrijving van een afgestudeerde van een
bachelorsopleiding in het hoger professioneel on-
derwijs voor een mastersopleiding is afhankelijk
van de succesvolle voltooiing van een schakelpro-
gramma met een studieomvang van ten minste 45
en ten hoogste 90 studiepunten.

§ 2. Het instellingsbestuur kan voorafgaand aan de
inschrijving een bekwaamheidsonderzoek voor-
schrijven. Het bekwaamheidsonderzoek gaat na of
de in artikel 58, § 2, 2°, van het decreet van 4 april
2003 betreffende de herstructurering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen bedoelde algemene we-
tenschappelijke competenties en wetenschappelijk-
disciplinaire basiskennis aanwezig zijn.

Het instellingsbestuur kan op grond van de resulta-
ten van een bekwaamheidsonderzoek :

1° de studieomvang van een schakelprogramma
differentiëren, of

2° de minimale studieomvang van een schakelpro-
gramma verminderen tot 30 studiepunten.

Indien het bekwaamheidsonderzoek (mede) be-
trekking heeft op EVK’s, kan het instellingsbe-
stuur :

1° de minimale studieomvang van een schakelpro-
gramma onder 30 studiepunten vaststellen, of

2° de student vrijstellen van de verplichting om
een schakelprogramma te volgen, in afwijking
van § 1.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 3

Voorbereiding van een doctoraatsproefschrift

Artikel 14

Als algemene toelatingsvoorwaarde voor de in-
schrijving voor de voorbereiding van een docto-
raatsproefschrift geldt het bezit van een diploma
van een mastersopleiding.

Het universiteitsbestuur kan een bijkomend onder-
zoek verlangen, waarin gepeild wordt naar de ge-

schiktheid van de student om in de betrokken dis-
cipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
en de resultaten ervan in een proefschrift neer te
leggen.

– Aangenomen.

Artikel 15

Het universiteitsbestuur kan een student die niet in
het bezit is van een mastersdiploma toelaten tot de
inschrijving voor de voorbereiding van een docto-
raatsproefschrift indien het deze daartoe bekwaam
acht.

Het universiteitsbestuur kan deze vrijstelling af-
hankelijk maken van :

1° een onderzoek waarin gepeild wordt naar de ge-
schiktheid voor het opstellen van een docto-
raatsproefschrift, of 

2° het succesvol afleggen van een examen over
door het universiteitsbestuur te bepalen onder-
delen van het academisch onderwijs.

– Aangenomen.

AFDELING 3

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

ONDERAFDELING 1

Bijzondere toelatingsvoorwaarden in 
sommige studiegebieden

Artikel 16

Voor wat betreft de inschrijvingen voor opleidin-
gen en opleidingsonderdelen in de studiegebieden
“Audiovisuele en beeldende kunst”, “Muziek en
podiumkunsten” of voor een bachelorsopleiding in
het studiegebied “Geneeskunde” of “Tandheelkun-
de” gelden de bijzondere toelatingsvoorwaarden,
bepaald in artikel 68 van het decreet van 4 april
2003 betreffende de herstructurering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen.

– Aangenomen.

Voorzitter
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ONDERAFDELING 2

Bachelors-na-bachelorsopleidingen

Artikel 17

§ 1. Het instellingsbestuur kan bepalen dat de in-
schrijving voor sommige bachelorsopleidingen, ver-
der “bachelors-na-bachelorsopleidingen” genoemd,
enkel rechtstreeks openstaat voor personen die
reeds in het bezit zijn van een diploma van bache-
lorsopleiding.

Het instellingsbestuur kan de toelating tot een
bachelors-na-bachelorsopleiding beperken tot af-
gestudeerden van bachelorsopleidingen met speci-
fieke opleidingskenmerken.

§ 2. Op grond van § 1, tweede lid, wijst het instel-
lingsbestuur voor elke bachelors-na-bachelorsop-
leiding ten minste één bachelorsopleiding in het
professioneel hoger onderwijs aan waarop die bach-
elors-na-bachelorsopleiding rechtstreeks volgt.

Het instellingsbestuur kan bepalen dat de inschrij-
ving voor een bachelors-na-bachelorsopleiding ook
openstaat voor afgestudeerden van andere bache-
lorsopleidingen dan deze die rechtstreeks toegang
geven tot de bachelors-na-bachelorsopleiding, in-
dien zij een voorbereidingsprogramma met succes
voltooien. Het instellingsbestuur kan de inhoud en
studieomvang van dergelijk voorbereidingspro-
gramma differentiëren naar gelang van de graad
van inhoudelijke verwantschap tussen deze andere
bachelorsopleidingen en de in het eerste lid be-
doelde bachelorsopleiding.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 3

Masters-na-mastersopleidingen

Artikel 18

§ 1. Het instellingsbestuur kan bepalen dat de in-
schrijving voor sommige mastersopleidingen, ver-
der “masters-na-mastersopleidingen” genoemd,
enkel rechtstreeks openstaat voor personen die
reeds in het bezit zijn van een diploma van een
mastersopleiding.

Het instellingsbestuur kan de toelating tot een
masters-na-mastersopleiding beperken tot afgestu-
deerden van mastersopleidingen met specifieke op-
leidingskenmerken.

§ 2. Op grond van § 1, tweede lid, wijst het instel-
lingsbestuur voor elke masters-na-mastersoplei-
ding ten minste één mastersopleiding aan waarop
die masters-na-mastersopleiding rechtstreeks volgt.

Het instellingsbestuur kan bepalen dat de inschrij-
ving voor een masters-na-mastersopleiding ook
openstaat voor afgestudeerden van andere mas-
tersopleidingen dan deze die rechtstreeks toegang
geven tot de masters-na-mastersopleiding, indien
zij een voorbereidingsprogramma met succes vol-
tooien. Het instellingsbestuur kan de inhoud en
studieomvang van dergelijk voorbereidingspro-
gramma differentiëren naar gelang van de graad
van inhoudelijke verwantschap tussen deze andere
mastersopleidingen en de in het eerste lid bedoelde
mastersopleiding.

– Aangenomen.

AFDELING 4

Taalvoorwaarden

Artikel 19

Het instellingsbestuur kan de toelating tot de eer-
ste inschrijving voor een opleiding op algemene
wijze afhankelijk stellen van het bewijs dat de stu-
dent :

1° geslaagd is voor een toets over de voldoende
kennis van het Nederlands, of

2° ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig
secundair onderwijs met vrucht heeft voltooid,
of

3° geslaagd is verklaard voor een opleiding, of één
of meer opleidingsonderdelen, met een totale
studieomvang van ten minste 60 studiepunten in
het Nederlandstalig hoger onderwijs.

– Aangenomen.
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Artikel 20

Het instellingsbestuur kan de toelating tot de eer-
ste inschrijving voor een in een andere taal dan het
Nederlands aangeboden opleiding afhankelijk stel-
len van een toets over de voldoende kennis van de
gebruikte onderwijstaal.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Inschrijving

AFDELING 1

De inschrijving van de student

Artikel 21

Een student schrijft zich in aan de instelling van
zijn keuze voor zover hij voldoet aan de decretale
en reglementaire toelatingsvoorwaarden.

Het recht op inschrijving wordt uitgeoefend met
inachtname van artikel II.3 van het decreet van 19
maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling
van de student, de participatie in het hoger onder-
wijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het
hoger onderwijs voor sociale promotie in de hoge-
scholen en de begeleiding van de herstructurering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

– Aangenomen.

Artikel 22

Een student schrijft zich in voor :

1° één opleiding of meer opleidingen tegelijk,
en/of

2° één opleidingsonderdeel of meer opleidingson-
derdelen, die behoren tot één of meer opleidin-
gen, en/of

3° een schakel- of voorbereidingsprogramma.

Een student kan zich tevens inschrijven voor de
voorbereiding van een doctoraatsproefschrift.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Bijzondere bepalingen inzake 
gelijktijdige inschrijvingen

Artikel 23

Een student die nog niet in het bezit is van een
bachelorsdiploma dat al dan niet rechtstreeks toe-
lating verleent tot een bachelors-na-bachelorsop-
leiding, kan onder de voorwaarden, bepaald door
het instellingsbestuur, toegelaten worden tot de in-
schrijving voor bedoelde bachelors-na-bachelors-
opleiding en/of het daaraan voorafgaande voorbe-
reidingsprogramma.

Voor het behalen van het diploma van de bache-
lors-na-bachelorsopleiding is het bezit van het di-
ploma van de onderliggende bachelorsopleiding
evenwel noodzakelijk. De bevoegde examencom-
missies kunnen daartoe opeenvolgend delibereren.

– Aangenomen.

Artikel 24

Een student die nog niet in het bezit is van een
bachelors- of mastersdiploma dat al dan niet recht-
streeks toelating verleent tot een (masters-na-)
mastersopleiding, kan onder de voorwaarden, be-
paald door het instellingsbestuur, toegelaten wor-
den tot de inschrijving voor bedoelde (masters-na-)
mastersopleiding en/of het daaraan voorafgaande
voorbereidings- en/of schakelprogramma.

Voor het behalen van het diploma van bedoelde
(masters-na-)mastersopleiding is het bezit van het
diploma van de bachelorsopleiding of de onderlig-
gende mastersopleiding evenwel noodzakelijk. De
bevoegde examencommissies kunnen daartoe op-
eenvolgend delibereren.

– Aangenomen.
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HOOFDSTUK V

Diploma-, credit- en examencontract

AFDELING 1

Algemene bepaling

Artikel 25

Het instellingsbestuur biedt bij de inschrijving van
de student de keuze tussen een creditcontract, een
diplomacontract en een examencontract.

De in het eerste lid bedoelde contracten maken
onderdeel uit van de toetredingsovereenkomst of
worden na de inschrijving gesloten in het raam van
de toetredingsovereenkomst.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Studietraject

Artikel 26

§ 1. In het kader van een in artikel 25, eerste lid,
bedoeld contract wordt overeenstemming bereikt
over het studietraject op grond waarvan een graad
of diploma van een opleiding, respectievelijk een
creditbewijs kan worden behaald.

§ 2. Een studietraject bepaalt de modaliteiten inza-
ke studieomvang, deliberatie en studievoortgangs-
bewaking :

1° bij wijze van modeltraject voor een groep stu-
denten ;

2° bij wijze van geïndividualiseerd traject voor een
bepaalde student.

De opportuniteit van het doorlopen van een geïn-
dividualiseerd traject wordt op zorgvuldige wijze
getoetst op grond van het dossier van de student.

§ 3. Een studietraject wordt voltijds en deeltijds
aangeboden.

Een studietraject voor een masters-na-mastersop-
leiding wordt ten minste deeltijds aangeboden.

– Aangenomen.

AFDELING 3

Vermeldingen

Artikel 27

Het diplomacontract omvat ten minste volgende
vermeldingen, desgevallend onder verwijzing naar
de toepasselijke bepalingen van het onderwijs- en
examenreglement :

1° het diploma dat de student wil behalen en de
doelstellingen van het opleidingsprogramma ;

2° de studieomvang van de opleiding ;

3° de opleidingsonderdelen die in het traject
moeten of kunnen worden opgenomen en de
studieomvang en volgtijdelijkheid van deze
opleidingsonderdelen ;

4° de tijdsperiode waarop de inschrijving betrek-
king heeft ;

5° de voorwaarden voor het behalen van een cre-
ditbewijs per opleidingsonderdeel ;

6° in voorkomend geval : de verkregen studieom-
vangvermindering ten gevolge van (een) vrij-
stelling(en) ;

7° het aantal examenkansen ;

8° de evaluatie- en deliberatieregels ;

9° de mogelijke maatregelen van studievoort-
gangsbewaking bedoeld in artikel 51, eerste
lid ;

10° in voorkomend geval : de bindende voorwaar-
den bedoeld in artikel 51, eerste lid, 1°.

Het creditcontract omvat ten minste volgende ver-
meldingen, desgevallend onder verwijzing naar de
toepasselijke bepalingen van het onderwijs- en
examenreglement :

1° het/de opleidingsonderde(e)l(en) waarvoor de
student een inschrijving neemt ;
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-67- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 47  –  Woensdag 21 april 2004



2° de studieomvang per opleidingsonderdeel ;

3° in voorkomend geval : de toelatingsvereisten
voor de inschrijving voor het betrokken oplei-
dingsonderdeel ;

4° de tijdsperiode waarop de inschrijving betrek-
king heeft ;

5° de voorwaarden voor het behalen van een cre-
ditbewijs per opleidingsonderdeel ;

6° in voorkomend geval : de verkregen studieom-
vangvermindering ten gevolge van (een) vrij-
stelling(en) ;

7° het aantal examenkansen ;

8° de evaluatieregels ;

9° de mogelijke maatregelen van studievoort-
gangsbewaking bedoeld in artikel 51, eerste
lid ;

10° in voorkomend geval : de bindende voorwaar-
den bedoeld in artikel 51, eerste lid, 1°.

Het examencontract omvat ten minste volgende
vermeldingen, desgevallend onder verwijzing naar
de toepasselijke bepalingen van het onderwijs- en
examenreglement :

1° de in het eerste of het tweede lid bedoelde ele-
menten, naar gelang het gaat om een contract
met het oog op het behalen van een graad of
een diploma dan wel een contract met het oog
op het behalen van een creditbewijs ;

2° de voorwaarden waaronder de student deel mag
nemen aan onderwijsactiviteiten en gebruik

mag maken van onderwijsondersteunende faci-
liteiten.

– Aangenomen.

AFDELING 4

Wijzigbaarheid

Artikel 28

§ 1. De keuze voor een bepaald type contract in de
zin van artikel 25, eerste lid kan slechts na afloop
van een semester worden gewijzigd. Tijdens dit se-
mester zijn wijzigingen van de inhoud van het con-
tract mogelijk.

§ 2. De keuze voor een in artikel 25, eerste lid, be-
doeld contract wordt gewijzigd door het instellings-
bestuur en de student gezamenlijk.

De wijziging van de inhoud van de in artikel 27 be-
doelde vermeldingen gebeurt :

1° door het instellingsbestuur, indien de wijziging
betrekking heeft op een modeltraject ;

2° door het instellingsbestuur en de student geza-
menlijk, indien de wijziging betrekking heeft op
een geïndividualiseerd traject.

§ 3. Het instellingsbestuur bepaalt de formele rege-
len waaraan de in § 1 bedoelde wijzigingen moeten
voldoen.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK VI

Studievoortgang

AFDELING 1

Studievoortgang op grond van examens

ONDERAFDELING 1

Algemeen

Artikel 29

§ 1. Voor elk opleidingsonderdeel wordt een exa-
men ingericht.

§ 2. Een student heeft voor ieder opleidingsonder-
deel waarvoor hij ingeschreven is, recht op twee
examenkansen.

Indien de aard van het opleidingsonderdeel niet
toelaat dat tijdens hetzelfde academiejaar twee-
maal wordt geëxamineerd, kan het in het eerste lid
bedoelde recht niet tijdens hetzelfde academiejaar
worden uitgeoefend.

– Aangenomen.

Artikel 30

Individuele examinatoren en examencommissies
treden bij het vaststellen van examenresultaten op
onder de verantwoordelijkheid van het instellings-
bestuur.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 2

Creditbewijzen

Artikel 31

§ 1. Een student behaalt een creditbewijs voor elk
opleidingsonderdeel waarvoor hij geslaagd is.

Een student slaagt voor een opleidingsonderdeel
wanneer hij ten minste 10 op 20 behaalt, tenzij het
instellingsbestuur op grond van de specificiteit van
het opleidingsonderdeel een andere, niet numerie-
ke, vorm van resultaatsbepaling heeft vastgelegd.

Het geslaagd zijn wordt beoordeeld door :

1° de individuele examinator, of

2° de examencommissie, zo het instellingsbestuur
aan deze de bevoegdheid heeft opgedragen om
de examenresultaten definitief vast te stellen.

§ 2. Het onderwijs- en examenreglement kan de ge-
vallen bepalen waarin een creditbewijs met een be-
paalde graad van verdienste wordt verleend.

§ 3. Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig binnen
de betrokken opleiding aan de instelling waar dit
werd behaald.

Een actualiseringsprogramma kan slechts worden
opgelegd wanneer ten minste 5 kalenderjaren ver-
streken zijn sedert het behalen van het creditbe-
wijs. De termijn van 5 kalenderjaren wordt bere-
kend vanaf de eerste dag van de maand oktober
die volgt op de maand waarin het creditbewijs
werd behaald.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 3

Examencommissies

SECTIE 1

Soorten en bevoegdheden

SUBSECTIE 1

Examencommissie voor het geheel 
van de opleiding

Artikel 32

§ 1. Het instellingsbestuur stelt een examencom-
missie in voor het geheel van de opleiding, in func-
tie van de deliberatie met het oog op de toeken-
ning van een graad of diploma.
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Een student die voor het geheel van de opleiding
aan de gestelde voorwaarden voldoet, registreert
zich bij deze examencommissie.

§ 2. Deze examencommissie heeft volgende be-
voegdheden :

1° het verklaren dat de student al dan niet ge-
slaagd is voor het geheel van de opleiding ;

2° het bepalen van de opleidingsonderdelen die
desgevallend moeten worden hernomen met het
oog op het behalen van een diploma ;

3° het vaststellen van de graad van verdienste
waarmee het diploma wordt toegekend.

Afhankelijk van de bepalingen van het onderwijs-
en examenreglement heeft deze examencommissie
al dan niet de bevoegdheid om de examenresulta-
ten definitief vast te stellen.

– Aangenomen.

Artikel 33

§ 1. Een student verwerft een graad of een diploma
van een opleiding indien hij voor het geheel van de
opleiding geslaagd wordt verklaard.

De student wordt geslaagd verklaard indien hij alle
examens die horen bij het opleidingsprogramma
heeft afgelegd en op grond van het feit dat :

1° alle examens geleid hebben tot een creditbewijs,
of

2° de examencommissie op gemotiveerde wijze
van oordeel is dat de doelstellingen van het op-
leidingsprogramma globaal verwezenlijkt zijn.

§ 2. Het feit dat een student globaal geslaagd wordt
verklaard, betekent niet dat hij in aanmerking
komt voor een creditbewijs voor die opleidingson-
derdelen waarvoor hij niet is geslaagd.

– Aangenomen.

SUBSECTIE 2

Examencommissie voor het eerste academiejaar
van een bachelorsopleiding

Artikel 34

Het instellingsbestuur stelt een examencommissie
in voor het eerste academiejaar van een bachelors-
opleiding, voor wat betreft de studenten die zich
voor het eerst voor een bachelorsopleiding in-
schrijven.

Deze examencommissie heeft, afhankelijk van de
bepalingen van het onderwijs- en examenregle-
ment, één of meer van volgende bevoegdheden :

1° het verklaren dat de student al dan niet ge-
slaagd is voor het geheel van de betrokken op-
leidingsonderdelen ;

2° het bepalen van de opleidingsonderdelen die
moeten worden hernomen met het oog op het
later behalen van een diploma ;

3° het definitief vaststellen van de examenresulta-
ten ;

4° het vaststellen van de graad van verdienste
waarmee de betrokken creditbewijzen worden
verleend ;

5° het uitbrengen van een niet-bindend studiead-
vies op grond van de examenresultaten.

– Aangenomen.

SUBSECTIE 3

Facultatieve examencommissie

Artikel 35

§ 1. Het instellingsbestuur kan een examencommis-
sie instellen om één of meer keren per academie-
jaar te delibereren over het geheel van de oplei-
dingsonderdelen dat door een groep studenten tij-
dens de betrokken periode werd gevolgd, voor
zover de studenten gebonden zijn door :

1° een diplomacontract, of 
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2° een examencontract met het oog op het behalen
van een graad of een diploma van een oplei-
ding.

Een student die voor het geheel van de betrokken
opleidingsonderdelen aan de gestelde voorwaar-
den voldoet, registreert zich bij deze examencom-
missie.

§ 2. Deze examencommissie heeft, afhankelijk van
de bepalingen van het onderwijs- en examenregle-
ment, één of meer van volgende bevoegdheden :

1° het verklaren dat de student al dan niet ge-
slaagd is voor het geheel van de betrokken op-
leidingsonderdelen ;

2° het bepalen van de opleidingsonderdelen die
moeten worden hernomen met het oog op het
later behalen van een diploma ;

3° het definitief vaststellen van de examenresulta-
ten ;

4° het vaststellen van de graad van verdienste
waarmee de betrokken creditbewijzen worden
verleend ;

5° het uitbrengen van een niet-bindend studiead-
vies op grond van de examenresultaten.

– Aangenomen.

Artikel 36

Indien de examencommissie beschikt over de in ar-
tikel 35, § 2, 1°, bedoelde bevoegdheid, verklaart zij
de student geslaagd indien deze alle examens die
horen bij het betrokken deel van het opleidings-
programma heeft afgelegd en :

1° alle examens hebben geleid tot een creditbewijs,
of

2° de examencommissie op gemotiveerde wijze
van oordeel is dat de doelstellingen van het be-
trokken deel van het opleidingsprogramma glo-
baal verwezenlijkt zijn.

§ 3. Het feit dat een student globaal geslaagd wordt
verklaard, betekent niet dat hij in aanmerking
komt voor een creditbewijs voor die opleidingson-
derdelen waarvoor hij niet is geslaagd.

– Aangenomen.

SECTIE 2

Gemeenschappelijke werkingsregel

Artikel 37

Examencommissies nemen slechts bindende beslis-
singen ten aanzien van een student zo ten minste
de helft van de leden van het academisch c.q. on-
derwijzend personeel die de student gedurende de
betrokken periode beoordeelden, aanwezig is.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Studievoortgang op grond van EVC’s en EVK’s

ONDERAFDELING 1

Bewijzen van bekwaamheid

SECTIE 1

Validerende instantie

Artikel 38

§ 1. Een bewijs van bekwaamheid en het daaraan
voorafgaande bekwaamheidsonderzoek worden
aangevraagd bij en toegekend door een valideren-
de instantie in de schoot van (een) associatie(s).

Als validerende instantie kunnen optreden :

1° een associatiebestuur ;

2° een verzelfstandigd orgaan onder het gezag of
het toezicht van één of meer associatiebesturen.

§ 2. Besturen van instellingen die niet behoren tot
een associatie, sluiten zich door middel van een
overeenkomst bij een validerende instantie aan.

§ 3. Een validerende instantie treedt op als openba-
re dienst, die in een reglementaire verhouding staat
tot een aanvrager.
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Een validerende instantie en een aanvrager sluiten
door de inwilliging van de aanvraag een toetre-
dingsovereenkomst.

– Aangenomen.

SECTIE 2

Bekwaamheidsonderzoek

SUBSECTIE 1

Standaard

Artikel 39

Het bekwaamheidsonderzoek hanteert, afhankelijk
van de aanvraag, volgende standaarden :

1° de in artikel 58, § 2, van het decreet van 4 april
2003 betreffende de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen bedoelde com-
petenties eigen aan het niveau van bachelor in
het hoger professioneel onderwijs of het acade-
misch onderwijs of het mastersniveau ;

2° de in de schoot van de betrokken associatie of
instelling gehanteerde eindcompetenties voor
de opleiding, het opleidingsonderdeel, of enig
deel ervan, of de cluster van opleidingsonderde-
len.

– Aangenomen.

SUBSECTIE 2

Methodologie

Artikel 40

§ 1. Het bekwaamheidsonderzoek betreffende
EVC’s en EVK’s kan worden doorgevoerd aan de
hand van (een combinatie van) volgende metho-
dieken :

1° een gestructureerd gesprek waarin gepeild
wordt naar de voorkennis van de aanvrager ;

2° directe observatie van gedragingen en realisa-
ties ;

3° evaluatie gebaseerd op de verzamelde informa-
tie en realisaties ;

4° evaluatie gebaseerd op de interpretatie van fei-
ten of verklaringen met referentie naar theore-
tische schema’s ;

5° portfolioconstructie, zijnde de samenstelling van
een persoonlijk dossier waarin allerlei soorten
stukken worden opgenomen die de competen-
ties bewijzen.

Het in artikel 42 bedoelde reglement bepaalt :

1° welke methodiek van toepassing is voor (een)
bepaalde groep(en) aanvragers ;

2° in voorkomend geval : de gradaties in de bewijs-
last, binnen eenzelfde methodiek, ten aanzien
van verschillende groepen aanvragers.

§ 2. Het bekwaamheidsonderzoek betreffende
EVK’s die voortvloeien uit een studiebewijs, afge-
leverd binnen onderwijs, verloopt op stukken.

In uitzonderlijke gevallen, waarvan de validerende
instantie de noodzakelijkheid motiveert, kan naast
het onderzoek op stukken een beperkte bijkomen-
de proef worden georganiseerd.0

– Aangenomen.

SUBSECTIE 3

Procedure

Artikel 41

Het bekwaamheidsonderzoek biedt volgende pro-
cedurele waarborgen :

1° de aanvrager wordt begeleid bij :

a) het verwerven van inzicht in de mogelijkhe-
den inzake curriculumopbouw in het hoger
onderwijs ;

b) het verzamelen van de bewijslast inzake de
voorgelegde competenties ;
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2° de beoordelaar(s) is/zijn bekwaam om over de
bewijslast te oordelen en kan/kunnen dienten-
gevolge zowel de bewijslast als de standaarden
lezen en beide tegen elkaar afwegen ;

3° de begeleider(s) en de beoordelaar(s) zijn niet
dezelfde personen ;

4° de privacy en de persoonlijke integriteit van de
aanvrager wordt beschermd ;

5° de interne beroepsprocedure, bedoeld in artikel
II.13, eerste lid van het decreet van […] be-
treffende de rechtspositieregeling van de stu-
dent, de participatie in het hoger onderwijs, de
integratie van bepaalde afdelingen van het
hoger onderwijs voor sociale promotie in de ho-
gescholen en de begeleiding van de herstructu-
rering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, is
gericht op mediatie.

– Aangenomen.

SUBSECTIE 4

Reglement

Artikel 42

De in subsectie 1 tot en met 3 bedoelde minimale
regelen worden per associatie uitgewerkt in een re-
glement, dat tot stand komt als volgt :

1° de validerende instantie werkt een voorstel van
reglement uit, waarin de methodologische en
procedurele garanties inzake de (h)erkenning
van EVK’s en EVC’s zijn ingeschreven, evenals
de beginselen inzake de in artikel 41, 5°, bedoel-
de interne beroepsprocedure ;

2° de validerende instantie legt haar voorstel ter
goedkeuring voor aan de Vlaamse regering.

– Aangenomen.

SUBSECTIE 5

Kwaliteitsborging

Artikel 43

§ 1. De Vlaamse regering werkt de nodige maatre-
gelen uit opdat de kwaliteit van de methoden en
procedures gebruikt bij het bekwaamheidsonder-
zoek wordt gewaarborgd. Zij kan daartoe een geëi-
gend orgaan oprichten of aanwijzen.

De kwaliteitsborging heeft betrekking op de trans-
parantie, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en re-
gelmatigheid van de gehanteerde procedures en
methoden.

§ 2. De in § 1, eerste lid, bedoelde maatregelen
worden neergelegd in een besluit, dat ophoudt uit-
werking te hebben indien het niet bij decreet is be-
krachtigd binnen een termijn van 1 jaar vanaf de
inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt
terug tot deze laatste datum.

– Aangenomen.

SECTIE 3

Territoriale gelding en geldigheidsduur

Artikel 44

Een bewijs van bekwaamheid geldt binnen de in-
stellingen die ressorteren onder de associatie(s) in
de schoot waarvan de validerende instantie is op-
gericht, evenals binnen elke instelling die met deze
validerende instantie een overeenkomst heeft ge-
sloten.

– Aangenomen.

Artikel 45

Een bewijs van bekwaamheid blijft onbeperkt gel-
dig.
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Een actualiseringsprogramma kan slechts worden
opgelegd wanneer ten minste 5 kalenderjaren ver-
streken zijn sedert het verkrijgen van het bewijs
van bekwaamheid. De termijn van 5 kalenderjaren
wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand
oktober die volgt op de maand waarin het bewijs
van bekwaamheid werd verkregen.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 2

Vrijstellingen

SECTIE 1

Bevoegde instantie

Artikel 46

Het instellingsbestuur verleent op grond van een
bewijs van bekwaamheid een vrijstelling.

– Aangenomen.

SECTIE 2

Procedureregeling

Artikel 47

§ 1. Vrijstellingen worden verleend overeenkom-
stig een besluit van de Vlaamse regering dat de mi-
nimale beginselen ter zake vastlegt.

De minimale beginselen omvatten ten minste :

1° de toekenningsvoorwaarden op grond van de
inhoudelijke aansluiting tussen het betrokken
opleidingsonderdeel, of het deel ervan, en de
geattesteerde EVK’s en/of EVC’s ;

2° de inspraakregeling voor de student ;

3° de draagwijdte van de motiveringsverplichting
in hoofde van het instellingsbestuur ;

4° de basisbeginselen inzake de interne beroeps-
procedure, bedoeld in artikel II.13, eerste lid,
van het decreet van 19 maart 2004 betreffende
de rechtspositieregeling van de student, de par-
ticipatie in het hoger onderwijs, de integratie
van bepaalde afdelingen van het hoger onder-
wijs voor sociale promotie in de hogescholen en
de begeleiding van de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen. De beroepspro-
cedure is gericht op mediatie.

§ 2. Het in § 1 bedoelde besluit van de Vlaamse re-
gering wordt genomen na gezamenlijk advies van
de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse
Hogescholenraad.

§ 3. Het instellingsbestuur werkt de nadere regelen
inzake het verlenen van vrijstellingen uit in het on-
derwijs- en examenreglement.

– Aangenomen.

SECTIE 3

Omvang

Artikel 48

De omvang van een vrijstelling wordt uitgedrukt in
gehele studiepunten.

– Aangenomen.

Artikel 49

De omvang van een vrijstelling voor een oplei-
dingsonderdeel, of een deel ervan, wordt, behou-
dens andersluidende beslissing van het instellings-
bestuur, gelijkgesteld met de studieomvang van dat
opleidingsonderdeel, of het deel ervan.

– Aangenomen.
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SECTIE 4

Tweede inschrijving voor eenzelfde opleiding

Artikel 50

Ten aanzien van de tweede inschrijving voor een
bachelors- of mastersopleiding waarvan een stu-
dent reeds het diploma bezit, geldt de voorwaarde
dat de student nog opleidingsonderdelen voor een
studieomvang van ten minste 30 studiepunten
moet volgen.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 3

Diplomering

Artikel 51

§ 1. Indien een instellingsbestuur op grond van een
bewijs van bekwaamheid vaststelt dat een persoon
de competenties eigen aan een welomschreven op-
leiding bezit, kan het instellingsbestuur aan deze
persoon het diploma van de betrokken opleiding
uitreiken, zonder dat een inschrijving voor de be-
trokken opleiding vereist is.

Indien het instellingsbestuur niet overgaat tot het
uitreiken van het betrokken diploma doch het vol-
gen van bijkomende opleidingsonderdelen, of
delen daarvan, voorschrijft, geldt een bijzondere
motiveringsverplichting. Het instellingsbestuur
dient in dat geval een substantieel verschil aan te
tonen tussen de door het bewijs van bekwaamheid
gevalideerde competenties en de in de schoot van
de instelling gehanteerde eindcompetenties voor
de opleiding.

§ 2. Het instellingsbestuur kan een bedrag van ten
hoogste 50 euro vragen als bijdragen in de kosten
voor het uitreiken van het diploma.

– Aangenomen.

AFDELING 3

Studievoortgangsbewaking

Artikel 52

§ 1. Het instellingsbestuur kan volgende maatrege-
len van studievoortgangsbewaking nemen :

1° het opleggen van bindende voorwaarden voor
de inschrijving. Deze bindende voorwaarden
betreffen in beginsel geen evaluatie- en/of deli-
beratiecriteria die strenger zijn dan de regels die
in de instelling algemeen gelden. Het instellings-
bestuur kan de studievoortgang van de student
wel afhankelijk maken van een deliberatie door
een examencommissie als bedoeld in artikel 35,
ook al is dergelijke examencommissie niet op
algemene wijze voorgeschreven ;

2° het weigeren van de inschrijving van de student.
Van deze mogelijkheid wordt slechts gebruik
gemaakt indien voorheen zonder positief resul-
taat bindende voorwaarden voor de inschrijving
werden opgelegd of indien uit de gegevens van
het dossier manifest blijkt dat het opleggen van
dergelijke bindende voorwaarden geen positief
resultaat zal opleveren.

§ 2. Maatregelen van studievoortgangsbewaking
kunnen worden opgelegd aan een student die reeds
tweemaal voor een bepaald opleidingsonderdeel
aan een hogeschool of universiteit in de Vlaamse
Gemeenschap werd ingeschreven, zonder dat hij
daarvoor een creditbewijs behaalde. Deze bepaling
geldt niet indien het opleidingsonderdeel voorwerp
uitmaakte van een deliberatie door een examen-
commissie en de student voor het geheel van de
opleiding of de opleidingsonderdelen geslaagd
werd verklaard.

Maatregelen van studievoortgangsbewaking wor-
den opgelegd aan een onder diplomacontract inge-
schreven student, die de graad of het diploma van
de betrokken opleiding nog niet heeft behaald na
verloop van een bepaalde termijn, die op grond
van de studieomvang van de opleiding berekend
wordt als volgt :

1° indien de student het studietraject voltijds heeft
aangevat :
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a) wordt voor de eerste en tweede schijf van 60
studiepunten telkens 2 academiejaren gere-
kend ;

b) wordt voor de derde schijf en desgevallend
volgende schijven van 60 studiepunten tel-
kens 1 academiejaar gerekend ;

2° indien de student het studietraject deeltijds
heeft aangevat :

a) wordt voor de eerste en tweede schijf van 60
studiepunten telkens 3 academiejaren gere-
kend ;

b) wordt voor de derde schijf en desgevallend
volgende schijven van 60 studiepunten tel-
kens 2 academiejaren gerekend.

In uitzonderlijke omstandigheden, waarin gegron-
de redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat
het opleggen van een maatregel van studievoort-
gangsbewaking overbodig is, kan het instellingsbe-
stuur afwijken van de in het tweede lid bedoelde
verplichting.

– Aangenomen.

AFDELING 4

Rapporteringsplicht

Artikel 53

Het instellingsbestuur rapporteert over het beleid
omtrent het aanbieden van flexibele studietrajec-
ten en de keuze- en studievoortgangbegeleiding
van studenten in het jaarverslag vermeld in artikel
162 van het universiteitendecreet of artikel 234,
§ 2, van het hogescholendecreet.

De Vlaamse regering sluit met de instellingsbestu-
ren een overeenkomst af met betrekking tot het
doorgeven van de studievoortganggegevens van de
studenten naar de in artikel 113bis van het decreet
van 4 april 2003 betreffende de herstructurering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen bedoelde
centrale databank.

– Aangenomen.

TITEL IV

Studiegeld en bijdrage voor het 
bekwaamheidsonderzoek

HOOFDSTUK I

Studiegeld

AFDELING 1

Algemene bepaling

Artikel 54

Het instellingsbestuur stelt jaarlijks vóór 1 mei de
bedragen van het studiegeld vast, overeenkomstig :

1° de regelen van afdeling 2, voor wat betreft de
studenten onder diploma- of creditcontract ;

2° de regelen van afdeling 3, voor wat betreft de
studenten onder examencontract.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Het studiegeld bij diploma- en creditcontracten

ONDERAFDELING 1

Beginsel

Artikel 55

§ 1. Het studiegeld voor de studenten onder diplo-
ma- of creditcontract bestaat in beginsel uit :

1° een vast gedeelte, en 

2° een variabel gedeelte pro rata het aantal studie-
punten waarvoor de student zich inschrijft.

§ 2. Het vast gedeelte is slechts één maal per acade-
miejaar verschuldigd.
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Deze bepaling geldt ongeacht het aantal inschrij-
vingen dat tijdens dat academiejaar aan dezelfde
instelling wordt genomen.

– Aangenomen.

Artikel 56

§ 1. De Vlaamse regering werkt een voorstel uit
waarin het vast en het variabel gedeelte van het
studiegeld worden bepaald ten aanzien van studen-
ten die in een academiejaar een inschrijving nemen
voor ten hoogste 53 studiepunten. Het voorstel kan
schijven van studiepunten afbakenen waarbinnen
eenzelfde variabel studiegeld wordt gevraagd.

Het voorstel wordt uitgewerkt na raadpleging van
de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse
Hogescholenraad en de studentenkoepelvereni-
ging(en). Bij het voorstel wordt een toelichting ge-
voegd, waarin wordt aangetoond dat de internatio-
naalrechtelijke stand still-verplichting inzake stu-
diegelden in het hoger onderwijs gerespecteerd
wordt.

Het voorstel wordt onverwijld voorgelegd aan het
Vlaams Parlement, dat binnen een termijn van 60
kalenderdagen, die ingaat de dag na ontvangst
ervan, beslist zelf regelgevend op te treden of niet.
Indien beslist wordt niet zelf regelgevend op te tre-
den, of indien binnen voormelde termijn niet wordt
overgegaan tot het nemen van een beslissing, wordt
het voorstel rechtskrachtig.

Het eerste voorstel wordt uiterlijk op 1 maart 2005
aan het Vlaams Parlement voorgelegd.

§ 2. Voor studenten die in een academiejaar een in-
schrijving nemen voor ten minste 54 en ten hoogste
66 studiepunten, wordt een forfaitair studiegeld
tussen 445 en 505 euro gevraagd.

§ 3. Indien in een academiejaar een inschrijving
wordt genomen voor méér dan 66 studiepunten,
wordt het variabel gedeelte van het studiegeld voor
het aantal studiepunten boven 66 berekend door
deze studiepunten te vermenigvuldigen met ten
minste 2,5 en ten hoogste 3 euro.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 2

Afwijkingen

Artikel 57

§ 1. Voor beursstudenten die een voltijds studietra-
ject volgen, betreft het studiegeld een forfaitair be-
drag dat ten hoogste gelijk is aan :

1° in de hogescholen : 100 euro ;

2° in de universiteiten : 80 euro.

Voor beursstudenten die een deeltijds studietraject
volgen of een bijkomende inschrijving nemen, be-
treft het studiegeld een forfaitair bedrag dat ten
hoogste gelijk is aan 55 euro.

§ 2. Voor bijna-beursstudenten bedraagt het studie-
geld ten hoogste twee derden van het bedrag vast-
gesteld overeenkomstig artikel 55 en 56.

– Aangenomen.

Artikel 58

Doctorandi betalen bij de inschrijving voor de
voorbereiding van een doctoraat een studiegeld
van ten minste 240 en ten hoogste 300 euro.

Zij betalen in het academiejaar waarin het docto-
raat behaald wordt een studiegeld van ten minste
240 euro en ten hoogste 300 euro.

– Aangenomen.

Artikel 59

Voor de academische initiële lerarenopleiding be-
treft het studiegeld een forfaitair bedrag van ten
hoogste 130 euro.

Een verschillend bedrag kan worden vastgelegd,
naar gelang het gaat om :

1° hoofdinschrijvingen, dan wel bijkomende in-
schrijvingen ;

2° voltijdse dan wel deeltijdse studietrajecten.

– Aangenomen.
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Artikel 60

De samengetelde studiegelden voor de specifieke
opleiding in de huisartsgeneeskunde bedragen ten
hoogste 1.000 euro.

– Aangenomen.

AFDELING 3

Het studiegeld bij examencontracten

Artikel 61

§ 1. Het studiegeld voor de studenten onder exa-
mencontract bestaat uit :

1° een vast gedeelte, en 

2° een variabel gedeelte pro rata het aantal studie-
punten waarvoor de student zich inschrijft.

§ 2. Het vast gedeelte van het studiegeld bedraagt
50 euro.

Het variabel gedeelte van het studiegeld bedraagt
3 euro per studiepunt.

– Aangenomen.

AFDELING 4

Bijzondere gevallen

ONDERAFDELING 1

Bachelors-na-bachelorsopleidingen en 
masters-na-mastersopleidingen

Artikel 62

§ 1. Het instellingsbestuur kan voor de studenten
die inschrijven voor een bachelorsopleiding die
volgt op een andere bachelorsopleiding of voor een
mastersopleiding die volgt op een andere masters-
opleiding een bijzonder studiegeld vastleggen.

§ 2. Het bijzonder studiegeld bedraagt ten
hoogste :

1° 1.010 euro, voor de studenten die :

a) beroepsactief zijn op het ogenblik van de in-
schrijving, en

b) ten minste drie jaar in het bezit zijn van een
bachelors- of mastersdiploma of van een bui-
tenlands diploma op grond waarvan ze wer-
den toegelaten tot de betrokken bachelors-
of mastersopleiding ;

2° 505 euro, voor de niet onder 1° ressorterende
studenten.

§ 3. In bijzondere omstandigheden wordt het maxi-
mumbedrag van het bijzonder studiegeld vastge-
steld op :

1° 24.790 euro, voor de in § 2, 1°, bedoelde studen-
ten ;

2° 5.400 euro, voor de in § 2, 2°, bedoelde studen-
ten.

De in het eerste lid bedoelde bijzondere omstan-
digheden betreffen één of meer van volgende ge-
vallen :

1° de opleiding brengt bijzondere kosten met zich
mee, veroorzaakt door :

a) het aantrekken van hoog gespecialiseerd
personeel, de uitrusting van laboratoria, de
bijzondere inrichting van bibliotheken, het
specifieke studie- en leermateriaal of de spe-
cifieke begeleidings- en supervisietaken,
en/of 

b) het aanbod van bijzondere faciliteiten ;

2° de opleiding vereist een bepaalde beroepserva-
ring en/of wordt georganiseerd in samenwer-
king met de industrie of een beroepsorganisatie
om te voorzien in de opleidingsbehoeften van
een bepaalde sector ;

3° de opleiding heeft een internationaal karakter.

Het in het eerste lid bedoeld bijzonder studiegeld
kan niet worden gevraagd binnen de studiegebie-
den “Gezondheidszorg”, “Onderwijs” en “Sociaal-
agogisch werk”.

Voorzitter

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 47  –  Woensdag 21 april 2004 -78-



§ 4. Het instellingsbestuur deelt het bedrag van het
bijzonder studiegeld aan de Vlaamse regering mee.
Bij toepassing van de bepalingen van § 3 worden
tevens de ingeroepen bijzondere omstandigheden
meegedeeld.

– Aangenomen.

ONDERAFDELING 2

Postgraduaatopleidingen en kortere 
opleidingstrajecten met het oog op na- 

en bijscholing

Artikel 63

Het instellingsbestuur bepaalt vrij en op gemoti-
veerde wijze het studiegeld voor de studenten die
zich inschrijven voor :

1° een opleiding die leidt tot een postgraduaatge-
tuigschrift, en

2° een in artikel 17 van het decreet van 4 april
2003 betreffende de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen bedoeld korter
opleidingstraject met het oog op na- en bijscho-
ling.

– Aangenomen.

AFDELING 5

Bepalingen inzake sommige 
buitenlandse studenten

Artikel 64

Het instellingsbestuur bepaalt vrij en op gemoti-
veerde wijze het studiegeld voor de inschrijving
van studenten die geen beursstudent zijn, voor
zover het niet gaat om :

1° studenten met de Belgische nationaliteit ;

2° studenten met de nationaliteit van een staat be-
horende tot de Europese Hogeronderwijsruim-
te, zoals bedoeld in de Gezamenlijke verklaring
van de Europese ministers van Onderwijs, bij-
eengekomen in Bologna op 19 juni 1999 ;

3° studenten met een buitenlandse nationaliteit die
toegelaten of gemachtigd zijn voor een verblijf
van onbeperkte duur in België zoals bepaald
door de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
te bewijzen door middel van de verblijfskaart
van een onderdaan van een lidstaat van de Eu-
ropese Gemeenschappen (bijlage 8 of bijlage 9),
of de identiteitskaart voor vreemdeling (bijlage
7) of het bewijs van inschrijving in het vreemde-
lingenregister (bijlage 6), overeenkomstig arti-
kel 31 van het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen ;

4° kandidaat-vluchtelingen van wie de asielaan-
vraag ontvankelijk is verklaard, alsook hun kin-
deren, te bewijzen door middel van :

a) de bijlage 25 afgegeven aan de grens aan een
asielzoeker of de bijlage 26 afgegeven in het
Rijk aan een asielzoeker overeenkomstig het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 be-
treffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen en

b) een attest van immatriculatie (bijlage 4)
overeenkomstig het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen en 

c) het attest van ontvankelijkheid van de asiel-
aanvraag, uitgereikt door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

Het in het eerste lid bedoelde studiegeld is ten
hoogste gelijk aan 5.400 euro. Deze bepaling doet
geen afbreuk aan de mogelijkheid om een bijzon-
der studiegeld van 24.790 euro te vragen voor de
inschrijving voor een bachelorsopleiding die volgt
op een andere bachelorsopleiding of voor een mas-
tersopleiding die volgt op een andere mastersoplei-
ding, voor zover :

1° de studenten voldoen aan de voorwaarden be-
paald in artikel 62, § 2, 1°, en

2° er sprake is van de bijzondere omstandigheden
vermeld in artikel 62, § 3, tweede lid.

– Aangenomen.
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AFDELING 6

Sociale maatregelen

Artikel 65

Het instellingsbestuur kan ten behoeve van min-
vermogende studenten het variabel gedeelte van
het studiegeld differentiëren, dan wel het studie-
geld vaststellen onder de in dit hoofdstuk bedoelde
minimumgrenzen.

– Aangenomen.

AFDELING 7

Terugstorting

Artikel 66

Het instellingsbestuur bepaalt :

1° of het studiegeld, of een billijk gedeelte daar-
van, aan de student wordt teruggestort, zo deze
de inschrijving voortijdig beëindigt ;

2° of, en op welke wijze, het variabel gedeelte van
het studiegeld aangepast wordt indien een in ar-
tikel 28 bedoelde wijziging van of in een diplo-
ma- of creditcontract gevolgen heeft voor het
aantal studiepunten.

Het maakt de regelen daaromtrent op behoorlijke
wijze kenbaar.

– Aangenomen.

AFDELING 8

Indexering

Artikel 67

De in dit hoofdstuk bedoelde bedragen worden
jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezond-
heidsindex. Deze indexering wordt niet toegepast
op de in artikel 57, § 1, bedoelde bedragen.

De referentiedatum voor de jaarlijkse aanpassing
is 1 september 2003.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Bijdrage voor het bekwaamheidsonderzoek

Artikel 68

§ 1. Voor een bekwaamheidsonderzoek dat ver-
loopt op stukken en voor een in artikel 13 bedoeld
bekwaamheidsonderzoek kan geen bijdrage wor-
den gevraagd.

Voor de in artikel 40, § 2, tweede lid bedoelde be-
perkte bijkomende proef kan een bijdrage van ten
hoogste 50 euro worden gevraagd.

§ 2. De bijdrage voor een bekwaamheidsonderzoek
dat op algemene wijze de competenties van de aan-
vrager voor het hoger onderwijs test, bedraagt ten
hoogste :

1° 590 euro, indien het bekwaamheidsonderzoek
betrekking heeft op het niveau van bachelor in
het hoger professioneel onderwijs of het acade-
misch onderwijs ;

2° 770 euro, indien het bekwaamheidsonderzoek
betrekking heeft op het mastersniveau en de
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aanvrager nog niet beschikt over een diploma
van een bachelorsopleiding ;

3° 230 euro, indien het bekwaamheidsonderzoek
betrekking heeft op het mastersniveau en de
aanvrager reeds beschikt over een diploma van
een bachelorsopleiding.

De bijdrage voor een bekwaamheidsonderzoek dat
de competenties van de aanvrager voor een wel-
omschreven opleiding, opleidingsonderdeel of clus-
ter van opleidingsonderdelen test, wordt berekend
door een vast gedeelte van 50 euro op te tellen bij
een variabel gedeelte, dat wordt verkregen door
het betrokken aantal studiepunten te vermenigvul-
digen met 3 euro.

§ 3. De in § 2 bedoelde bedragen worden jaarlijks
aangepast aan de evolutie van de gezondheidsin-
dex.

De referentiedatum voor de jaarlijkse aanpassing
is 1 september 2003.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Evaluatie

Artikel 69

De bepalingen van deze titel worden vóór 30 juni
2007 onderworpen aan een evaluatie.

De Vlaamse regering kan de wijze bepalen waarop
deze evaluatie wordt doorgevoerd.

– Aangenomen.

TITEL V

Wijzigingsbepalingen

HOOFDSTUK I

Het onderwijs- en examenreglement

Artikel 70

In artikel 77 van het decreet van 4 april 2003 be-
treffende de herstructurering van het hoger onder-
wijs in Vlaanderen worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° wordt vervangen door wat volgt :

“1° voor elke opleiding :

a) de graad waartoe de opleiding leidt, de kwa-
lificatie van de graad en desgevallend de spe-
cificatie van de graad ;

b) de inhoud en de doelstellingen van de oplei-
ding, het opleidingsprogramma en de inde-
ling in opleidingsonderdelen ;

c) in voorkomend geval : de afstudeerrichtin-
gen ;

d) de volgtijdelijkheid van de onderscheiden
opleidingsonderdelen ;

e) de organisatie van de opleiding in de vorm
van modeltrajecten en geïndividualiseerde
trajecten ;” ;

2° een 1°bis en 1°ter worden toegevoegd, die lui-
den als volgt :

“1°bis voor elk opleidingsonderdeel : de doel-
stellingen van het opleidingsonderdeel (aard, in-
houd, profiel) en het niveau van het opleidings-
onderdeel (inleidend, uitdiepend, gespeciali-
seerd) ;” ;
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“1°ter voor elke opleiding en voor elk oplei-
dingsonderdeel :

a) de regelen inzake de inschrijving van studen-
ten, inzonderheid de keuzemogelijkheid tus-
sen een diploma- of examencontract of tus-
sen een credit- of examencontract en de mo-
gelijkheden om de keuze voor een bepaald
contract te wijzigen ;

b) in voorkomend geval : de bijzondere voorop-
leidingseisen en de bijkomende inschrijvings-
voorwaarden, evenals de voorwaarden waar-
onder een student kan worden ingeschreven
indien hij niet voldoet aan de algemene
vooropleidingseisen ;

c) de begin- en eindcompetenties ;

d) de studieomvang uitgedrukt in studiepunten ;

e) de voorwaarden waaronder vrijstellingen
worden verleend ;

f) de gebruikte onderwijstaal ;

g) de voorwaarden waaronder de studenten op-
leidingsonderdelen kunnen volgen en daar-
over examen kunnen afleggen aan andere
binnen- en buitenlandse instellingen voor
hoger onderwijs ;” ;

3° 10°, 11° en 12°, opgeheven bij decreet van 19
maart 2004, worden opnieuw opgenomen in de
volgende lezing :

“10° de voorwaarden waaronder attesten van
bekwaamheid worden verleend ;”,

“11° de interne beroepsprocedures inzake :

a) het verlenen van bewijzen van bekwaamheid ;

b) het toekennen van vrijstellingen ;

c) het opleggen van een schakel- en/of voorbe-
reidingsprogramma, en het vaststellen van de
studieomvang van dergelijk programma ;

d) het opleggen van een in artikel 52 van het
decreet van […] betreffende de flexibilise-
ring van het hoger onderwijs in Vlaanderen
en houdende dringende hogeronderwijs-
maatregelen bedoelde maatregel van studie-
voortgangsbewaking ;”,

“12° de wijze waarop de in 11° bedoelde beslis-
singen worden herzien indien zij zijn aan-
getast door materiële vergissingen ;” ;

4° er wordt een 14° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“14° de regelen inzake de organisatie van infor-
matiesessies voor studenten die zich voor
de eerste maal inschrijven aan de
instelling ;”.

– Aangenomen.

Artikel 71

Aan artikel 78 van hetzelfde decreet wordt een 9°,
10°, 11° en 12° toegevoegd, die luiden als volgt :

“9° de volgtijdelijkheid van de onderscheiden
examens ;” ;

“10° de algemene regels en de modaliteiten van de-
liberatie ;” ;

“11° de wijze waarop omgegaan wordt met over-
macht of met onregelmatigheden tijdens het
examenverloop ;” ;

“12° de wijze waarop examenbeslissingen, aange-
tast door materiële vergissingen, worden her-
zien ;”.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Bekrachtiging van de studies

Artikel 72

In artikel 85 van hetzelfde decreet worden volgen-
de wijzigingen aangebracht :

1° de bestaande tekst zal § 1 vormen, met dien ver-
stande dat :

a) de eerste en tweede zin vervangen worden
door wat volgt :

“Het bestuur van de instelling waaraan de
student met succes zijn opleiding afrondt,
kent de betreffende graad toe en reikt het di-
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ploma met bijhorend diplomasupplement
toe. Het bestuur van de instelling kan het di-
ploma van een opleiding en de overeenstem-
mende graad ook toekennen aan een per-
soon die beschikt over een bewijs van be-
kwaamheid, bedoeld in artikel 51 van het de-
creet van […] betreffende de flexibilisering
van het hoger onderwijs en houdende drin-
gende hogeronderwijsmaatregelen.”,

b) tussen de woorden “het voltooide oplei-
dingsprogramma” en de woorden “, de even-
tueel verleende vrijstellingen” worden de
woorden “en de behaalde creditbewijzen” in-
gevoegd ;

2° er wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 2. Het instellingsbestuur verleent een creditbe-
wijs aan een student die geslaagd is voor het be-
trokken opleidingsonderdeel. Door het verlenen
van een creditbewijs krachtens het decreet van […]
betreffende de flexibilisering van het hoger onder-
wijs in Vlaanderen en houdende dringende hoger-
onderwijsmaatregelen, is dit van rechtswege er-
kend en bekrachtigd.

Het instellingsbestuur levert bij het beëindigen van
een creditcontract, of op vraag van een student,
een document met de behaalde creditbewijzen af.

Het document vermeldt in elk geval :

1° de instelling waaraan het document uitgereikt
wordt en de opleiding waarbinnen het/de oplei-
dingsonderde(e)l(en) kader(t)(en) ;

2° het profiel van de betrokken opleiding ;

3° de benaming van het/de opleidingsonder-
de(e)l(en) ;

4° het aantal credits en in voorkomend geval de
toegekende eindbeoordeling met eventueel de
graad van verdienste ;

5° de doelstellingen van het/de opleidingsonder-
de(e)l(en) (aard, inhoud, profiel) ;

6° het niveau van het/de opleidingsonder-
de(e)l(en) (inleidend, uitdiepend, gespeciali-
seerd).

De Vlaamse regering kan nadere regelen inzake de
vorm van de documenten bepalen.

De instellingen houden een beschrijving bij van de
opleidingsonderdelen die zij aanbieden of hebben
aangeboden.”.

– Aangenomen.

Artikel 73

Aan titel I, hoofdstuk III, afdeling 7, van hetzelfde
decreet wordt een artikel 86bis toegevoegd, dat
luidt als volgt :

“Artikel 86bis

De graad of het diploma van een opleiding kan
enkel worden verleend aan een student die inge-
schreven is op grond van een diplomacontract of
van een examencontract, aangegaan met het oog
op het behalen van een graad of een diploma van
de opleiding. Deze bepaling geldt onverminderd de
mogelijkheid van het instellingsbestuur om een di-
ploma uit te reiken op grond van een bewijs van
bekwaamheid, zoals bepaald in artikel 51, § 1.”.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Rechtsbescherming

Artikel 74

In artikel II.1 van het decreet van 19 maart 2004
betreffende de rechtspositieregeling van de stu-
dent, de participatie in het hoger onderwijs, de in-
tegratie van bepaalde afdelingen van het hoger on-
derwijs voor sociale promotie in de hogescholen en
de begeleiding van de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen worden volgende
wijzigingen aangebracht :

1° 5° en 6° worden opgeheven ;

2° er wordt een 15°bis ingevoegd, dat luidt als
volgt :

“15°bis studievoortgangsbeslissing : één van de
volgende beslissingen :

a) een examenbeslissing, zijnde elke beslissing
die, al dan niet op grond van een deliberatie,
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een eindoordeel inhoudt over het voldoen
voor een opleidingsonderdeel, meer oplei-
dingsonderdelen van een opleiding, of een
opleiding als geheel ;

b) een examentuchtbeslissing, zijnde een sanc-
tie opgelegd naar aanleiding van examenfei-
ten ;

c) de toekenning van een bewijs van bekwaam-
heid, dat aangeeft dat een student op grond
van eerder verworven competenties of eer-
der verworven kwalificaties bepaalde com-
petenties heeft verworven ;

d) de toekenning van een vrijstelling, zijnde de
opheffing van de verplichting om over een
opleidingsonderdeel, of een deel ervan, exa-
men af te leggen ;

e) een beslissing waarbij het volgen van een
schakel- en/of voorbereidingsprogramma
wordt opgelegd en waarbij de studieomvang
van dergelijk programma wordt vastgesteld ;

f) het opleggen van een maatregel van studie-
voortgangsbewaking, bedoeld in artikel 51
van het decreet van […] betreffende de flexi-
bilisering van het hoger onderwijs in Vlaan-
deren en houdende dringende hogeronder-
wijsmaatregelen ;”.

– Aangenomen.

Artikel 75

Aan artikel II.2 van hetzelfde decreet wordt een 
§ 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 3. De bepalingen van titel II, met uitzondering
van artikel II.3, II.10 en II.43, zijn mede van toe-
passing op de in artikel 37 van het decreet van […]
betreffende de flexibilisering van het hoger onder-
wijs in Vlaanderen en houdende dringende hoger-
onderwijsmaatregelen bedoelde validerende in-
stanties.

Voor de lezing van de in het eerste lid bedoelde be-
palingen :

1° worden de personen die een bekwaamheidson-
derzoek aanvragen als “studenten” beschouwd ;

2° wordt het reglement van de validerende instan-
tie als “onderwijs- en examenregeling” be-
schouwd.”.

– Aangenomen.

Artikel 76

Artikel II.4 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

“Artikel II.4.

Het bestuur, of enig orgaan dat werkt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur, treedt bij
het nemen van een studievoortgangsbeslissing op
als openbare dienst, die in een reglementaire ver-
houding staat tot de student.”.

– Aangenomen.

Artikel 77

In deel II, titel II van hetzelfde decreet wordt het
opschrift van Hoofdstuk III vervangen door wat
volgt :

“HOOFDSTUK III

Rechtsbescherming bij 
studievoortgangsbeslissingen”.

– Aangenomen.

Artikel 78

Artikel II.12 van hetzelfde decreet wordt vervan-
gen door wat volgt :

“Artikel II.12

De onderwijs- en examenregeling bepaalt de wijze
waarop studievoortgangsbeslissingen worden her-
zien, wanneer deze zijn aangetast door materiële
vergissingen die worden vastgesteld binnen een
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vervaltermijn van tien kalenderdagen na de dag
waarop deze zijn genomen.”.

– Aangenomen.

Artikel 79

In artikel II.13 van hetzelfde decreet worden vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden “examen-
beslissing of een examentuchtbeslissing” ver-
vangen door de woorden “studievoortgangsbe-
slissing” ;

2° in het tweede lid worden de woorden “herover-
weging van de examen(tucht)beslissing” vervan-
gen door de woorden “heroverweging van de
studievoortgangsbeslissing” en worden de woor-
den “in het geval van een examentuchtbeslis-
sing” vervangen door de woorden “in het geval
van een andere studievoortgangsbeslissing”.

– Aangenomen.

Artikel 80

Artikel II.14, eerste lid, 2,° van hetzelfde decreet
wordt vervangen door wat volgt :

“2° een beslissing die de oorspronkelijke beslissing
op gemotiveerde wijze bevestigt, of herziet.”.

– Aangenomen.

Artikel 81

In deel II, titel II, hoofdstuk III, afdeling 2 van het-
zelfde decreet wordt het opschrift van onderafde-
ling 2 vervangen door wat volgt :

“ONDERAFDELING 2

De Raad voor betwistingen inzake 
studievoortgangsbeslissingen”.

– Aangenomen.

Artikel 82

In artikel II.15 van hetzelfde decreet worden de
woorden “Raad voor examenbetwistingen” vervan-
gen door de woorden “Raad voor betwistingen in-
zake studievoortgangsbeslissingen”.

– Aangenomen.

Artikel 83

In artikel II.21 van hetzelfde decreet worden vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord
“examen(tucht)beslissingen” vervangen door
het woord “studievoortgangsbeslissingen” ;

2° in het tweede lid worden de woorden “de exa-
mencommissie” vervangen door de woorden
“het bestuur of enig orgaan dat werkt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur”.

– Aangenomen.

Artikel 84

In artikel II.22 worden volgende wijzigingen aan-
gebracht :

1° in het eerste lid, 2° :

a) worden de woorden “gemotiveerde vernieti-
ging van de onrechtmatig genomen examen-
beslissing” vervangen door de woorden “ge-
motiveerde vernietiging van de onrechtmatig
genomen studievoortgangsbeslissing”,

b) wordt de tekst van b) en c), respectievelijk,
de tekst van c) en d),

c) wordt in de plaats van b) een nieuwe b) inge-
voegd, die luidt als volgt :

“b) een nieuwe beslissing houdende toeken-
ning van een bewijs van bekwaamheid in
voorkomend geval afhankelijk wordt ge-
maakt van de organisatie van een nieuw be-
kwaamheidsonderzoek of een onderdeel
daarvan. De Raad kan de termijn en de ma-
teriële voorwaarden bepalen waaronder
deze organisatie moet gebeuren,” ;
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2° in het tweede lid worden de woorden “alsof hij
geslaagd was geweest, dan wel alsof geen exa-
mentuchtbeslissing was genomen” vervangen
door de woorden “alsof geen nadelige studie-
voortgangsbeslissing was genomen”.

– Aangenomen.

Artikel 85

In artikel II.28, § 1, tweede lid, worden volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in 1° wordt het woord “examen(tucht)beslis-
sing” vervangen door het woord “studievoort-
gangsbeslissing” ;

2° aan 2° wordt vóór het teken “ ;” een zinsnede
toegevoegd, die luidt als volgt :

“, of het verslag van het bekwaamheidsonder-
zoek met het oog op de verwerving van een be-
wijs van bekwaamheid”.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Diverse wijzigingen

AFDELING 1

Wijzigingen aan het decreet van 12 juni 1991
betreffende de universiteiten in 

de Vlaamse Gemeenschap

Artikel 86

In artikel 132, 2°, e), van het decreet van 12 juni
1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap worden de woorden “, zonder dat
dit aantal studenten per financieringsgroep twee
procent mag overschrijden van het totaal aantal
Belgische studenten die het vorig academiejaar re-
gelmatig in de betrokken financieringsgroep zijn
ingeschreven” geschrapt.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Wijzigingen aan het decreet van 13 juli 1994 
betreffende de hogescholen in 

de Vlaamse Gemeenschap

Artikel 87

In artikel 177, § 1, 2°, e), van het decreet van 13 juli
1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap wordt de tweede zin opgeheven.

– Aangenomen.

AFDELING 3

Wijzigingen aan het decreet van 4 april 2003
betreffende de herstructurering van 
het hoger onderwijs in Vlaanderen

Artikel 88

Artikel 3, derde, vierde, achtste, elfde, twaalfde,
dertiende, veertiende, vijftiende, achttiende, negen-
tiende, twintigste en drieëntwintigste streepje, 20,
21, 22, 65, 66, 67, 69, § 6, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80,
81 en 82 van het decreet van 4 april 2003 betreffen-
de de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen worden opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 89

In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt na de defi-
niëring van het begrip “studieomvang” een streepje
ingevoegd, dat luidt als volgt :

“- studiejaar : een studieprogramma van ten minste
54 en ten hoogste 66 studiepunten ;”.

– Aangenomen.

Artikel 90

In artikel 61, § 2, tweede lid, 1° van hetzelfde de-
creet, zoals gewijzigd bij decreet van 19 maart
2004, worden de woorden “artikel 66, § 6” vervan-
gen door de woorden “artikel 13 van het decreet
van […] betreffende de flexibilisering van het
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hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende drin-
gende hogeronderwijsmaatregelen”.

– Aangenomen.

Artikel 91

In artikel 69 van hetzelfde decreet worden volgen-
de wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden “65 en 66” vervan-
gen door de woorden “11, 13 en 17 van het de-
creet van […] betreffende de flexibilisering van
het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende
dringende hogeronderwijsmaatregelen” ;

2° in § 2 worden de woorden “66 en 67” vervangen
door de woorden “15 en 18 van het decreet van
[…] betreffende de flexibilisering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen en houdende dringen-
de hogeronderwijsmaatregelen”.

– Aangenomen.

Artikel 92

Artikel 89 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

“Artikel 89

De Vlaamse regering kan de gelijkwaardigheid be-
palen van de kwalificaties en de specificaties van
de bachelors- en mastersdiploma’s uitgereikt in de
Franse Gemeenschap c.q. door de Koninklijke Mi-
litaire School te Brussel met de kwalificaties en de
specificaties van de bachelors- en mastersdiploma’s
uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap.”.

– Aangenomen.

Artikel 93

In artikel 122, § 2, van hetzelfde decreet worden de
tekens “, 43” geschrapt.

– Aangenomen.

Artikel 94

In artikel 137, § 1, van hetzelfde decreet worden
tussen de woorden “artikel 43 van het universitei-
tendecreet” en “wordt vanaf het academiejaar
2004-2005” de woorden “overeenkomstig artikel
138, § 1” ingevoegd.

– Aangenomen.

Artikel 95

In titel I van hetzelfde decreet wordt een hoofd-
stuk VIbis, bestaande uit artikel 113bis, ingevoegd,
dat luidt als volgt :

“HOOFDSTUK VIbis

Centrale databank

Artikel 113bis

§ 1. De Vlaamse regering organiseert bij het depar-
tement Onderwijs van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap een centrale databank, ge-
richt op gegevensverwerking met het oog op vol-
gende doelstellingen :

1° de financiering van instellingen voor hoger on-
derwijs ;

2° het verzamelen van statistisch materiaal ;

3° de opvolging van studieloopbanen.

§ 2. De centrale databank bevat per student de in-
schrijvingsgegevens en de identificatiegegevens.

De identificatiegegevens worden enkel uitgewis-
seld tussen de betrokken instellingen voor hoger
onderwijs en het departement Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap. Zij kunnen nimmer open-
baar worden gemaakt.

§ 3. Het beheer en het gebruik van de centrale da-
tabank maakt het voorwerp uit van een protocol
tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, enerzijds, en de Vlaamse Interuniversitaire
Raad en de Vlaamse Hogescholenraad, ander-
zijds.”.

– Aangenomen.
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AFDELING 4

Wijzigingen aan het decreet van 19 maart 2004
betreffende de rechtspositieregeling van 

de student, de participatie in het hoger onderwijs,
de integratie van bepaalde afdelingen van het
hoger onderwijs voor sociale promotie in de 

hogescholen en de begeleiding van de 
herstructurering van het hoger onderwijs

Artikel 96

In artikel VII.1, § 1, eerste lid van het decreet van
19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling
van de student, de participatie in het hoger onder-
wijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het
hoger onderwijs voor sociale promotie in de hoge-
scholen en de begeleiding van de herstructurering
van het hoger onderwijs worden volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° 11° wordt vervangen door wat volgt :

“11° het decreet van 4 april 2003 betreffende de
herstructurering van het hoger onderwijs
in Vlaanderen ;” ;

2° er wordt een 13° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“13° het decreet van […] betreffende de flexibi-
lisering van het hoger onderwijs in Vlaan-
deren en houdende dringende hogeronder-
wijsmaatregelen.

– Aangenomen.

TITEL VI

Overgangsmaatregel

Artikel 97

Studenten die gestart zijn in het op de vooravond
van de inwerkingtreding van dit decreet van toe-
passing zijnde studiejaarsysteem, worden van
rechtswege geacht een diplomacontract te hebben
gesloten, behoudens in het geval zij uitdrukkelijk
kiezen voor het afsluiten van een examencontract.

Zij worden geacht een creditbewijs te hebben be-
haald voor de opleidingsonderdelen waarvoor bin-

nen het studiejaarsysteem examens werden afge-
legd en waarvoor zij geslaagd zijn verklaard.

– Aangenomen.

TITEL VII

Inwerkingtreding

Artikel 98

§ 1. De bepalingen van dit deel treden in werking
vanaf het academiejaar 2005-2006, met uitzonde-
ring van :

1° artikel 2, dat in werking treedt op 1 juli 2004 ;

2° artikel 92 en 96, die in werking treden op 1 ok-
tober 2004.

De Vlaamse regering is ertoe gemachtigd de bepa-
lingen van dit decreet, met uitzondering van deze
bedoeld in 1° en 2° van het eerste lid, eerder in
werking te laten treden ten aanzien van die asso-
ciaties en/of instellingen waarvan de besturen erom
verzoeken. Zij kan daarbij de dwingende bepalin-
gen aanwijzen dewelke slechts vanaf het academie-
jaar 2005-2006 dienen te worden gerespecteerd. In
dat geval worden de betrokken aangelegenheden
geregeld overeenkomstig de op de vooravond van
de door het besluit bepaalde inwerkingtredingsda-
tum vigerende regelen.

De bepalingen van titel V, hoofdstuk III treden in
voorkomend geval ten aanzien van alle instellingen
in werking van zodra bepalingen van dit deel bij
besluit op één of meer associaties en/of instellingen
van toepassing worden verklaard.

§ 2. De inwerkingtreding van bepalingen van dit
deel is facultatief ten aanzien van de opleidingen
binnen de studiegebieden “Audiovisuele en beel-
dende kunst” en “Muziek en podiumkunsten”. De
Vlaamse regering kan, op verzoek van het bevoeg-
de instellingsbestuur of associatiebestuur, de inwer-
kingtreding van de bepalingen van dit decreet voor
deze opleidingen vastleggen, voor wat betreft de
betrokken instelling(en). De bepalingen van titel V,
hoofdstuk III treden onverminderd het voorgaan-
de ook voor bedoelde studiegebieden in werking
overeenkomstig het bepaalde in § 1.

– Aangenomen.
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DEEL II

Dringende hogeronderwijsmaatregelen

TITEL I

Wijzigingen aan het decreet van 13 juli 1994 
betreffende de hogescholen in 

de Vlaamse Gemeenschap

Artikel 99

In artikel 181bis, § 3, ingevoegd bij decreet van 15
juli 1997 en gewijzigd bij decreet van 19 december
2003, worden de woorden “in 2004 19.939.000
euro” vervangen door de woorden “in 2004
30.125.123, 15 euro”.

– Aangenomen.

Artikel 100

Artikel 190bis van hetzelfde decreet wordt vervan-
gen door wat volgt :

“Artikel 190bis

§ 1. De Vlaamse regering subsidieert jaarlijks het
projectmatig wetenschappelijk onderzoek van het
hoger professioneel onderwijs, bedoeld in artikel
14, § 1, van het decreet van 4 april 2003 betreffende
de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen.

§ 2. Er worden per hogeschool 2 subsidie-envelop-
pes toegekend :

1° een eerste subsidie-enveloppe ondersteunt de
creatie van de primaire randvoorwaarden en
een organieke ondersteuningsstructuur van het
projectmatig wetenschappelijk onderzoek ;

2° een tweede subsidie-enveloppe wordt door het
hogeschoolbestuur besteed aan projecten.

§ 3. Voor de toekenning van de in § 2, 1°, bedoelde
subsidie-enveloppes wordt jaarlijks in een globaal
bedrag van 3.000.000 euro voorzien.

Voor de toekenning van de in § 2, 2°, bedoelde sub-
sidie-enveloppes wordt voorzien in volgende glo-
bale bedragen :

1° voor het begrotingsjaar 2004 : 4.000.000 euro ;

2° voor het begrotingsjaar 2005 : 4.500.000 euro ;

3° vanaf het begrotingsjaar 2006 : 6.000.000 euro.

De in het eerste en het tweede lid bedoelde bedra-
gen worden tussen de hogescholen verdeeld a rato
van het gemiddeld aantal financierbare studenten
in de opleidingen van één cyclus op 1 februari
2001, 1 februari 2002 en 1 februari 2003.

§ 4. Een in § 2, 2°, bedoelde subsidie-enveloppe
wordt door het hogeschoolbestuur besteed aan
projecten op grond van een bijzonder reglement of
op grond van het algemeen onderzoeks- en samen-
werkingsreglement van de associatie.

Het bedoelde reglement omvat ten minste volgen-
de regelen :

1° de looptijd van de projecten, die niet korter mag
zijn dan 3 jaar ;

2° de voorwaarden inzake wetenschappelijke on-
dersteuning van de projecten ;

3° de methodologie die gevolgd wordt bij de ex
ante evaluatie van de ingediende voorstellen, de
ex post evaluatie van de uitgevoerde projecten
en eventueel de tussentijdse evaluatie van in
uitvoering zijnde projecten.

§ 5. Het hogeschoolbestuur rapporteert in het jaar-
verslag over het gebruik van de in § 2, 1° en 2°, be-
doelde subsidie-enveloppes. De Vlaamse regering
kan nadere regelen inzake deze rapportering vast-
leggen.”.

– Aangenomen.

Artikel 101

In artikel 337bis van hetzelfde decreet worden de
woorden “administratief personeel” vervangen
door de woorden “administratief en technisch per-
soneel”.

– Aangenomen.

Voorzitter
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TITEL II

Wijzigingen aan het decreet van 2 maart 1999 
tot regeling van een aantal aangelegenheden 

van het volwassenenonderwijs

Artikel 102

In artikel 8bis, § 1, tweede lid, van het decreet van 2
maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegen-
heden van het volwassenenonderwijs worden na de
woorden “Architectuur” de woorden “en/of Indus-
triële wetenschappen en technologie, en nautische
wetenschappen” toegevoegd.

– Aangenomen.

TITEL III

Wijzigingen aan het decreet van 4 april 2003 
betreffende de herstructurering van het hoger 

onderwijs in Vlaanderen

Artikel 103

In artikel 9bis van het decreet van 4 april 2003 be-
treffende de herstructurering van het hoger onder-
wijs in Vlaanderen worden volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in het eerste lid worden tussen de woorden “Er-
kenningscommissie” en “advies te verlenen” de
woorden “een oordeel uit te brengen of” ge-
voegd ;

2° in het tweede lid worden de woorden “van een
advies” vervangen door de woorden “van een
oordeel of advies”.

– Aangenomen.

Artikel 104

In artikel 61, § 1, 2°, van hetzelfde decreet worden
tussen de woorden “heeft de macrodoelmatigheids-
toets” en “en de “toets nieuwe opleidingen” door
het Accreditatieorgaan” de woorden “(voor zover
van toepassing)” gevoegd.

– Aangenomen.

Artikel 105

In artikel 64 van hetzelfde decreet worden volgen-
de wijzigingen aangebracht :

1° aan § 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :

“In het Hoger Onderwijsregister worden tevens
de in artikel 17, § 1, bedoelde opleidingstrajec-
ten leidend tot een postgraduaatgetuigschrift
opgenomen. Instellingsbesturen kunnen in het
Hoger Onderwijsregister ook in artikel 17, § 2
bedoelde kortere opleidingstrajecten laten op-
nemen.” ;

2° aan § 2, eerste lid, 1°, wordt een k) toegevoegd,
die luidt als volgt :

“k) het academiejaar of de academiejaren waar-
in de opleiding wordt aangeboden.” ;

3° aan § 2, eerste lid, 2°, a), wordt een 6) toege-
voegd, dat luidt als volgt :

“6) voor wat betreft de opleidingstrajecten lei-
dend tot een postgraduaatgetuigschrift en even-
tueel voor wat betreft kortere opleidingstrajec-
ten : de voor de studenten nuttige gegevens met
betrekking tot de vooropleidingseisen.” ;

4° § 3, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt :

“De instellingen voor hoger onderwijs delen
jaarlijks vóór 1 mei de in § 2, eerste lid bedoelde
gegevens mee inzake de opleidingen die zij het
daaropvolgend academiejaar rechtmatig kun-
nen organiseren. De gegevens inzake oplei-
dingstrajecten leidend tot een postgraduaatge-
tuigschrift en in artikel 17, § 2, bedoelde kortere
opleidingstrajecten kunnen te allen tijde wor-
den meegedeeld. De Vlaamse regering bepaalt
de nadere regelen inzake de wijze waarop en de
vorm waarin de gegevens worden meegedeeld,
verbeterd en geactualiseerd.” ;

5° in § 3, tweede lid, wordt de tweede zin vervan-
gen door wat volgt :

“Het departement Onderwijs dient jaarlijks
vóór 1 juni de echtheid van het Hoger Onder-
wijsregister te bevestigen.” ;

6° § 3, derde lid, en § 4 worden opgeheven.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 106

In titel I, hoofdstuk V van hetzelfde decreet wordt
in een artikel 95bis.1. ingevoegd dat luidt als volgt :

“Artikel 95bis.1.

In afwijking van het voorschrift dat de mastersop-
leidingen die volgen op een academische bache-
lorsopleiding ten vroegste vanaf het academiejaar
2007-2008 kunnen georganiseerd worden, kunnen
de instellingen voor hoger onderwijs mastersoplei-
dingen die aansluiten bij een academische bache-
lorsopleidingen organiseren vanaf het academie-
jaar 2004-2005 en de overeenkomstige mastersgra-
den verlenen, voor zover :

1° deze mastersopleidingen vervat zijn in de lijst
bedoeld in artikel 123, § 5, of in artikel 125, § 4,
én 

2° deze mastersopleidingen als mastersopleidingen
van Erasmus Mundus werden geselecteerd,
overeenkomstig het besluit nr. 2317/2003/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 5
december 2003 tot invoering van een program-
ma voor de verhoging van de kwaliteit van het
hoger onderwijs en de bevordering van het in-
tercultureel begrip door middel van samenwer-
king met derde landen (Erasmus Mundus)
(2004-2008).

In afwijking van het voorschrift dat de instellingen
voor hoger onderwijs ten vroegste vanaf het acade-
miejaar 2009-2010 nieuwe mastersopleidingen die
aansluiten bij een academische bachelorsopleiding
kunnen aanbieden, kunnen de instellingen voor
hoger onderwijs nieuwe mastersopleidingen die
aansluiten bij een academische bachelorsopleiding
aanbieden vanaf het academiejaar 2005-2006 voor-
zover deze mastersopleidingen als mastersopleidin-
gen van Erasmus Mundus werden geselecteerd,
overeenkomstig het besluit nr. 2317/2003/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 5 decem-
ber 2003 tot invoering van een programma voor de
verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs
en de bevordering van het intercultureel begrip
door middel van samenwerking met derde landen
(Erasmus Mundus) (2004-2008). Deze mastersop-
leidingen worden niet beschouwd als nieuwe oplei-
dingen zoals bedoeld in artikel 60septies. Deze op-
leidingen worden geacht geaccrediteerd te zijn tot
en met het einde van het vijfde academiejaar na de
start van de opleiding. Deze overgangsaccreditatie

vervalt als de Europese erkenning als mastersop-
leiding Erasmus Mundus vervalt.”.

– Aangenomen.

Artikel 107

Aan artikel 91, § 3, van hetzelfde decreet wordt een
zinsnede toegevoegd, die luidt als volgt :

“of indien het gaat om mastersopleidingen van
Erasmus Mundus.”.

– Aangenomen.

Artikel 108

Aan artikel 71 van hetzelfde decreet wordt een § 3
toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 3. Het inschrijvings-en examengeld voor een
voorbereidings- of schakelprogramma wordt vast-
gesteld door het instellingsbestuur en bedraagt :

1° ten hoogste 252,5 euro, indien het programma
ten hoogste 53 studiepunten omvat ;

2° ten hoogste 505 euro, indien het programma ten
minste 54 studiepunten omvat.

Deze bepaling geldt voor het academiejaar 2004-
2005.”.

– Aangenomen.

Artikel 109

In artikel 124, § 9, van hetzelfde decreet worden de
woorden “de in § 1 bedoelde opleidingen van het
hoger onderwijs van twee cycli” vervangen door de
woorden “de academische opleidingen aan de ho-
gescholen, bedoeld in § 1 en § 4 en in artikel
125ter”.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 110

Aan titel I, hoofdstuk VII, afdeling 3 van hetzelfde
decreet wordt een onderafdeling 4 toegevoegd, die
luidt als volgt :

“ONDERAFDELING 4

Academisering van het hoger kunstonderwijs

Artikel 138bis

De Vlaamse regering kan uiterlijk op 31 december
2004 de in artikel 58 opgenomen verwijzingen naar
wetenschappelijke kennis en competenties en we-
tenschappelijk onderzoek vervangen door een
geëigende terminologie voor wat betreft de oplei-
dingen in de studiegebieden “Audiovisuele en beel-
dende kunst” en “Muziek en podiumkunsten”.

Het besluit ter zake wordt onverwijld ter bekrach-
tiging voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Indien het Vlaams Parlement het besluit niet be-
krachtigt, wordt het geacht nooit te hebben be-
staan.”.

– Aangenomen.

Artikel 111

Aan artikel 139 van hetzelfde decreet wordt een
tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“De bepaling van artikel 107 treedt in werking op 1
januari 2006.”

– Aangenomen.

Artikel 112

In artikel 171 van hetzelfde decreet worden de
woorden “1 januari 2005” vervangen door de woor-
den “1 januari 2006”.

– Aangenomen.

TITEL IV

Wijzigingen aan het decreet van 19 maart 2004 
betreffende de rechtspositieregeling van 

de student, de participatie in het hoger onderwijs,
de integratie van bepaalde afdelingen van het

hoger onderwijs voor sociale promotie in 
de hogescholen en de begeleiding van de 
herstructurering van het hoger onderwijs

Artikel 113

In artikel II.12 worden de woorden “na de datum
van deliberatie” vervangen door de woorden “die
ingaat de dag na deze van de proclamatie”.

– Aangenomen.

TITEL V

Inwerkingtredingsbepaling

Artikel 114

De bepalingen van dit deel treden als volgt in wer-
king :

1° artikel 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105 en 106 tre-
den in werking op 1 januari 2003 ;

2° artikel 95 en 98 treden in werking op 1 januari
2004 ;

3° artikel 109 treedt in werking op 1 januari 2005.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

Voorzitter
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ONTWERP VAN DECREET betreffende de stu-
diefinanciering en studentenvoorzieningen in het
hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
– 2208 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 3

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet betreffende de studiefinancie-
ring en studentenvoorzieningen in het hoger on-
derwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Vanderpoorten heeft me net telefonisch
laten weten dat haar was verteld dat ze pas tegen
10.15 uur aanwezig diende te zijn. Dit is uiteraard
de reden waarom ze de behandeling van dit en het
vorig ontwerp van decreet niet kan bijwonen.

De heer Callens, verslaggever, heeft het woord.

De heer Karlos Callens, verslaggever (Op de tribu-
ne) : Mijnheer de voorzitter, ik heb in mijn vorige
toespraak al naar dit ontwerp van decreet verwe-
zen. De heer Van Baelen heeft er daarnet overi-
gens ook al een woordje over gezegd. Op de split-
sing van het academiejaar wil ik dan ook niet uitge-
breid meer ingaan.

Wat de studiefinanciering betreft, voert het voor-
liggend ontwerp van decreet die berekeningswijzen
in. Deze drie berekeningswijzen houden vooral re-
kening met de studietrajecten. Het gaat om een be-
rekening voor studenten die een voltijds traject
volgen, voor studenten die een deeltijds traject vol-
gen en voor studenten die voor minder dan 30 stu-
diepunten financieringsgerechtigd zijn. Dit is een
grote verandering die door middel van dit ontwerp
van decreet wordt doorgevoerd.

De eerste en belangrijkste doelstelling van het ont-
werp van decreet is de aanpassing van de studie-
financiering aan de BA/MA-structuur. Het is de
bedoeling de decreetgeving aan de maatschappelij-
ke realiteit aan te passen. Een andere doelstelling
is het vereenvoudigen van de administratieve las-
ten voor de gebruikers van het studiefinancierings-
systeem.

De maatregel die het meest in het oog springt, is de
invoering van het concept studiefinancieringskre-
diet. Dit krediet omvat twee bachelorkredieten,
een masterkrediet, een jokerkrediet, wat trouwens
een echte nieuwigheid is, en drie bijkomende kre-
dieten die kunnen worden gebruikt voor het vol-
gen van de voorbereidingsprogramma, een scha-

kelprogramma en een lerarenopleiding als vervolg-
opleiding.

De bespreking van het ontwerp van decreet kan ik
kort resumeren. Volgens de heer Martens houdt
het voorliggend ontwerp van decreet maximaal re-
kening met de belangen van de student. Volgens de
heer Van Baelen gaat de toegang tot de keuze voor
bepaalde types van het hoger onderwijs voor heel
wat studenten nog steeds met financiële barrières
gepaard.

De heer Van Nieuwkerke heeft iedereen nog eens
aan het decreet van 16 februari 2001 betreffende
de studietoelagen in het hoger onderwijs herin-
nerd. In dat decreet waren reeds een aantal innova-
ties en sociale correcties opgenomen : de invoering
van de jokerbeurs en de zorg voor de eenouderge-
zinnen.

De heer De Cock was namens Spirit tevreden met
het voorliggende decreet. De heer Huybrechts van
het Vlaams Blok stelt dat het voorliggende ont-
werp van decreet meer voor- dan nadelen heeft.
Voor Groen! zei de heer Holemans dat hij zich
aansluit bij de woorden van de heer Van Baelen.

De commissie heeft het ontwerp van decreet een-
parig goedgekeurd. (Applaus)

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 de-
creet betreffende de studiefinanciering en studen-
tenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap.

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

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.
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TITEL I

Algemene bepalingen

Artikel 2

Dit decreet regelt het toekennen van studiefinan-
ciering evenals de samenwerking tussen studie-
financiering en studentenvoorzieningen, en de stu-
dentenmobiliteit.

– Aangenomen.

Artikel 3

De studiefinanciering heeft tot doel een bijdrage te
leveren tot de democratisering van het hoger on-
derwijs door het wegwerken van financiële drem-
pels.

– Aangenomen.

Artikel 4 

De sociale voorzieningen ten behoeve van de stu-
denten van het hoger onderwijs, hierna voorzienin-
gen genoemd, hebben tot doel een bijdrage te leve-
ren tot :

1° de democratisering van het hoger onderwijs,
waarbij aan alle studenten volledige kansen
worden gegeven tot vorming en intellectuele
ontplooiing, ongeacht afkomst, financiële moge-
lijkheden of sociaal-cultureel milieu ;

2° de verbetering van de randvoorwaarden voor
het studeren.

– Aangenomen.

Artikel 5 

De studentenmobiliteit heeft tot doel de mobiliteit
van alle studenten aan te moedigen en te bevorde-
ren.

– Aangenomen.

Artikel 6 

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° academiejaar : periode van één jaar die ten
vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 okto-
ber begint en eindigt op de dag voor het begin
van het volgende academiejaar ;

2° bachelorskrediet : een krediet voor studiefinan-
ciering voor het volgen van een bachelorsoplei-
ding zoals bepaald in artikel 12, §§ 1 tot en met
3, van het structuurdecreet, met uitzondering
van bachelorsopleidingen die volgen op een an-
dere bachelorsopleiding ;

3° buitenland : buiten het grondgebied van het
Rijk ;

4° dienst : de dienst verantwoordelijk voor studie-
financiering en studentenvoorzieningen van het
departement Onderwijs van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap ;

5° Europese Hogeronderwijsruimte : alle Europe-
se landen en regio’s die ofwel de Bolognaver-
klaring, Joint declaration of the European Mi-
nisters of Education Convened in Bologna on
the 19th of June 1999, hebben ondertekend
ofwel na die datum hebben onderschreven en
op een Bologna follow-up conferentie van Eu-
ropese ministers bevoegd voor hoger onderwijs
als lid van het Bolognaproces zijn aanvaard ;

6° fiscaal ten laste : ten laste volgens de artikelen
136 tot en met 145 van het Wetboek op de In-
komstenbelasting ;

7° gehuwden : gehuwden en wettelijk samenwo-
nenden overeenkomstig artikel 1467 van het
burgerlijk wetboek, zoals bepaald bij de wet
van 23 november 1998 tot invoering van de
wettelijke samenwoning ;

8° halftijds studietraject : een studietraject met
een studieprogramma tussen 27 en 33 studie-
punten ;

9° hoofdverblijfplaats : plaats waar een persoon in
de bevolkingsregisters is ingeschreven ;

10° jokerkrediet : deel van het studiefinancierings-
krediet dat onder welbepaalde voorwaarden
kan worden opgenomen ;

Voorzitter
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11° kadastraal inkomen : het kadastraal inkomen
overeenkomstig titel IX van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen ;

12° kadastraal inkomen vreemd gebruik : kada-
straal inkomen van de onroerende goederen
die noch voor eigen woning, noch voor eigen
beroepsdoeleinden worden gebruikt ;

13° kalenderjaar : periode van 1 januari tot en met
31 december ;

14° leefeenheid : één of meerdere meerderjarigen,
ongeacht het geslacht, met eventueel één of
meerdere minderjarigen die hun hoofdverblijf-
plaats hebben op hetzelfde adres ;

15° leefloon : uitkering overeenkomstig de wet van
26 mei 2002 betreffende het recht op maat-
schappelijke integratie ;

16° lerarenopleiding als vervolgopleiding : leraren-
opleiding die niet georganiseerd wordt als een
bachelorsopleiding en niet bekroond wordt met
een Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid ;

17° masterskrediet : een krediet voor studiefinan-
ciering voor het volgen van een mastersoplei-
ding zoals bepaald in artikel 12, §§ 4 en 5, van
het structuurdecreet met uitzondering van de
mastersopleidingen die volgen op een masters-
opleiding ;

18° meeneembaarheid van de studiefinanciering :
het krijgen van een studiefinanciering voor een
studieprogramma of opleiding gevolgd in een
andere gemeenschap of in het buitenland ;

19° NARIC Vlaanderen : het National Academic
(& Professional) Recognition and Information
Centre opgericht in de schoot van de Vlaamse
Gemeenschap ;

20° opgenomen studiepunten : deel van de oplei-
ding, uitgedrukt in het totaal aantal studiepun-
ten dat dit omvat, waarvoor een student zich
aan een hogeronderwijsinstelling heeft inge-
schreven ;

21° opleidingsonderdelen : begrip zoals gedefi-
nieerd in artikel 3, achttiende streepje, van het
structuurdecreet ;

22° structuurdecreet : het decreet van 4 april 2003
betreffende de herstructurering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen ;

23° studentenkoepelvereniging : de studentenkoe-
pelvereniging in de zin van het decreet van 30
maart 1999 houdende de subsidiëring van stu-
denten- en leerlingenkoepelverenigingen ;

24° studentenvoorzieningen : dienst of organisatie
die instaat voor de voorzieningen ten behoeve
van de studenten van het hoger onderwijs ;

25° uitschrijven : het vroegtijdig beëindigen van dat
deel van de opleiding waarvoor de student zich
voor het betrokken academiejaar heeft inge-
schreven, op schriftelijk verzoek van de
student ;

26° verworven studiepunten : studiepunten waar-
voor aan de student een creditbewijs of een
vrijstelling werd verleend ;

27° voltijds studietraject : een studietraject met een
studieprogramma tussen 54 en 66 studiepunten.

– Aangenomen.

TITEL II

Studiefinanciering

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 7

De Vlaamse regering verleent studiefinanciering
aan minvermogende studenten in het hoger onder-
wijs, overeenkomstig de regelen die bij en krach-
tens dit decreet zijn vastgesteld.

De studiefinanciering mag slechts worden gebruikt
voor het dekken van de kosten voor het onder-
houd van de student en het door hem gevolgde on-
derwijs.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 8

Voor de toepassing van dit decreet wordt voor het
bepalen van de nationaliteit en hoofdverblijfplaats,
en de toestand van de leefeenheid rekening gehou-
den met de toestand op 31 december van het be-
trokken academiejaar.

– Aangenomen.

Artikel 9

Om in aanmerking te komen voor studiefinancie-
ring, dient de student tegelijkertijd te voldoen aan
de algemene, de pedagogische en de financiële
voorwaarden, bepaald in hoofdstuk II tot en met
VI van dit decreet.

– Aangenomen.

Artikel 10

De ambtenaren van de dienst kunnen alle inlichtin-
gen inwinnen die zij nuttig achten voor de toepas-
sing van dit decreet.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Algemene voorwaarden

Artikel 11

§ 1. Om in aanmerking te komen voor studiefinan-
ciering dient de student te zijn ingeschreven voor
een opleiding die :

1° geaccrediteerd, erkend als nieuwe opleiding, of
tijdelijk erkend is en georganiseerd wordt door
een ambtshalve geregistreerde instelling, zoals
bepaald in artikel 7 van het structuurdecreet ; of 

2° gevolgd wordt in een andere gemeenschap van
België of in een ander land binnen of buiten de
Europese Hogeronderwijsruimte, waarbij de
opleiding door de bevoegde overheid in de be-
trokken gemeenschap of het betrokken land, is

erkend, of waarbij de opleiding wordt gevolgd
aan een door de bevoegde overheden erkende
instelling.

Wordt eveneens beschouwd als een opleiding die
valt onder het toepassingsgebied van het eerste lid,
1° :

1° de opleiding die valt onder het toepassingsge-
bied van artikel 56, § 2, van het structuurde-
creet ;

2° de opleiding die in het verleden viel onder het
toepassingsgebied van het eerste lid, 2°, en
waarbij de erkenning van de opleiding of de in-
stelling vervalt alvorens de student binnen de
normale opleidingsduur de opleiding heeft vol-
tooid.

§ 2. In afwijking van § 1, eerste lid, 1°, komen de
volgende opleidingen tevens in aanmerking voor
het verkrijgen van een studiefinanciering :

1° een voorbereidingsprogramma ;

2° een schakelprogramma ;

3° een lerarenopleiding als vervolgopleiding.

– Aangenomen.

Artikel 12

Studiefinanciering kan worden toegekend aan de
volgende categorieën van studenten die in België
verblijven :

1° studenten met de Belgische nationaliteit ;

2° de in België verblijvende kinderen van onder-
danen van een lidstaat van de Europese Unie
die in België arbeid verrichten of verricht heb-
ben en die zich kunnen beroepen op artikel 12
van de verordening (EU) 1612/68 van de Raad
van 15 oktober 1968 betreffende het vrije ver-
keer van werknemers binnen de Unie ;

3° studenten met een buitenlandse nationaliteit die
toegelaten of gemachtigd zijn voor een verblijf
van onbeperkte duur in België zoals bepaald
door de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
te bewijzen door middel van de verblijfskaart
van een onderdaan van een lidstaat van de Eu-

Voorzitter

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 47  –  Woensdag 21 april 2004 -96-



ropese Gemeenschappen (bijlage 8 of bijlage 9),
of de identiteitskaart voor vreemdeling (bijlage
7) of het bewijs van inschrijving in het vreemde-
lingenregister (bijlage 6), overeenkomstig arti-
kel 31 van het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen ;

4° kandidaat-vluchtelingen van wie de asielaan-
vraag ontvankelijk is verklaard, alsook hun kin-
deren, te bewijzen door middel van :

a) de bijlage 25 afgegeven aan de grens aan een
asielzoeker of de bijlage 26 afgegeven in het
Rijk aan een asielzoeker overeenkomstig het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 be-
treffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen ; en 

b) een attest van immatriculatie (bijlage 4)
overeenkomstig het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen ; en 

c) het attest van ontvankelijkheid van de asiel-
aanvraag, uitgereikt door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Meeneembaarheid

Artikel 13

In geval van meeneembaarheid van studiefinancie-
ring, wordt er een onderscheid gemaakt tussen ho-
rizontale en verticale mobiliteit.

Bij horizontale mobiliteit is de student ingeschre-
ven voor het volgen van een opleiding en volgt de
student in het kader van deze opleiding een oplei-
dingsonderdeel in een andere gemeenschap van
België of in een ander land binnen of buiten de
Europese Hogeronderwijsruimte, waarbij dit oplei-
dingsonderdeel integraal deel uitmaakt van de op-
leiding waarvoor de student is ingeschreven.

Bij verticale mobiliteit is de student ingeschreven
voor het volgen van een opleiding aan een instel-
ling in een andere gemeenschap of in een ander
land binnen of buiten de Europese Hogeronder-
wijsruimte, waarbij de opleiding door de bevoegde
overheid in de betrokken gemeenschap of in het
betrokken land is erkend, of waarbij de opleiding
wordt gevolgd aan een door de bevoegde overheid
erkende instelling.

– Aangenomen.

Artikel 14

Binnen en buiten de Europese Hogeronderwijs-
ruimte kunnen studenten, zowel bij horizontale als
verticale mobiliteit, in aanmerking komen voor stu-
diefinanciering.

– Aangenomen.

Artikel 15

§ 1. In geval van verticale mobiliteit binnen en bui-
ten de Europese Hogeronderwijsruimte kan een
student in aanmerking komen voor studiefinancie-
ring indien de student voldoet aan één van de vol-
gende voorwaarden :

a) de student heeft zijn hoofdverblijfplaats in het
Vlaamse Gewest ;

b) de student heeft een diploma secundair onder-
wijs, afgeleverd door een door het Departement
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gefi-
nancierde, gesubsidieerde of erkende instelling ;

c) de student heeft een diploma hoger onderwijs
van een volgens de bepalingen van het struc-
tuurdecreet geaccrediteerde, erkend als nieuwe
of tijdelijk erkende opleiding gevolgd aan een
ambtshalve geregistreerde instelling ;

d) de student heeft een graad zoals opgesomd in
artikel 128, § 4, of artikel 129, § 5, van het struc-
tuurdecreet.

§ 2. Indien de student in geval van verticale mobili-
teit een opleiding volgt buiten de Europese Hoger-
onderwijsruimte, geldt als bijkomende voorwaarde
dat er voor de te volgen opleiding geen gelijkwaar-
dige opleiding bestaat tussen de volgens de bepa-
lingen van het structuurdecreet geaccrediteerde,
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erkend als nieuwe of tijdelijk erkende opleidingen.
De dienst roept ter beoordeling van deze voor-
waarde het advies in van Naric Vlaanderen.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Pedagogische voorwaarden

Artikel 16

§ 1. Iedere student die zich inschrijft voor een aan-
tal studiepunten met het oog op het behalen van
een diploma van een bepaalde opleiding, kan in
aanmerking komen voor een studiefinancierings-
krediet, bestaande uit twee bachelorskredieten, een
masterskrediet, een jokerkrediet en bijkomende
kredieten voor het volgen van :

1° één voorbereidingsprogramma ;

2° één schakelprogramma ;

3° één lerarenopleiding als vervolgopleiding.

§ 2. De student die een opleiding volgt die valt
onder het toepassingsgebied van artikel 11, § 1,
eerste lid, 1°, kan enkel in aanmerking komen voor
een studiefinanciering indien hij een diplomacon-
tract afsluit.

De student die een opleiding volgt die valt onder
het toepassingsgebied van artikel 11, § 1, eerste lid,
2°, kan enkel in aanmerking komen voor een stu-
diefinanciering indien de betrokken opleiding leidt
tot een door de bevoegde overheid erkend diplo-
ma.

§ 3. Het tweede bachelorskrediet kan slechts wor-
den geopend na het behalen van een eerste bache-
lordiploma.

– Aangenomen.

Artikel 17

De berekening en toekenning van de in artikel 16,
§ 1, vermelde kredieten gebeurt op basis van de

opleiding en het daaraan verbonden aantal studie-
punten.

Het jokerkrediet geldt voor de hele studieduur.

– Aangenomen.

Artikel 18

§ 1. Bij de berekening van het bedrag van de stu-
diefinanciering wordt het aantal studiepunten
waarvoor de student zich in het betrokken acade-
miejaar inschrijft, mee in rekening gebracht.

Per academiejaar kunnen maximaal zestig studie-
punten gefinancierd worden.

§ 2. Om in aanmerking te komen voor studiefinan-
ciering dient de student zich in te schrijven voor
minimum dertig studiepunten, waarbij de studie-
punten tegelijkertijd uit verschillende van de in ar-
tikel 16, § 1, vermelde kredieten kunnen geput
worden.

In afwijking van § 2, eerste lid, komt de student in
aanmerking voor een studiefinanciering indien bij
een laatste inschrijving met het oog op het behalen
van een diploma in het betrokken academiejaar of
semester blijkt dat het resterende aantal studie-
punten voor het behalen van het betrokken diplo-
ma lager ligt dan dertig studiepunten.

§ 3. Wanneer de studieomvang van de opleiding
wordt uitgedrukt in studiepunten, wordt de studie-
omvang van een voltijds studietraject gelijkgesteld
met zestig studiepunten en van een halftijds studie-
traject met dertig studiepunten.

§ 4. Wanneer de studieomvang van de opleiding
niet wordt uitgedrukt in studiepunten, wordt de
studieomvang voor één academiejaar vastgesteld
op 60 studiepunten.

Indien de student kan aantonen dat hij geen vol-
tijdse opleiding volgt, wordt de studieomvang vast-
gesteld op 30 studiepunten.

– Aangenomen.

Artikel 19

Opgenomen studiepunten en verworven studie-
punten waarvoor al dan niet studiefinanciering
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werd toegekend, worden in mindering gebracht op
de in artikel 16, § 1, vermelde kredieten, tenzij an-
ders bepaald.

Voor opleidingen gevolgd in een andere gemeen-
schap van België of in een ander land binnen of
buiten de Europese Hogeronderwijsruimte, wordt
na advies van de betrokken overheid of Naric
Vlaanderen geoordeeld van welke in artikel 16, § 1,
vermelde kredieten de studiepunten in mindering
moeten worden gebracht.

– Aangenomen.

Artikel 20

Studiepunten met betrekking tot opleidingsonder-
delen die reeds in het verleden werden opgeno-
men, maar niet verworven, en waarvoor studie-
financiering wordt aangevraagd, dienen te worden
aangerekend op het jokerkrediet.

– Aangenomen.

Artikel 21

Het jokerkrediet omvat zestig studiepunten en kan
opgenomen worden voor het volgen van :

1° opleidingsonderdelen van een bachelors- of
mastersopleiding, een voorbereidings- of scha-
kelprogramma of lerarenopleiding als vervolg-
opleiding, die de student reeds volgde maar
waarvoor hij niet geslaagd was ;

2° opleidingsonderdelen van een andere bache-
lors- of mastersopleiding, voorbereidings- of
schakelprogramma of lerarenopleiding als ver-
volgopleiding dan een reeds gevolgde bache-
lors- of mastersopleiding, voorbereidings- of
schakelprogramma of lerarenopleiding als ver-
volgopleiding, zonder dat de student de reeds
gevolgde bachelors- of mastersopleiding, voor-
bereidings- of schakelprogramma of lerarenop-
leiding als vervolgopleiding, met succes voltooi-
de ;

3° een actualiseringprogramma voor verworven
studiepunten waarvan de geldigheidsduur is
verstreken.

Bij toepassing van eerste lid, 2°, worden bij het her-
berekenen van het bachelors-, masters-, of in arti-
kel 16, § 1, opgesomd bijkomend krediet, de reeds
opgenomen studiepunten van de reeds gevolgde
bachelors- of mastersopleiding, voorbereidings- of
schakelprogramma of lerarenopleiding als vervolg-
opleiding afgetrokken van het bachelors-, masters-,
of in artikel 16, § 1, opgesomd bijkomend krediet
dat overeenkomt met de nieuwe opleiding.

Het bachelors-, masters- of een in artikel 16, § 1,
opgesomd bijkomend krediet kan niet worden opge-
nomen voor opleidingsonderdelen van een bache-
lors- of mastersopleiding, een voorbereidings- of
schakelprogramma, of een lerarenopleiding als ver-
volgopleiding die vallen onder het toepassingsge-
bied van het jokerkrediet.

– Aangenomen.

Artikel 22

§ 1. De instellingen voor hoger onderwijs delen aan
de dienst de volgende informatie betreffende de
studenten die een studiefinanciering aanvragen,
mee :

1° het diplomacontract met betrekking tot het be-
trokken academiejaar ;

2° de gegevens in verband met de verworven en de
niet-verworven studiepunten waarvoor de stu-
dent tijdens het vorige academiejaar was inge-
schreven.

Informatie in verband met de opleiding, oplei-
dingsonderdelen en hiermee verbonden verworven
en niet-verworven studiepunten waarvoor de stu-
dent tijdens andere academiejaren was ingeschre-
ven, worden door de student aan de dienst meege-
deeld.

§ 2. Overeenkomstig artikel IV.2 van het decreet
van […] betreffende de flexibilisering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen, delen die instellin-
gen die met betrekking tot de door hen aangebo-
den opleidingen de bepalingen van voornoemd de-
creet nog niet hebben ingevoerd, alle gegevens in
verband met de inschrijving en het behaalde resul-
taat aan de dienst mee.

§ 3. Voor opleidingen gevolgd in een andere ge-
meenschap van België of in een ander land binnen
of buiten de Europese Hogeronderwijsruimte,
deelt de student alle gegevens in verband met de in

Voorzitter

-99- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 47  –  Woensdag 21 april 2004



de andere gemeenschap of in het buitenland ge-
volgde opleidingen en de behaalde resultaten aan
de dienst mee op basis van inschrijvingsbewijzen,
diploma’s en attesten, afgeleverd door de bevoegde
overheid in de betrokken gemeenschap of het be-
trokken land.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten
volgens dewelke de gegevens in § 1 en § 2 dienen
te worden meegedeeld.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Categorieën van leefeenheden

Artikel 23

§ 1. Er wordt rekening gehouden met de volgende
categorieën van leefeenheden :

1° de leefeenheid waar de student zijn hoofdver-
blijfplaats heeft bij één of beide ouders van wie
zijn afstamming vaststaat ;

2° de leefeenheid waar de student ingevolge een
gerechtelijke uitspraak, een tussenkomst van
een comité voor bijzondere jeugdzorg of van
een andere publiekrechtelijke overheid of in-
stelling fiscaal ten laste is van een andere na-
tuurlijke persoon dan de ouders van wie zijn af-
stamming vaststaat, of de leefeenheid waar de
student minstens drie jaar hoofdverblijfplaats
heeft bij of fiscaal ten laste is van een andere
natuurlijke persoon dan één of beide ouders
van wie zijn afstamming vaststaat ;

3° gehuwde studenten ;

4° zelfstandige studenten ;

5° alleenstaande studenten.

§ 2.Indien een student bij de berekening van zijn
studiefinanciering wordt beschouwd als behorende
tot een bepaalde leefeenheid, kan hij bij de bereke-
ning van de studiefinanciering van een andere stu-
dent niet worden beschouwd als behorende tot een
andere leefeenheid.

§ 3. De Vlaamse regering kan een nadere begrips-
omschrijving uitwerken van de verschillende cate-
gorieën van leefeenheden, op basis waarvan de stu-
diefinanciering van de student wordt berekend.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Financiële voorwaarden

Artikel 24

Bij het bepalen of een student in aanmerking komt
voor studiefinanciering, wordt uitgegaan van de
leefeenheid van de student en het referentie-inko-
men van deze leefeenheid.

– Aangenomen.

Artikel 25

Het referentie-inkomen bestaat uit :

1° het gezamenlijk belastbare inkomen ;

2° het afzonderlijk belastbare inkomen ;

3° 80 procent van de aan de persoon of personen
van wie het referentie-inkomen voor de bereke-
ning van de studiefinanciering wordt genomen
en aan de ten laste zijnde kinderen uitbetaalde
onderhoudsgelden, voor zover deze nog niet be-
grepen zijn in het gezamenlijk belastbaar inko-
men ;

4° tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen
vreemd gebruik en éénmaal het geïndexeerd
kadastraal inkomen dat voor eigen beroeps-
doeleinden wordt aangewend ;

5° de inkomensvervangende tegemoetkoming toe-
gekend in het raam van de wet van 27 februari
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan ge-
handicapten ;

6° het leefloon toegekend in het raam van de wet
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maat-
schappelijke integratie ;

Voorzitter

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 47  –  Woensdag 21 april 2004 -100-



7° het bestaansminimum toegekend in het raam
van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling
van het recht op een bestaansminimum ;

8° de niet belastbare beurs zoals opgesomd in arti-
kel 53 van het koninklijk besluit van 27 augus-
tus 1993 tot uitvoering van artikel 90, 2°, tweede
lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992, voor zover onderworpen aan de sociale
zekerheid.

Wanneer het in het eerste lid bedoelde referentie-
inkomen voor minstens 70 procent bestaat uit ver-
vangingsinkomsten, worden deze vervangingsin-
komsten verminderd met een bedrag gelijk aan de
forfaitaire aftrek voor beroepskosten die op fiscaal
vlak wordt toegepast op bezoldigingen en baten.

– Aangenomen.

Artikel 26

De student van wie het referentie-inkomen van de
leefeenheid waartoe hij behoort de maximuminko-
mensgrens bepaald in artikel 32, niet overschrijdt,
wordt voor de toepassing van dit decreet be-
schouwd als rechthebbende op een studiefinancie-
ring.

– Aangenomen.

Artikel 27

De Vlaamse regering bepaalt het in aanmerking te
nemen kalenderjaar waarop het referentie-inko-
men wordt bepaald evenals de afwijkingen hierop
indien het inkomen van het kalenderjaar waarin
het betrokken academiejaar begint, vermoedelijk
lager ligt dan het inkomen van het in aanmerking
te nemen kalenderjaar of indien de student slechts
na het in aanmerking te nemen kalenderjaar vol-
doet aan de voorwaarden van de leefeenheid waar-
toe hij behoort.

– Aangenomen.

Artikel 28

Het kadastraal inkomen van de leefeenheid van de
student wordt gewogen om te bepalen of de stu-
dent in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Een student heeft geen recht op studiefinanciering
indien het verdrievoudigd geïndexeerd kadastraal
inkomen vreemd gebruik van de personen van wie
het inkomen overeenkomstig artikel 23 als uit-
gangspunt wordt genomen voor de berekening van
het referentie-inkomen, hoger is dan 20 procent
van het referentie-inkomen, bepaald in artikel 25,
verminderd met artikel 25, eerste lid, 4°.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VII

Bedrag van de studiefinanciering

Artikel 29

§ 1. Een student heeft recht op een volledige stu-
diefinanciering, indien het referentie-inkomen, be-
paald in artikel 25, gelijk is aan of lager is dan de
voor zijn leefeenheid in aanmerking te nemen mi-
nimuminkomensgrens, bepaald in artikel 32.

§ 2. Een student heeft geen recht op een studie-
financiering indien het referentie-inkomen, be-
paald in artikel 25, hoger is dan de voor zijn leef-
eenheid in aanmerking te nemen maximuminko-
mensgrens, bepaald in artikel 32.

§ 3. Wanneer het in aanmerking te nemen referen-
tie-inkomen, bepaald in artikel 25, hoger is dan de
minimuminkomensgrens vermeld in artikel 32
doch lager is dan de maximuminkomensgrens ver-
meld in artikel 32 wordt een studiefinanciering ver-
leend waarvan het bedrag gelijk is aan het bedrag
van een volledige studiefinanciering, bepaald in ar-
tikel 34, § 2, vermenigvuldigd met de coëfficiënt
van de formule (maximuminkomensgrens min re-
ferentie-inkomen)/(maximuminkomensgrens min
minimuminkomensgrens).

§ 4. De student ontvangt een uitzonderlijke studie-
financiering indien zijn in aanmerking te nemen re-
ferentie-inkomen, bedoeld in artikel 25, gelijk is
aan of lager is dan 1/10 van de maximuminkomens-
grens bepaald in artikel 32 en hij voldoet aan één
van de volgende voorwaarden :
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1° de student valt onder het toepassingsgebied van
artikel 23, § 1, 3°, 4°, 5° ;

2° het voor de student in aanmerking te nemen re-
ferentie-inkomen bestaat voor minstens 70 pro-
cent uit vervangingsinkomsten ;

3° het voor de student in aanmerking te nemen re-
ferentie-inkomen bestaat voor minstens 70 pro-
cent uit alimentatiegelden ;

4° het voor de student in aanmerking te nemen re-
ferentie-inkomen bestaat voor minstens 70 pro-
cent uit leefloon, toegekend in het raam van de
wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, of het bestaansmi-
nimum, toegekend in het raam van de wet van 7
augustus 1974 tot instelling van het recht op een
bestaansminimum ;

5° het voor de student in aanmerking te nemen re-
ferentie-inkomen bestaat voor minstens 70 pro-
cent uit een inkomensvervangende tegemoetko-
ming, toegekend in het raam van de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomin-
gen aan gehandicapten.

§ 5. Een student heeft recht op de minimumstudie-
financiering indien het referentie-inkomen, be-
paald in artikel 25, gelijk is aan de maximuminko-
mensgrens, bepaald in artikel 32.

– Aangenomen.

Artikel 30

§ 1. Bij het vastleggen van de minimum- en maxi-
muminkomensgrenzen wordt rekening gehouden
met de volgende factoren :

1° het aantal personen ten laste in de leefeenheid ;

2° het aantal andere studenten aanwezig in de leef-
eenheid die tijdens het betrokken academiejaar
hoger onderwijs volgen ;

3° het aantal personen aanwezig in de leefeenheid
die fiscaal als gehandicapt worden aangemerkt.

§ 2. De waarde van elke factor wordt uitgedrukt in
punten.

– Aangenomen.

Artikel 31

Worden voor de berekening van de maximum- en
minimuminkomensgrenzen gelijkgesteld met één
punt :

1° elke persoon die fiscaal ten laste is van de per-
soon of personen van wie het referentie-inko-
men voor de berekening van de studiefinancie-
ring in aanmerking wordt genomen ;

2° elke student die niet meer fiscaal ten laste is van
de persoon of personen van wie het referentie-
inkomen voor de berekening van de studie-
financiering in aanmerking wordt genomen
omdat ze bestaansmiddelen hebben gehad, op
voorwaarde dat ze niet in aanmerking komen
voor het statuut van gehuwd, zelfstandig student
of alleenstaand student ;

3° elke leerling die niet meer fiscaal ten laste is van
een ouder maar niet voldoet aan de voorwaar-
den van artikel 4 en artikel 5 van het koninklijk
besluit van 23 augustus 1972 tot vaststelling van
de minvermogendheid van kandidaten voor een
studietoelage ;

4° elke persoon die valt onder 1° en 2° en die bui-
ten de kandidaat nog hoger onderwijs volgt tij-
dens het betrokken academiejaar ;

5° elke persoon van wie het referentie-inkomen
voor de berekening van de studiefinanciering in
aanmerking wordt genomen die op 31 decem-
ber van het betrokken academiejaar fiscaal als
gehandicapt wordt aangemerkt ;

6° de student die valt onder het toepassingsgebied
van artikel 23, § 1, 1°, 2° en 3°.

In afwijking van het eerste lid, wordt elke persoon
die valt onder het eerste lid, 1°, 2° en 3°, en die op
31 december van het betrokken academiejaar fis-
caal als gehandicapt wordt aangemerkt, niet met
één maar met twee punten gelijkgesteld.

– Aangenomen.

Artikel 32

§ 1. De minimum- en maximuminkomensgrenzen
worden vastgelegd aan de hand van een puntensys-
teem, gaande van nul tot twintig punten :
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– de minimuminkomensgrens stemt voor een leef-
eenheid met nul punten overeen met 6.200,56
euro en voor een leefeenheid met twintig pun-
ten met 29.408,72 euro ;

– de maximuminkomensgrens stemt voor een
leefeenheid met nul punten overeen met
13.667,62 euro en voor een leefeenheid met
twintig punten met 71.086,03 euro.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de nadere rege-
ling inzake de bepaling van de minimum- en maxi-
muminkomensgrenzen.

– Aangenomen.

Artikel 33

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kotstu-
denten en niet-kotstudenten.

Wordt beschouwd als kotstudent de student die
met het oog op het volgen van een hoger-onder-
wijsopleiding zich overeenkomstig zijn diploma-
contract heeft ingeschreven voor respectievelijk
een volledig academiejaar of een semester, en een
huurovereenkomst heeft gesloten voor respectie-
velijk minimum acht of vier maanden met betrek-
king tot een kamer, appartement of huis dat gele-
gen is op een verschillend adres dan zijn hoofdver-
blijfplaats.

In afwijking van het tweede lid worden bepaalde
categorieën van studenten steeds als kotstudent of
niet-kotstudent beschouwd.

De student die een opleiding volgt in een ander
land binnen of buiten de Europese Hogeronder-
wijsruimte, wordt steeds beschouwd als kotstudent.

De student die overeenkomstig dit decreet be-
schouwd wordt als een gehuwd, een zelfstandig of
een alleenstaand student, wordt steeds beschouwd
als kotstudent.

De student die zich overeenkomstig zijn diploma-
contract heeft ingeschreven voor een tijdsperiode
die korter is dan een semester, wordt beschouwd
als niet-kotstudent.

– Aangenomen.

Artikel 34

§ 1. Bij het bepalen van het bedrag van een volledi-
ge studiefinanciering wordt gestreefd naar een ge-
lijkschakeling met de directe studiekosten, zoals
die uit onderzoek blijken.

§ 2. Voor studenten die voor zestig studiepunten
studiefinancieringsgerechtigd zijn, is het bedrag
van de volledige studiefinanciering gelijk aan :

1° 3.069,00 euro voor kotstudenten ;

2° 1.842,00 euro voor niet-kotstudenten.

§ 3. Voor studenten die voor zestig studiepunten
studiefinancieringgerechtigd zijn, bedraagt de uit-
zonderlijke studiefinanciering 4.132,00 euro voor
kotstudenten en 2.673,00 euro voor niet-kotstuden-
ten.

§ 4. De minimumstudiefinanciering bedraagt ten
minste 198,31 euro.

§ 5. Het uiteindelijke bedrag van de studiefinancie-
ring wordt afgerond tot twee cijfers na de komma.

– Aangenomen.

Artikel 35

§ 1. Indien de student voor minder dan zestig stu-
diepunten studiefinancieringgerechtigd is, wordt
het bedrag van de studiefinanciering als volgt bere-
kend :

1° een kotstudent ontvangt dertig procent van de
studiefinanciering die hij zou ontvangen indien
hij voor zestig studiepunten studiefinanciering-
gerechtigd zou zijn, vermeerderd met het reste-
rende zeventig procent dat wordt gedeeld door
zestig en vermenigvuldigd wordt met het aantal
studiepunten waarvoor hij studiefinancieringge-
rechtigd is ;

2° een niet-kotstudent ontvangt twintig procent
van de studiefinanciering die hij zou ontvangen
indien hij voor zestig studiepunten studiefinan-
cieringgerechtigd zou zijn, vermeerderd met het
resterende tachtig procent dat wordt gedeeld
door zestig en vermenigvuldigd wordt met het
aantal studiepunten waarvoor hij studiefinan-
cieringgerechtigd is.
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§ 2. In afwijking van § 1 wordt voor de student die
voor minder dan 30 studiepunten studiefinancie-
ringgerechtigd is, het bedrag van de studiefinancie-
ring dat hij zou ontvangen indien hij voor zestig
studiepunten studiefinancieringgerechtigd zou zijn,
gedeeld door zestig en vermenigvuldigd met het
aantal studiepunten waarvoor hij studiefinancie-
ringgerechtigd is.

§ 3. Een student die zich binnen het betrokken aca-
demiejaar tweemaal inschrijft voor een halftijds
studietraject, wordt voor de berekening van het be-
drag van de studiefinanciering beschouwd als een
student die een voltijds studietraject volgt.

– Aangenomen.

Artikel 36

De bedragen in artikel 32 en artikel 34 worden
jaarlijks voor de aanvang van het academiejaar ge-
indexeerd met het indexcijfer der consumptieprij-
zen, bedoeld in hoofdstuk II van het koninklijk be-
sluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de
wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands
concurrentievermogen.

De Vlaamse regering bepaalt de wijze waarop deze
indexering wordt toegepast.

– Aangenomen.

Artikel 37

Alle bedragen inzake inkomensgrenzen en studie-
financiering gelden voor een volledig academie-
jaar, ongeacht het ogenblik waarop de student zijn
aanvraag indient.

– Aangenomen.

Artikel 38

In de loop van het derde jaar vanaf de inwerking-
treding van onderhavig decreet evalueert de dienst
de beleidseffecten ervan. Op basis van deze evalu-
atie beslist de Vlaamse regering uiterlijk op 1 janu-
ari 2007 over de samenstelling van het referentie-
inkomen, bepaald in artikel 25.

De Vlaamse regering onderzoekt minstens om de
vijf jaar of de werkelijke kosten voor het onder-
houd van de student en het door hem gevolgde on-
derwijs aansluiten bij de uitgekeerde bedragen van
studiefinanciering.

– Aangenomen.

Artikel 39

Jaarlijks, naar aanleiding van het opmaken van de
rekeningen, maakt de Vlaamse regering statistie-
ken bekend betreffende de evolutie van de rele-
vante parameters inzake studiefinanciering in het
hoger onderwijs.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VIII

Procedure

AFDELING 1

Aanvraag

Artikel 40

De aanvraag voor een studiefinanciering wordt
door de student bij de dienst ingediend uiterlijk op
30 juni van het betrokken academiejaar.

De aanvraag die wordt ingediend na 30 juni van
het betrokken academiejaar wordt niet meer be-
handeld.

De Vlaamse regering bepaalt de wijze waarop de
aanvraag voor een studiefinanciering moet inge-
diend worden.

– Aangenomen.

Artikel 41

Indien een dossier voor de aanvraag van een stu-
diefinanciering onvolledig werd ingediend, dienen
de gevraagde documenten op straffe van afsluiting
zonder gevolg uiterlijk op 31 december van het ka-
lenderjaar volgend op het einde van het betrokken
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academiejaar aan de dienst te worden bezorgd,
tenzij :

1° het aanslagbiljet voor de in aanmerking te
nemen inkomsten nog niet beschikbaar is ;

2° een bezwaarschrift of een verzoekschrift tot
ambtshalve ontheffing van belasting werd inge-
diend overeenkomstig de artikelen 366 tot en
met 376 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen, of een vordering voor de rechtbank
werd ingeleid.

In geval van de uitzonderingen bepaald in het eer-
ste lid, 1° en 2°, dient het nieuwe aanslagbiljet of
attest te worden overgemaakt aan de dienst uiter-
lijk 6 maanden na het verkrijgen ervan.

– Aangenomen.

Artikel 42

§ 1. Aan de student die zich overeenkomstig zijn
diplomacontract inschrijft voor een volledig acade-
miejaar en zijn dossier voor de aanvraag van een
studiefinanciering volledig indient vóór 1 novem-
ber, wordt binnen de twee maanden na de indie-
ning van het dossier de beslissing over de aanvraag
meegedeeld, en desgevallend een studiefinancie-
ring uitbetaald.

§ 2. Aan de student die zich overeenkomstig zijn
diplomacontract enkel inschrijft voor het eerste se-
mester en zijn dossier voor de aanvraag van een
studiefinanciering volledig indient vóór 1 novem-
ber, wordt binnen de twee maanden na de indie-
ning van het dossier de beslissing over de aanvraag
meegedeeld, en desgevallend een studiefinancie-
ring uitbetaald.

Aan de student die zich overeenkomstig zijn diplo-
macontract enkel inschrijft voor het tweede semes-
ter en zijn dossier voor de aanvraag van een studie-
financiering volledig indient vóór 1 maart, wordt
binnen de twee maanden na de indiening van het
dossier de beslissing over de aanvraag meegedeeld,
en desgevallend een studiefinanciering uitbetaald.

§ 3. De studiefinanciering wordt ten vroegste uitbe-
taald vanaf 1 september van het betrokken acade-
miejaar.

– Aangenomen.

Artikel 43

Indien een voorschot op de studiefinanciering door
een studentenvoorziening werd betaald aan de stu-
dent, wordt dat bedrag door de dienst terugbetaald
aan de studentenvoorziening, voor zover de stu-
dent recht heeft op een studiefinanciering.

Dit bedrag kan, ongeacht het voorschot, nooit
hoger zijn dan de studiefinanciering waarop de stu-
dent recht heeft.

Het eventuele positieve saldo ten voordele van de
student wordt rechtstreeks aan de student uitbe-
taald.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Herziening

Artikel 44

Indien zich in de algemene en financiële voorwaar-
den, bepaald in artikel 12, in hoofdstuk V of hoofd-
stuk VI wijzigingen voordoen, kan de student tot
zes maanden na kennisname van de nieuwe feiten
vragen aan de dienst zijn dossier te herzien.

Indien zich met betrekking tot hoofdstuk IV wijzi-
gingen voordoen, kan de student tot 30 juni van het
betrokken academiejaar vragen aan de dienst zijn
dossier te herzien.

– Aangenomen.

Artikel 45

In de volgende gevallen kan op initiatief van de
dienst de studiefinanciering worden herzien :

1° indien de studiefinanciering onjuist werd bere-
kend, al dan niet op basis van bedrieglijke han-
delingen of valse of wetens en willens onvolledi-
ge verklaringen ;

2° indien de studiefinanciering werd berekend op
basis van een inkomen dat nog niet nagezien
werd door de Administratie der Directe Belas-
tingen en waarvoor nog geen aanslagbiljet voor-
handen is en indien nadien blijkt dat dit ver-
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moedelijk inkomen verschillend is van het reëel
inkomen ;

3° na kennisname van nieuwe feiten waardoor
blijkt dat één van de voorwaarden voor toeken-
ning van studiefinanciering niet was vervuld.

– Aangenomen.

Artikel 46

Indien de herziening aanleiding geeft tot een hoger
bedrag van de studiefinanciering, wordt het positie-
ve saldo ten voordele van de student aan de stu-
dent bijbetaald.

– Aangenomen.

AFDELING 3

Terugvordering 

Artikel 47

In de gevallen bepaald in artikel 44 en artikel 45,
wordt de toegekende en reeds uitbetaalde studie-
financiering waarop de student geen recht had, te-
ruggevorderd.

– Aangenomen.

Artikel 48

In geval van uitschrijving wordt in afwijking van
artikel 47 de terugvordering als volgt geregeld :

1° indien de student zich uitschrijft voor de oplei-
ding op basis waarvan de aanvraag tot studie-
financiering werd behandeld, wordt de studie-
financiering teruggevorderd in verhouding tot
het moment in het academiejaar waarop de stu-
dent zich uitschrijft ;

2° in afwijking van 1°, wordt bij studenten die zich
voor de eerste maal inschrijven in het hoger on-
derwijs de studiefinanciering voor het betrok-
ken academiejaar niet teruggevorderd. De stu-
diepunten die overeenkomen met de opleiding

op basis waarvan de aanvraag tot studiefinan-
ciering werd behandeld, worden als opgenomen
beschouwd, tenzij hij de studiefinanciering vol-
ledig terugbetaalt.

Het eerste lid, 1°, is niet van toepassing op de stu-
dent die zich overeenkomstig zijn diplomacontract
inschrijft voor een tijdsperiode die korter is dan
een semester.

– Aangenomen.

Artikel 49

Sommen die onverschuldigd werden uitbetaald,
zijn voorgoed verkregen door diegenen die ze heb-
ben ontvangen wanneer de terugvordering daarvan
niet gevraagd wordt binnen een termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf 1 januari van het begrotings-
jaar waarop de uitgave is aangerekend, tenminste
indien zij die niet door bedrieglijke handelingen of
door valse of wetens en willens onvolledige verkla-
ringen hebben verkregen.

– Aangenomen.

Artikel 50

De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten inza-
ke de terug te vorderen sommen, de terugvorde-
ringprocedure en de verhoudingsgewijze terugvor-
dering, bepaald in artikel 48, alsmede inzake het in
rekening brengen van de studiepunten.

– Aangenomen.

Artikel 51

De instellingen voor hoger onderwijs delen de ge-
gevens in verband met de uitschrijvingen van stu-
denten mee aan de dienst.

De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten vol-
gens dewelke deze gegevens dienen te worden me-
degedeeld.

– Aangenomen.
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AFDELING 4

Beroepsprocedure

Artikel 52

Een georganiseerd beroep kan worden ingediend
bij de dienst door :

1° de student die niet akkoord gaat met een nega-
tieve beslissing op zijn aanvraag tot studiefinan-
ciering ;

2° de student die het bedrag van de toegekende
studiefinanciering onjuist berekend acht ;

3° de student die niet akkoord gaat met een terug-
vordering krachtens artikel 47 en artikel 48.

Het beroep wordt ingediend bij aangetekende
brief binnen een termijn van zestig kalenderdagen
die ingaat de dag na deze van de mededeling van
het definitieve bedrag of de weigering van de stu-
diefinanciering, en moet de juridische en feitelijke
argumenten vermelden die de student aanvoert tot
staving van zijn aanspraak.

Beroepen worden beantwoord binnen zestig kalen-
derdagen na de ontvangst ervan door de dienst.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IX

Overgangsbepalingen

Artikel 53

Elke toetredingsovereenkomst, bedoeld in artikel
II.3 van het decreet betreffende de rechtspositiere-
geling van de student, de participatie in het hoger
onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen
van het hoger onderwijs voor sociale promotie in
de hogescholen en de begeleiding van de herstruc-
turering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
wordt als een diplomacontract beschouwd.

– Aangenomen.

Artikel 54

Het studietraject dat reeds voor de inwerkingtre-
ding van dit decreet werd gevolgd, al dan niet met
toekenning van studiefinanciering, wordt in reke-
ning gebracht bij het berekenen van de in artikel
16, § 1, bedoelde kredieten. Hierbij worden de vol-
gende bepalingen in acht genomen :

1° de in artikel 16, § 1, bedoelde kredieten worden
verminderd met :

– een bachelorskrediet indien de student een
opleiding bekroond met een diploma van het
hogeschoolonderwijs van één cyclus, een di-
ploma van de eerste cyclus van het hoge-
schoolonderwijs van twee cycli of een diplo-
ma van de eerste cyclus van het academisch
onderwijs heeft voltooid ;

– een masterskrediet indien de student een op-
leiding bekroond met een diploma van de
tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs
van twee cycli of een diploma van de tweede
cyclus van het academisch onderwijs heeft
voltooid ;

– een krediet voor het volgen van een leraren-
opleiding als vervolgopleiding, indien de stu-
dent een lerarenopleiding als vervolgoplei-
ding bekroond met een diploma voor geag-
gregeerde voor secundair onderwijs groep 2
of groep 3 heeft voltooid ;

– het jokerkrediet indien de student de joker-
beurs, bepaald in het decreet van 16 februari
2001, heeft uitgeput ;

2° ieder reeds gevolgd studiejaar, ook indien de
opleiding niet met een diploma werd bekroond,
wordt beschouwd als 60 opgenomen studiepun-
ten.

– Aangenomen.

Artikel 55

Voor de student die een opleiding volgt die het
voorwerp uitmaakt van de omvorming naar de
bachelors-mastersstructuur, wordt afhankelijk van
de gevolgde opleiding een bachelors- en/of mas-
terskrediet geopend, waarop in overeenstemming
met artikel 54, 2°, studiepunten in mindering wor-
den gebracht.
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– Aangenomen.

Artikel 56

De student die, overeenkomstig artikel 4 van het
decreet van 16 februari 2001, in het verleden reeds
een diploma behaalde van een opleiding van hoge-
schoolonderwijs van twee cycli en in het academie-
jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van on-
derhavig decreet een opleiding volgde die voor de
betrokkene resulteert in een academisch diploma
die overeenkomt met een mastersdiploma, komt
tot het behalen van dit diploma in aanmerking
voor een studiefinanciering.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK X

Opheffingsbepaling 

Artikel 57

Worden opgeheven :

1° het decreet van 16 februari 2001 houdende re-
geling van de studietoelagen voor het hoger on-
derwijs in de Vlaamse Gemeenschap ;

2° het besluit van de Vlaamse regering van 31 au-
gustus 2001 betreffende de studietoelagen voor
hoger onderwijs.

– Aangenomen.

TITEL III

Studentenvoorzieningen 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen

Artikel 58

De voorzieningen bestaan uit selectieve en univer-
sele voorzieningen.

– Aangenomen.

Artikel 59

§ 1. De verschillende studentenvoorzieningen zijn
niet bevoegd met betrekking tot studiegebonden
materies die deel uitmaken van de primaire onder-
wijsopdracht van de hogeronderwijsinstellingen.

§ 2. De studentenvoorzieningen zijn actief met be-
trekking tot een of meer van de volgende werkvel-
den :

1° studentenrestaurants, -cafetaria’s en -keukens ;

2° studentenkamers in eigen beheer van de dien-
sten studentenvoorzieningen die ter beschik-
king van de studenten worden gesteld ;

3° adviesdiensten voor studentenhuisvesting en 
-mobiliteit ;

4° curatieve en preventieve medische diensten ;

5° psychotherapeutische diensten ;

6° sociale diensten met aandacht voor studiefinan-
ciering, het studentenstatuut en psychosociale
begeleiding ;
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7° jobdiensten ;

8° juridische diensten ;

9° diensten voor sociale begeleiding van buiten-
landse studenten ;

10° initiatieven op sportief en cultureel vlak,
bij voorkeur via de ondersteuning van stu-
dentenorganisaties ;

11° de ondersteuning van studentenorganisa-
ties zowel academisch, sociaal en op spor-
tief en cultureel gebied ;

12° de kinderopvang van kinderen van studen-
ten ;

13° logistieke diensten en infrastructuur die de
werkvelden 1° tot en met 12° ondersteu-
nen.

Artikel 60

De universele voorzieningen van de studenten-
voorzieningen zijn toegankelijk voor :

1° studenten ingeschreven aan een ambtshalve ge-
registreerde instelling, zoals bepaald in artikel 7
van het structuurdecreet ;

2° buitenlandse studenten met een beurs toege-
kend in het kader van hogeronderwijsprogram-
ma’s van de Europese Unie.

– Aangenomen.

Artikel 61

§ 1. De studentenvoorzieningen kunnen selectieve
maatregelen nemen voor studenten uit de volgen-
de specifieke doelgroepen :

1° minvermogende studenten die al dan niet recht
hebben op een studiefinanciering ;

2° studenten waarvan een ouder geboren is in een
ontwikkelingsland bepaald volgens de criteria
van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling ;

3° buitenlandse studenten die in het kader van Di-
rectie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
(DGOS) hogeronderwijsprogramma’s volgen
aan een instelling voor hoger onderwijs die gefi-
nancierd, gesubsidieerd of ambtshalve erkend is
door het departement Onderwijs van het Minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap ;

4° studenten met een handicap of chronische ziek-
te ;

5° studenten uit nieuw samengestelde leefeenhe-
den ;

6° studenten met een studiebewijs van het beroeps
secundair onderwijs ;

7° alleenstaande studenten met kinderen ten laste.

§ 2. Selectieve voorzieningen zijn niet toegankelijk
voor buitenlandse studenten, met uitzonderingen
van buitenlandse studenten die vallen onder de ca-
tegorie bepaald in § 1, 3°.

§ 3. Niet-structurele hulp in noodsituaties kan aan
alle studenten gegeven worden.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Beheersovereenkomst

Artikel 62

Alle studentenvoorzieningen sluiten een beheers-
overeenkomst af met de Vlaamse regering.

De verschillende studentenvoorzieningen die deel
uitmaken van een zelfde regionaal overlegcomité,
kunnen een gezamenlijke beheersovereenkomst
met de Vlaamse regering sluiten.

– Aangenomen.

Artikel 63

§ 1. De beheersovereenkomst heeft een duurtijd
van vijf kalenderjaren. Bij ontstentenis van een
nieuwe overeenkomst blijft de oude van kracht.
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De eerste beheersovereenkomst wordt afgesloten
uiterlijk op 1 juli 2005.

§ 2. De beheersovereenkomst geeft een overzicht
van de overeenkomstig artikel 59, § 2, geplande ac-
tiviteiten van de strategische en operationele doel-
stellingen en bijbehorende resultaatindicatoren en
van de besteding per werkingsonderdeel van de
hen toegekende middelen.

§ 3. De beheersovereenkomst wordt beleidsmatig
ondersteund door volgende documenten :

1° een beleidsplan voor drie jaar, jaarlijks bijstuur-
baar ;

2° de raamovereenkomsten met de partners in de
regio ;

3° een begroting en een meerjarenbegroting, die
een overzicht geven van de financiële middelen
die zullen worden ingezet voor de werking, het
personeel en de infrastructuur van de studen-
tenvoorziening.

§ 4. Het beleidsplan, bepaald in § 3, 1°, bevat de
volgende aspecten :

1° de strategische doelstellingen die worden gefor-
muleerd in termen van effecten op middellange
termijn ;

2° de operationele doelstellingen die worden ge-
formuleerd in termen van resultaten op korte
termijn ;

3° de specificiteit van de doelgroep en de wijze
waarop de studentenvoorziening daarop in-
speelt ;

4° de communicatie met de doelgroep ;

5° de samenwerking met en de eigen inbreng van
de studentenvoorziening in het regionaal over-
legcomité.

Het beleidsplan wordt opgesteld overeenkomstig
de leidraad die de dienst ter beschikking stelt.

– Aangenomen.

Artikel 64

De Vlaamse regering hanteert de open coördina-
tiemethode ten aanzien van de studentenvoorzie-
ningen en de regionale overlegcomités.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Regionaal overlegcomité

Artikel 65

§ 1. De Vlaamse regering legt, na de adviezen van
de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse
Hogescholenraad en de studentenkoepelverenigin-
gen, de verschillende regio’s vast waarbinnen over-
leg onder de studentenvoorzieningen georgani-
seerd wordt middels een regionaal overlegcomité.

Een regionaal overlegcomité wordt opgericht door
de studentenvoorzieningen.

§ 2. Het regionaal overlegcomité kan besluiten
rechtspersoonlijkheid aan te nemen overeenkom-
stig de wet van 2 mei 2002 betreffende de vereni-
gingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtin-
gen.

§ 3. Het regionaal overlegcomité is paritair samen-
gesteld uit :

1° een fractie met vertegenwoordigers van de ver-
tegenwoordigers aangeduid door de instellingen
voor hoger onderwijs in de bestuursorganen van
de studentenvoorzieningen in de regio ;

2° een fractie met vertegenwoordigers van de de-
mocratisch verkozen studentenvertegenwoordi-
gers in de bestuursorganen van de studenten-
voorzieningen in de regio ;

3° een door de fracties bepaald in 1° en 2° te coöp-
teren fractie, bestaande uit deskundigen die niet
zetelen in de beslissingsorganen van de instel-
lingen voor hoger onderwijs.

De fracties bepaald in § 2, 1° en 2°, zijn samenge-
steld uit tenminste één vertegenwoordiger per in-
stelling voor hoger onderwijs. Elke fractie telt een
maximum van tien vertegenwoordigers.
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§ 4. Elke fractie, bepaald in § 2, bezit een derde van
de stemmen.

§ 5. Het regionaal overlegcomité kiest een voorzit-
ter onder zijn leden voor een mandaat van twee
jaar. Een voorzitter kan maximaal drie maal verko-
zen worden.

§ 6. Waarnemers zonder stemrecht kunnen op basis
van hun expertise op de vergadering van het regio-
naal overlegcomité worden uitgenodigd.

§ 7. De fracties bepaald in § 2, 1° en 3°, hebben een
mandaat van twee jaar. De fractie bepaald in § 2,
2°, heeft een mandaat van één jaar.

– Aangenomen.

Artikel 66

De studentenvoorzieningen in de regio kunnen
raamovereenkomsten afsluiten met betrekking tot
de universele voorzieningen. Per werkveld kan er
in de regio slechts één raamovereenkomst afgeslo-
ten worden.

– Aangenomen.

Artikel 67

§ 1. Het regionaal overlegcomité moet :

1° overleg plegen met betrekking tot de coördina-
tie of het gezamenlijk uitbouwen van de univer-
sele voorzieningen ;

2° een huishoudelijk reglement opstellen.

§ 2. Het regionaal overlegcomité kan :

1° advies geven over de beheersovereenkomsten
tussen de Vlaamse Gemeenschap en de ver-
schillende studentenvoorzieningen in de regio ;

2° een beleidsplan opstellen ;

3° overleg plegen over de raamovereenkomsten.

§ 3. Het huishoudelijk reglement omvat bepalingen
omtrent de interne werking, de aanduiding van een
secretaris die de vergaderingen van het regionale

overlegcomité als waarnemer bijwoont, de beslis-
singsprocedure en de afvaardiging en vertegen-
woordiging in andere organen.

§ 4. Het regionaal overlegcomité kan overleg ple-
gen over alle zaken die verband houden met de
materies die behoren tot de bevoegdheden van de
studentenvoorzieningen, inclusief studiefinancie-
ring.

– Aangenomen.

Artikel 68

De dienst organiseert minstens twee keer per jaar
op Vlaams niveau het overleg tussen de regionale
overlegcomités. De regionale overlegcomités vaar-
digen daartoe hun respectievelijke vertegenwoor-
digers af, conform hun huishoudelijk reglement.

Elk regionaal overlegcomité kan de dienst vragen
de regionale overlegcomités bijeen te roepen.

– Aangenomen.

HOOFSTUK IV

Financiering

Artikel 69

In het decreet van 13 juli 1994 betreffende de ho-
gescholen in de Vlaamse Gemeenschap, wordt in
artikel 209 het woord “driemaandelijks” geschrapt
en wordt een artikel 209bis toegevoegd, dat luidt
als volgt :

“Artikel 209bis

§ 1. De Vlaamse regering onderzoekt na elk jaar of
de studentenvoorziening voldoet aan de bepalin-
gen in de beheersovereenkomst gesloten met de
Vlaamse Gemeenschap. Dat onderzoek gebeurt op
basis van vaststellingen ter plaatse en van een jaar-
verslag en een financieel verslag, die door de stu-
dentenvoorziening uiterlijk 31 mei van het jaar vol-
gend op het jaar waarover verslag wordt uitge-
bracht, moeten worden ingediend bij de bevoegde
commissaris van de Vlaamse regering en door hem
worden gecontroleerd.

Voorzitter
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§ 2. Indien de studentenvoorziening aan alle voor-
waarden voldoet, wordt per kwartaal 25 procent
van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag
uitbetaald.

§ 3. Indien door de commissaris wordt vastgesteld
dat aan de bepalingen in de beheersovereenkomst
niet werd voldaan of dat de besteding van de mid-
delen zich niet binnen het decretale kader situeert,
dan deelt deze zijn bevindingen schriftelijk mee
aan de studentenvoorziening. Hierbij nodigt deze
de studentenvoorziening uit om zijn eventuele be-
zwaren kenbaar te maken. De commissaris bepaalt
na indiening van dit bezwaarschrift zijn standpunt
en deelt dit aan de studentenvoorziening mee.

§ 4. Bij negatieve beslissingen moet de studenten-
voorziening na ontvangst van het verslag van de
commissaris een rapport indienen bij deze commis-
saris waarin wordt aangetoond dat de uitvoering
van haar beleid tegemoetkomt aan de door de hem
vastgestelde tekortkomingen.

§ 5. Indien de commissaris het in § 4 bedoelde rap-
port negatief evalueert, kan de Vlaamse regering
de subsidies van de lopende beleidsperiode ver-
minderen. Deze vermindering wordt toegepast in
het derde kwartaal van het daaropvolgende jaar.”.

– Aangenomen.

Artikel 70

Aan het decreet van 12 juni 1991 betreffende de
universiteiten in de Vlaamse gemeenschap wordt
een artikel 140 quater toegevoegd, dat luidt als
volgt :

“Artikel 104quater

§ 1. De Vlaamse regering onderzoekt na elk jaar of
de studentenvoorziening voldoet aan de bepalin-
gen in de beheersovereenkomst gesloten met de
Vlaamse Gemeenschap. Dat onderzoek gebeurt op
basis van vaststellingen ter plaatse en van een jaar-
verslag en een financieel verslag, die door de stu-
dentenvoorziening uiterlijk 31 mei van het jaar vol-
gend op het jaar waarover verslag wordt uitge-
bracht, moeten worden ingediend bij de bevoegde
commissaris van de Vlaamse regering en door hem
worden gecontroleerd.

§ 2. Indien de studentenvoorziening aan alle voor-
waarden voldoet, wordt per kwartaal 25 procent
van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag
uitbetaald.

§ 3. Indien door de commissaris wordt vastgesteld
dat aan de bepalingen in de beheersovereenkomst
niet werd voldaan of dat de besteding van de mid-
delen zich niet binnen het decretale kader situeert,
dan deelt deze zijn bevindingen schriftelijk mee
aan de studentenvoorziening. Hierbij nodigt hij de
studentenvoorziening uit om zijn eventuele bezwa-
ren kenbaar te maken. De betrokken commissaris
bepaalt na indiening van dit bezwaarschrift zijn
standpunt en deelt dit aan de studentenvoorziening
mee.

§ 4. Bij negatieve beslissingen moet de studenten-
voorziening na ontvangst van het verslag van de
commissaris een rapport indienen bij deze commis-
saris waarin wordt aangetoond dat de uitvoering
van haar beleid tegemoetkomt aan de door de hem
vastgestelde tekortkomingen.

§ 5. Indien de commissaris het in § 4 bedoelde rap-
port negatief evalueert, kan de Vlaamse regering
de subsidies van de lopende beleidsperiode ver-
minderen. Deze vermindering wordt toegepast in
het derde kwartaal van het daaropvolgende jaar.”.

– Aangenomen.

Artikel 71

Elke studentenvoorziening die financiering ont-
vangt, verbindt er zich toe :

1° mee te werken aan onderzoeken die door of na-
mens de Vlaamse regering werden ingesteld en
die gericht zijn op de evaluatie van de algemene
werking of de activiteiten van de studenten-
voorziening ;

2° een boekhouding te voeren en die zo te organi-
seren dat de aanwending van de subsidies op
elk ogenblik financieel kan worden gecontro-
leerd ;

3° toe te staan dat de commissaris en het Reken-
hof de werking en de boekhouding, zo nodig ter
plaatse, onderzoeken.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK V

Opheffingsbepaling

Artikel 72

Wat de studentenvoorzieningen betreft wordt arti-
kel 211 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende
de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap opge-
heven.

– Aangenomen.

TITEL IV

Verhouding tussen studiefinanciering 
en studentenvoorzieningen

Artikel 73

De dienst en de verschillende studentenvoorzienin-
gen werken samen met betrekking tot :

1° de vorming van actoren op het veld inzake stu-
diefinanciering en studentenvoorzieningen ;

2° gezamenlijke acties inzake communicatie en in-
formatie van de studenten ;

3° de afstemming van studiefinanciering en stu-
dentenvoorzieningen ;

4° informatie-uitwisseling met het oog op het ver-
volledigen of doorverwijzen van het dossier van
een student ;

5° gezamenlijke acties inzake de overgang van het
secundair onderwijs naar het hoger onderwijs ;

6° gezamenlijke acties inzake de overgang van het
onderwijs naar het beroepsleven ;

7° de verrekening van uitbetaalde voorschotten op
de studiefinanciering door de studentenvoorzie-
ningen ;

8° wetenschappelijk onderzoek op bovenvermelde
terreinen.

De Vlaamse regering kan de in het eerste lid op-
gesomde samenwerkingsterreinen uitbreiden.

– Aangenomen.

Artikel 74

De taakverdeling tussen de dienst en de verschil-
lende studentenvoorzieningen is gebaseerd op het
principe van subsidiariteit.

– Aangenomen.

Artikel 75

Een overlegplatform wordt opgericht bestaande
uit :

1° vertegenwoordigers van de dienst ;

2° een vertegenwoordiger van de dienst verant-
woordelijk voor hoger onderwijs ;

3° een vertegenwoordiger van elke studentenvoor-
ziening ;

4° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Inter-
universitaire Raad ;

5° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Hoge-
scholenraad ;

6° twee vertegenwoordigers van de studentenkoe-
pelverenigingen ;

7° een vertegenwoordiger per college van commis-
sarissen van de Vlaamse regering.

– Aangenomen.

Artikel 76

De dienst organiseert de werking van het overleg-
platform. De dienst organiseert minstens twee keer
per jaar een bijeenkomst van het overlegplatform.
Elk lid van het overlegplatform kan de dienst vra-
gen het overlegplatform bijeen te roepen.

– Aangenomen.

Artikel 77

De taken van het overlegplatform bestaan uit :

Voorzitter
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1° de opvolging van de uitvoering van dit decreet
inzake beoogde effecten ;

2° coördinatie ;

3° het vervullen van een signaalfunctie inzake de
noden aan wetenschappelijk onderzoek, het
bijsturen van het beleid en het aangeven van
mogelijke beleidsinitiatieven ;

4° de coördinatie van het internationaal beleid.

– Aangenomen.

TITEL V

Studentenmobiliteit

HOOFDSTUK I

Voorwaarden

Artikel 78

Studenten die een studieperiode in het buitenland
doorbrengen kunnen in aanmerking komen voor
een mobiliteitstoelage van de Vlaamse Gemeen-
schap indien :

1° de student is ingeschreven aan een Vlaamse
ambtshalve geregistreerde instelling die be-
schikt over een Erasmus University Charter ;

2° de student door deze instelling geselecteerd is
om via het Erasmusprogramma een studieperio-
de in het buitenland door te brengen ;

3° de studieperiode in het buitenland minimum
drie maanden en maximum een volledig acade-
miejaar bedraagt.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Berekening van de mobiliteitstoelage

Artikel 79

§ 1. Om de mobiliteitstoelage te berekenen, wor-
den de studenten ingedeeld in vier categorieën.
Deze categorieën worden als volgt samengesteld :

1° categorie 1 bestaat uit studenten die krachtens
titel II studiefinancieringgerechtigd zijn en de
bijna-beursstudenten krachtens het structuurde-
creet ;

2° categorie 2 bestaat uit studenten die niet beho-
ren tot categorie 1 van wie het referentie-inko-
men lager ligt dan : de maximuminkomensgrens,
bepaald in artikel 32, vermeerderd met een be-
drag dat jaarlijks wordt bepaald ;

3° categorie 3 bestaat uit studenten die niet beho-
ren tot categorie 1 en 2 en van wie het referen-
tie-inkomen lager ligt dan : de maximuminko-
mensgrens, bepaald in artikel 32 vermeerderd
met een bedrag dat jaarlijks wordt bepaald ;

4° categorie 4 bestaat uit studenten die niet vallen
onder één van de voornoemde drie categorieën.

§ 2. De administratie bepaalt jaarlijks op basis van
het advies van de in artikel 80 bedoelde advies-
commissie de mobiliteitstoelage per categorie.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Procedure

Artikel 80

Een adviescommissie wordt opgericht.

De adviescommissie wordt samengesteld uit :

1° vertegenwoordigers van de dienst verantwoor-
delijk voor studiefinanciering en studentenvoor-
zieningen ;

Voorzitter
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2° vertegenwoordigers van de dienst verantwoor-
delijk voor hoger onderwijs ;

3° vertegenwoordigers van de ambtshalve geregis-
treerde instellingen ;

4° vertegenwoordigers van de studentenvoorzie-
ningen van de ambtshalve geregistreerde instel-
lingen.

– Aangenomen.

Artikel 81

De taken van de adviescommissie bestaan uit :

1° het adviseren inzake de bedragen van de mobi-
liteitstoelage en het formuleren van voorstellen
met betrekking tot deze aanvragen ;

2° het adviseren inzake de bedragen bedoeld in ar-
tikel 79, § 1, 2 ° en 3° ;

3° het bepalen van de wijze waarop de mobiliteits-
toelage wordt uitgekeerd en de factoren waar-
mee rekening moet worden gehouden ;

4° de vorming van actoren op het veld inzake stu-
dentenmobiliteit ;

5° gezamenlijke acties inzake communicatie en in-
formatie van de studenten ;

6° de afstemming van studiefinanciering en stu-
dentenmobiliteit ;

7° het opvolgen van trends en evoluties inzake in-
ternationale studentenmobiliteit teneinde be-
leidsvoorstellen te kunnen formuleren.

– Aangenomen.

TITEL VI

Inwerkingtreding

Artikel 82

Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2004.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET houdende instem-
ming met de overeenkomst betreffende de deelna-
me van de Tsjechische Republiek, de Republiek
Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek
Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Li-
touwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen,
de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek
aan de Europese Economische Ruimte, de bijlagen
A en B en de slotakte, ondertekend in Luxemburg
op 14 oktober 2003
– 2197 (2003-2004) – Nrs. 1 en 2

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende instemming met de
overeenkomst betreffende de deelname van de
Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Re-
publiek Letland, de Republiek Litouwen, de Repu-
bliek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slo-
venië en de Slowaakse Republiek aan de Europese
Economische Ruimte, de bijlagen A en B en de slot-
akte, ondertekend in Luxemburg op 14 oktober
2003.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Platteau, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

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 de-
creet houdende instemming met de overeenkomst
betreffende de deelname van de Tsjechische Repu-
bliek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus,
de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de
Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Re-
publiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slo-
waakse Republiek aan de Europese Economische

Voorzitter
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Ruimte, de bijlagen A en B en de slotakte, onderte-
kend in Luxemburg op 14 oktober 2003.

Artikel 1

Dit decreet regelt gemeenschaps- en gewestaange-
legenheden.

– Aangenomen.

Artikel 2

De overeenkomst betreffende de deelname van de
Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Re-
publiek Letland, de Republiek Litouwen, de Repu-
bliek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slo-
venië en de Slowaakse Republiek aan de Europese
Economische Ruimte, de bijlagen A en B en de 
slotakte, ondertekend in Luxemburg op 14 oktober
2003, zullen volkomen gevolg hebben.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET tot oprichting van
het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelf-
standigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
– 2203 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 4

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet tot oprichting van het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Geysels, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

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 de-
creet tot oprichting van het publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektrici-
teits- en Gasmarkt.

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

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

– Aangenomen.

Artikel 2

Dit decreet geeft uitvoering, voor wat de bevoegd-
heden van het Vlaamse Gewest betreft, aan artikel
23 van de richtlijn 2003/54/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor elektriciteit en houdende intrekking van
Richtlijn 96/92/EG en artikel 25 van de richtlijn
2003/55/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschap-
pelijke regels voor de interne markt voor aardgas
en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG.

– Aangenomen.

Artikel 3

§ 1. In dit decreet wordt verstaan onder :

Voorzitter
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1° het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk
Beleid van 18 juli 2003 ;

2° het Elektriciteitsdecreet : het decreet van 17 juli
2000 houdende de organisatie van de elektrici-
teitsmarkt ;

3° het Aardgasdecreet : het decreet van 6 juli 2001
houdende de organisatie van de gasmarkt ;

4° reguleringsinstantie : het publiekrechtelijk vorm-
gegeven extern verzelfstandigd agentschap, dat
overeenkomstig artikel 4, § 1, wordt opgericht
en waarvan de missie, taken en bevoegdheden
worden bepaald in hoofdstuk III en dat geldt als
reguleringsinstantie in de zin van artikel 2, 21°,
van het Elektriciteitsdecreet ;

5° technische reglementen : de technische regle-
menten, genoemd in artikel 8 van het Elektrici-
teitsdecreet en artikel 9 van het Aardgasde-
creet ;

6° gedragscodes : de gedragscodes, genoemd in ar-
tikel 14 van het Elektriciteitsdecreet en artikel
15 van het Aardgasdecreet.

§ 2. De definities in artikel 2 van het Elektriciteits-
decreet en in artikel 3 van het Aardgasdecreet gel-
den ook als de definities van de overeenstemmen-
de begrippen in dit decreet.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Oprichting

Artikel 4

§ 1. Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap opgericht als be-
doeld in artikel 13 van het kaderdecreet. Dit agent-
schap draagt als naam Vlaamse Reguleringsinstan-
tie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, afgekort
VREG.

Alle officiële akten, officiële aankondigingen, of
andere officiële stukken, uitgaande van het agent-
schap, moeten de benaming van het agentschap
vermelden, met onmiddellijk daarvoor of daarna,
leesbaar en voluit geschreven, de woorden : "pu-

bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap".

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt tot welk homo-
geen beleidsdomein het agentschap behoort.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de vestigings-
plaats van de zetel van het agentschap.

§ 4. De bepalingen van het kaderdecreet zijn van
toepassing op de VREG.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Missie, taken en bevoegdheden

Artikel 5

De reguleringsinstantie heeft als missie de regule-
ring, de controle en de bevordering van de transpa-
rantie van de elektriciteits- en gasmarkt in het
Vlaamse Gewest.

– Aangenomen.

Artikel 6

§ 1. Teneinde de missie, bedoeld in artikel 5, waar
te maken, vervult de reguleringsinstantie de vol-
gende taken :

1° toezichthoudende en controlerende taken :

a) het toezicht en de controle op de naleving
van het Elektriciteitsdecreet en Aardgasde-
creet en de bijbehorende uitvoeringsbeslui-
ten ;

b) de uitoefening van de controle op de nale-
ving van de technische reglementen en de
gedragscodes ;

2° regulerende taken :

a) de regulering van de toegang tot en de wer-
king van de elektriciteitsmarkt in het Vlaam-
se Gewest, overeenkomstig de bepalingen
van het Elektriciteitsdecreet ;

Voorzitter
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b) de regulering van de toegang tot en de wer-
king van de gasmarkt in het Vlaamse Ge-
west, overeenkomstig de bepalingen van het
Aardgasdecreet ;

3° taken in verband met de bemiddeling en de be-
slechting van geschillen en klachtenbehande-
ling :

a) het bemiddelen in geschillen met betrekking
tot de toegang tot het distributienet, de toe-
passing van de technische reglementen en de
gedragscodes ;

b) het beslechten van geschillen die betrekking
hebben op de toegang tot het distributienet,
met uitzondering van de geschillen die be-
trekking hebben op burgerlijke rechten in de
zin van artikel 144 van de Grondwet ;

4° informerende taken :

a) het informeren van de marktactoren en de
verbruikers van elektriciteit en aardgas over
de werking van de elektriciteits- en gas-
markt ;

b) het informeren van de verbruikers van elek-
triciteit en aardgas over de prijzen en voor-
waarden die de leveranciers van elektriciteit
en aardgas hanteren, met inbegrip van het
aanbieden of laten aanbieden van een objec-
tieve vergelijking van deze prijzen en voor-
waarden.

§ 2. De Vlaamse regering kan nadere regels uit-
vaardigen voor de in artikel 6, § 1, vermelde aange-
legenheden. In deze regels kunnen de taken van
het agentschap verder worden gepreciseerd en ge-
concretiseerd.

§ 3. De VREG kan door de Vlaamse regering wor-
den belast met bijzondere opdrachten die verband
houden met de missie en taken, bedoeld in artikel
5 en 6, § 1, en die zullen worden uitgevoerd con-
form de voorwaarden van de beheersovereen-
komst.

– Aangenomen.

Artikel 7

§ 1. Met het oog op de vervulling van de missie, be-
doeld in artikel 5, en de taken, bedoeld in artikel 6,
is de reguleringsinstantie gerechtigd om alle activi-
teiten te verrichten die rechtstreeks of onrecht-
streeks bijdragen tot de verwezenlijking van voor-
melde missie en voormelde taken.

§ 2. De reguleringsinstantie kan aan een producent,
een invoerder van buitenlands aardgas, een netbe-
heerder, een aardgasnetbeheerder, een houder van
een leveringsvergunning, een tussenpersoon of hun
bestuurders, managers of personeelsleden de gege-
vens en inlichtingen vragen die nodig zijn voor de
uitvoering van haar taken.

Diegene aan wie een vraag is gericht om gegevens
en inlichtingen te verstrekken, is verplicht om bin-
nen de door de reguleringsinstantie gestelde ter-
mijn alle medewerking te verlenen.

Gegevens of inlichtingen van een producent, een
invoerder van buitenlands aardgas, een netbeheer-
der, een aardgasnetbeheerder, een houder van een
leveringsvergunning of een tussenpersoon, die de
VREG heeft verkregen of opgevraagd in het kader
van de uitoefening van haar taken, mogen door de
VREG uitsluitend worden gebruikt voor de uitoe-
fening van haar taken.

§ 3. Onverminderd de bepalingen in het kaderde-
creet beschikt de reguleringsinstantie over de hier-
na vermelde bijzondere bevoegdheden, die ze uit-
oefent in overeenstemming met de bepalingen in
dit decreet, de bijhorende uitvoeringsbesluiten en
de beheersovereenkomst die haar verbindt :

1° het aangaan van overeenkomsten met derden ;

2° het opleggen van administratieve boetes we-
gens overtreding van het Elektriciteitsdecreet
en Aardgasdecreet en de bijbehorende uitvoe-
ringsbesluiten, bedoeld in artikel 37 van het
Elektriciteitsdecreet en artikel 46 van het
Aardgasdecreet ;

3° de aanwijzing en herroeping van de aanwijzing
van de netbeheerders en aardgasnetbeheerders,
bedoeld in artikel 5 van het Elektriciteitsde-
creet en artikel 6 van het Aardgasdecreet ;

4° het opstellen van de technische reglementen en
de gedragscodes, overeenkomstig de bepalin-
gen van het Elektriciteitsdecreet en Aardgasde-
creet ;

Voorzitter
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5° de toekenning, de wijziging en de intrekking
van de leveringsvergunningen, bedoeld in arti-
kel 17 van het Elektriciteitsdecreet en artikel
16 van het Aardgasdecreet ;

6° de toekenning van groenestroomcertificaten,
bedoeld in artikel 22 van het Elektriciteitsde-
creet ;

7° de erkenning van kwalitatieve warmtekrachtin-
stallaties en installaties voor de productie van
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen ;

8° de toekenning van warmtekrachtcertificaten,
bedoeld in artikel 25bis van het Elektriciteits-
decreet ;

9° de toekenning van groenewarmtecertificaten,
bedoeld in artikel 21 van het Aardgasdecreet ;

10° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten
en het tot stand brengen van duurzame samen-
werkingsverbanden, de zogenaamde partner-
schapovereenkomsten met andere regulatoren
en overheidsinstanties die werkzaam zijn op de
Vlaamse en Europese elektriciteits- en aard-
gasmarkt.

§ 4. De technische reglementen en de gedragsco-
des, bedoeld in § 3, tweede lid, 4°, zijn onderworpen
aan de goedkeuring van de Vlaamse minister, be-
voegd voor het energiebeleid.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebe-
leid, motiveert zijn beslissing tot niet-goedkeuring
van een technisch reglement of een gedragscode. In
een dergelijk geval wordt de gemotiveerde beslis-
sing onverwijld meegedeeld aan de VREG, die, re-
kening houdend met de opmerkingen van de mi-
nister, de nodige aanpassingen verricht. Daarna
wordt het technisch reglement opnieuw ter goed-
keuring voorgelegd aan de Vlaamse minister, be-
voegd voor het energiebeleid.

De technische reglementen zijn verbindend vanaf
hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of,
indien de kennisgeving plaatsvindt voor deze be-
kendmaking, vanaf kennisgeving ervan aan de be-
langhebbenden.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Bestuur en werking

AFDELING 1

Raad van bestuur

Artikel 8

§ 1. De reguleringsinstantie wordt bestuurd door
een raad van bestuur die is samengesteld uit min-
stens drie leden.

§ 2. De Vlaamse regering wijst onder de leden van
de raad van bestuur de voorzitter aan.

– Aangenomen.

Artikel 9

Alle leden van de raad van bestuur, bedoeld in arti-
kel 8, zijn stemgerechtigd.

– Aangenomen.

Artikel 10

§ 1. Onverminderd de onverenigbaarheden, be-
doeld in artikel 21, § 1, van het kaderdecreet, is het
mandaat van bestuurder van de reguleringsinstan-
tie onverenigbaar met :

1° iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd,
ten dienste van een neteigenaar, een netbeheer-
der, een aardgasnetbeheerder, een producent
die geen zelfopwekker is, een invoerder van bui-
tenlands aardgas, een houder van een leverings-
vergunning, een leverancier of een tussenper-
soon. Het verbod blijft van kracht gedurende
één jaar na afloop van het mandaat bij de regu-
leringsinstantie ;

2° het bezit van aandelen, of andere met aandelen
gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven
door een neteigenaar, een netbeheerder, een
aardgasnetbeheerder, een producent die geen
zelfopwekker is, een invoerder van buitenlands
aardgas, een houder van een leveringsvergun-
ning, een leverancier of een tussenpersoon, of
het bezit van financiële instrumenten die het

Voorzitter
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mogelijk maken om dergelijke aandelen of
waardepapieren te verwerven of over te dragen,
of die aanleiding geven tot een betaling in con-
tanten die hoofdzakelijk afhankelijk is van de
evolutie van de waarde van dergelijke aandelen
of waardepapieren ;

3° het lid zijn van de wetgevende kamers, het Eu-
ropees Parlement en de gemeenschaps- en ge-
westraden ;

4° de functie of het ambt van minister, staatssecre-
taris, lid van gewest- of gemeenschapsregering,
lid van het kabinet van een lid van de federale
regering of van een gemeenschaps- of gewestre-
gering, lid van de bestendige deputatie van de
provincieraden en lid van het college van burge-
meester en schepenen van een gemeente.

§ 2. Ingeval een bestuurder de bepalingen in de
eerste paragraaf overtreedt, geldt de regeling in ar-
tikel 21, § 2, van het kaderdecreet.

– Aangenomen.

Artikel 11

§ 1. De raad van bestuur beschikt over de volheid
van bestuursbevoegdheid en beslist in alle aangele-
genheden waarvoor de reguleringsinstantie krach-
tens dit decreet bevoegd is.

§ 2. Tot de bevoegdheden van de raad van bestuur,
waarvoor geen delegatie mogelijk is, behoren,
naast de bevoegdheden in andere decreten, in elk
geval :

1° het sluiten, op voorstel van de gedelegeerd be-
stuurder, van de beheersovereenkomst ;

2° het opstellen van het ontwerp van begroting en
van de rekeningen ;

3° het vaststellen, op voorstel van de gedelegeerd
bestuurder, van het jaarlijks ondernemingsplan,
evenals een operationeel plan op middellange
en lange termijn als bedoeld in artikel 15, § 1,
4°, van het kaderdecreet ;

4° het beslissen over de deelname van de regule-
ringsinstantie aan de oprichting van of de deel-
name in andere publiek- of privaatrechtelijke

rechtspersonen, het bestuur of de leiding en de
financiering van die rechtspersonen ;

5° de goedkeuring van de rapportering over de uit-
voering van de beheersovereenkomst ;

6° het rapporteren over de uitvoering van de be-
groting ;

7° het opstellen, op voorstel van de gedelegeerd
bestuurder, van de technische reglementen en
de gedragscodes ;

8° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten
en het tot stand brengen van duurzame samen-
werkingsverbanden, de zogenaamde partner-
schapovereenkomsten met andere regulatoren
en overheidsinstanties die werkzaam zijn op de
Vlaamse en Europese elektriciteits- en aardgas-
markt.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Gedelegeerd bestuurder

Artikel 12

§ 1. De Vlaamse regering stelt de gedelegeerd be-
stuurder van de reguleringsinstantie aan. Deze
maakt deel uit van de raad van bestuur.

§ 2. Indien aan het mandaat van lid van de raad
van bestuur van de tot gedelegeerd bestuurder
aangestelde persoon een einde komt, neemt ook de
opdracht als gedelegeerd bestuurder van rechtswe-
ge een eind.

In het in het eerste lid bedoelde geval doet de
Vlaamse regering onverwijld het nodige om een
nieuwe gedelegeerd bestuurder aan te stellen.

Geen opmerkingen ?

– Aangenomen.

Artikel 13

§ 1. De gedelegeerd bestuurder is, binnen de per-
ken van dit decreet, de bijbehorende uitvoerings-
besluiten en het huishoudelijk reglement, bedoeld
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in artikel 14, belast met het dagelijks bestuur van
de reguleringsinstantie.

De inhoud van het dagelijks bestuur wordt vastge-
legd in het huishoudelijk reglement, en omvat in
elk geval het nemen van de beslissingen ter uitvoe-
ring van de bevoegdheden van de reguleringsin-
stantie, bedoeld in artikel 7, § 3, tweede lid, 1°, 2°,
3°, 5°, 6°, 7°, 8° en 9°.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder is belast met de
voorbereiding van de beslissingen van de raad van
bestuur. Hij verstrekt aan de raad van bestuur alle
inlichtingen en brengt alle voorstellen die voor de
werking van de reguleringsinstantie nuttig of nodig
zijn op de agenda van de raad van bestuur.

§ 3. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt
de reguleringsinstantie in de gerechtelijke en bui-
tengerechtelijke handelingen, met inbegrip van het
optreden voor administratieve rechtscolleges, en
treedt rechtsgeldig in naam en voor rekening van
de reguleringsinstantie op, zonder dat hij dat aan
de hand van een beslissing van de raad van bestuur
moet staven.

§ 4. Onverminderd de rechtspositieregeling van het
personeel, kan de gedelegeerd bestuurder onder
zijn verantwoordelijkheid één of meerdere speci-
fieke bevoegdheden delegeren aan één of meerde-
re personeelsleden van de VREG. Deze delegatie
zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad.

§ 5. De gedelegeerd bestuurder voert de beslissin-
gen van de raad van bestuur uit.

§ 6. De gedelegeerd bestuurder is belast met de lei-
ding van het personeel.

– Aangenomen.

AFDELING 3

Huishoudelijk reglement

Artikel 14

§ 1. De raad van bestuur stelt een huishoudelijk re-
glement op, dat inzonderheid de volgende inhoud
heeft :

1° de regels inzake de bijeenroeping van de raad
van bestuur, op verzoek van de Vlaamse rege-
ring of haar afgevaardigde, de voorzitter van de
raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder ;

2° de regels inzake het voorzitterschap van de raad
van bestuur, en de regels bij afwezigheid of ver-
hindering van de voorzitter ;

3° de nadere precisering van het dagelijks bestuur ;

4° de regels die de raad van bestuur in acht moet
nemen bij de uitoefening van haar bevoegdhe-
den ;

5° de voorwaarden die de raad van bestuur moet
respecteren in geval van behartiging van bijzon-
dere vraagstukken ;

6° de regels op grond waarvan de leden van de
raad van bestuur zich op kosten van de regule-
ringsinstantie kunnen laten bijstaan door tech-
nische raadgevers.

§ 2. De raad van bestuur legt het huishoudelijk re-
glement ter goedkeuring voor aan de Vlaamse re-
gering.

§ 3. De Vlaamse regering motiveert haar beslissing
tot niet-goedkeuring van het huishoudelijk regle-
ment. In een dergelijk geval wordt de gemotiveer-
de beslissing onverwijld meegedeeld aan de raad
van bestuur die, rekening houdend met de opmer-
kingen van de regering, de nodige aanpassingen
verricht. Daarna wordt het huishoudelijk regle-
ment opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de
Vlaamse regering.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Beroepsgeheim

Artikel 15

De bestuurders en de personeelsleden van de regu-
leringsinstantie zijn gebonden door het beroepsge-
heim. Zij mogen de vertrouwelijke gegevens die
hun ter kennis komen op grond van hun functie bij
de reguleringsinstantie aan niemand bekendma-
ken. Zij kunnen dat wel als zij worden opgeroepen
om in rechte te getuigen en zij mogen ook gege-
vens uitwisselen met de bevoegde instanties van de
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andere gewesten en lidstaten van de Europese
Unie als die uitwisseling nadrukkelijk bepaald of
toegestaan is in verordeningen of richtlijnen die de
instellingen van de Europese Unie hebben vastge-
steld, of als met die instanties een overeenkomst is
gesloten, zoals bedoeld in artikel 7, § 3, tweede lid,
10°.

Elke overtreding van dit artikel wordt gestraft met
de straffen die bepaald zijn in artikel 458 van het
Strafwetboek.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Financiële middelen

Artikel 16

§ 1. De reguleringsinstantie kan beschikken over
de volgende ontvangsten :

1° de dotatie ;

2° retributies voorzover die bij decreet aan de re-
guleringsinstantie toegewezen zijn ;

3° ontvangsten die voortvloeien uit daden van be-
heer of beschikking met betrekking tot eigen
domeingoederen ;

4° de subsidies waarvoor de reguleringsinstantie
als begunstigde in aanmerking komt ;

5° terugvorderingen van ten onrechte gedane uit-
gaven ;

6° vergoedingen voor prestaties aan derden, vol-
gens de voorwaarden in de beheersovereen-
komst.

§ 2. Tenzij het anders is bepaald in een decreet,
worden de ontvangsten, genoemd in § 1, be-
schouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de
gezamenlijke uitgaven.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Coördinatie

Artikel 17

§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de
bestaande wets- en decreetsbepalingen betreffende
de reguleringsinstantie te wijzigen, aan te vullen, te
vervangen of op te heffen, om ze in overeenstem-
ming te brengen met de bepalingen van dit decreet
en van het kaderdecreet.

De besluiten die krachtens deze paragraaf worden
vastgesteld, houden op uitwerking te hebben in-
dien zij niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen de
periode van 9 maanden na de datum van hun in-
werkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot
deze laatste datum.

De in deze paragraaf aan de Vlaamse regering op-
gedragen bevoegdheid vervalt na een periode van
9 maanden na de inwerkingtreding van dit decreet.
Na die datum kunnen de besluiten die krachtens
deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd
alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld,
vervangen of opgeheven.

§ 2. De Vlaamse regering wordt ermee belast de
bepalingen te coördineren van de wetten en decre-
ten betreffende de reguleringsinstantie en de bepa-
lingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wij-
zigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de
coördinatie. Te dien einde kan de regering :

1° de te coördineren bepalingen anders inrichten,
inzonderheid opnieuw ordenen en vernumme-
ren ;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen
dienovereenkomstig vernummeren ;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op
onderlinge overeenstemming en eenheid van
terminologie herschrijven zonder te raken aan
de erin bepaalde beginselen ;

4° de verwijzingen naar de in de coördinatie opge-
nomen bepalingen die in andere niet in de coör-
dinatie opgenomen bepalingen voorkomen,
naar de vorm aanpassen.

De coördinatie treedt pas in werking nadat zij be-
krachtigd is door het Vlaams Parlement.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK VII

Wijzigingsbepalingen

Artikel 18

In artikel 2 van het Elektriciteitsdecreet, gewijzigd
bij de decreten van 6 juli 2001, 4 juli 2003 en 10 juli
2003, wordt 21° vervangen door wat volgt :

"21° reguleringsinstantie : de Vlaamse Regule-
ringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gas-
markt, afgekort VREG, opgericht overeen-
komstig artikel 4, § 1, van het decreet van [...]
tot oprichting van het publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt ;".

– Aangenomen.

Artikel 19

Aan artikel 8 van hetzelfde decreet wordt een
derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

"Voor dit technisch reglement gelden de bepalin-
gen in artikel 7, § 4, van het decreet van [...] tot op-
richting van het publiekrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regule-
ringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gas-
markt.".

– Aangenomen.

Artikel 20

In artikel 14 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° het woord "legt" wordt vervangen door het
woord "stelt" ;

2° het woord "vast" wordt vervangen door het
woord "op" ;

3° een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als
volgt :

"Voor deze gedragscode gelden de bepalingen
in artikel 7, § 4, van het decreet van [...] tot op-
richting van het publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Re-
guleringsinstantie voor de Elektriciteits- en
Gasmarkt.".

– Aangenomen.

Artikel 21

In artikel 16 van hetzelfde decreet worden de
woorden "De reguleringsinstantie" vervangen
door "De Vlaamse regering".

– Aangenomen.

Artikel 22

In artikel 20 van hetzelfde decreet worden de
woorden "onder beheer van de reguleringsinstan-
tie" geschrapt.

– Aangenomen.

Artikel 23

In artikel 3, 9°, van het Aardgasdecreet wordt het
woord "VREG" vervangen door de woorden
"Vlaamse regering".

– Aangenomen.

Artikel 24

In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt een derde
lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

"Voor dit technisch reglement gelden de bepalin-
gen in artikel 7, § 4, van het decreet van [...] tot op-
richting van het publiekrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regule-
ringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt."

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 25

In artikel 15 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° het woord "legt" wordt vervangen door het
woord "stelt" ;

2° het woord "vast" wordt vervangen door het
woord "op" ;

3° een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als
volgt :

"Voor deze gedragscode gelden de bepalingen
in artikel 7, § 4, van het decreet van [...] tot op-
richting van het publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Re-
guleringsinstantie voor de Elektriciteits- en
Gasmarkt.".

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VIII

Slotbepalingen

Artikel 26

In het Elektriciteitsdecreet worden de volgende ar-
tikelen opgeheven :

1° artikel 27, gewijzigd bij het decreet van 6 juli
2001 ;

2° artikel 28 tot en met 30 ;

3° artikel 31, gewijzigd bij het decreet van 6 juli
2001 ;

4° artikel 32 tot en met 35 ;

5° artikel 54 en 55, ingevoegd bij het decreet van
22 december 2000.

– Aangenomen.

Artikel 27

In het Aardgasdecreet worden de volgende artike-
len opgeheven :

1° artikel 26 ;

2° artikel 28 ;

3° artikel 52 ;

4° artikel 53.

– Aangenomen.

Artikel 28

Behoudens andersluidende bepalingen worden de
begroting en rekeningen opgemaakt en goedge-
keurd en de controle uitgevoerd overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 be-
treffende de controle op de instellingen van open-
baar nut van categorie B.

– Aangenomen.

Artikel 29

De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit
decreet in werking treedt.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET houdende de op-
richting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
– 2212 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 3

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende de oprichting van
de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.

Voorzitter
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De algemene bespreking is geopend.

De heer Cordeel, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, ik wil graag de ingediende amendementen toe-
lichten.

De bevoegdheid die nu aan de Mobiliteitsraad
wordt gegeven, behoorde vroeger toe aan de
SERV. In de SERV hebben ook de sociale partners
zitting. We hebben vastgesteld dat in de Mobili-
teitsraad de sociale partners niet meer zijn verte-
genwoordigd.

Mijnheer de minister, u gaf tijdens de besprekingen
in de commissie aan dat volgens u de sociale part-
ners geen betrokken actoren zijn op het vlak van
het mobiliteitsbeleid. Wij zijn van oordeel dat
zowel werkgevers als -nemers over bepaalde delen
van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen, met name
het woon-werkverkeer, mee een advies moeten
kunnen uitbrengen. Daarom hebben we een amen-
dement ingediend om de sociale partners opnieuw
op te nemen in de Mobiliteitsraad.

Een tweede amendement heeft betrekking op de
vier werkcommissies die worden opgericht. Twee
hiervan hebben een bevoegdheid op het vlak van
personenvervoer, twee op het vlak van goederen-
vervoer. Er zijn aparte commissies voor de gebrui-
kers en de aanbieders. We zijn van oordeel dat de
organisatie moeilijk werkbaar is omdat er polarisa-
tie wordt geïnstalleerd door het opdelen van de
werkcommissies in enerzijds gebruikers en ander-
zijds aanbieders. Het is de bedoeling om in een
werkcommissie de twee verschillende invalshoeken
te combineren om tot een advies te kunnen komen.
Daarom dienen we een amendement in waarbij we
de werkcommissies tot twee willen beperken : een
met bevoegdheid over personenvervoer en een
met bevoegdheid over goederenvervoer.

Ik wil nog een laatste amendement toelichten
waarvan de minister had beloofd om ons standpunt
juridisch te laten natrekken. De benoeming van de
leden in de werkcommissies gebeurt door de
Vlaamse regering. In artikel 15 is echter geen spra-
ke van het feit dat deze benoeming moet gebeuren
op voordracht van. De minister gaf aan dat hij zich
zou schikken naar het kaderdecreet waarin de
voordracht door representatieve organisaties als

uitgangspunt werd geformuleerd. Ik ben daarenbo-
ven van oordeel dat het kaderdecreet vervalt wan-
neer in dit ontwerp van decreet wordt opgenomen
dat de minister benoemt zonder zich te richten
naar de voordracht die we in het kaderdecreet heb-
ben opgenomen. Dit amendement heeft enkel tot
doel om te verwijzen naar de benoeming via voor-
dracht door actoren en representatieve organisa-
ties.

De voorzitter : In de commissie gaf men ook de
voorkeur aan de benoeming door de minister, maar
op voordracht van. Ik vraag de leden om na te den-
ken over dit amendement. Ik stel voor om het te
aanvaarden op voorwaarde dat we geen problemen
krijgen met een tweede lezing.

De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : De amendementen van me-
vrouw Van Hecke zijn van dezelfde aard als die die
we in de commissie voor Institutionele en Bestuur-
lijke Hervorming hebben besproken. Ik wil daar
voor de stemming graag nog overleg over plegen
met de commissieleden.

De voorzitter : We zullen daarvoor het nodige
doen.

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 de-
creet houdende de oprichting van de Mobiliteits-
raad van Vlaanderen.

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 2

In dit decreet wordt verstaan onder ontwerpen van
besluit van de Vlaamse regering die van strategisch
belang zijn : ontwerpen van reglementair of orga-
niek besluit die uitvoering geven aan de inhoud
van een decreet en die door de Vlaamse regering
worden beschouwd als basisuitvoeringsbesluiten.

– Aangenomen.

Artikel 3

§ 1. Er wordt een strategische adviesraad Mobili-
teitsraad van Vlaanderen, afgekort de MORA, op-
gericht, zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet
van 18 juli 2003 tot regeling van strategische ad-
viesraden. Hij heeft rechtspersoonlijkheid. De
Vlaamse regering bepaalt tot welk beleidsdomein
de strategische adviesraad behoort.

§ 2. Onder voorbehoud van de toepassing van de
bepalingen in dit decreet, zijn de bepalingen van
het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strate-
gische adviesraden van toepassing op de MORA.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Taakomschrijving

Artikel 4

§ 1. De MORA heeft de volgende opdrachten :

1° uit eigen beweging of op verzoek advies uit-
brengen over de hoofdlijnen van het beleid
met betrekking tot de mobiliteit ;

2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie
en het formuleren van de krachtlijnen van het
te voeren beleid inzake mobiliteit ;

3° de maatschappelijke ontwikkelingen op het
vlak van mobiliteit volgen en interpreteren ;

4° advies uitbrengen over voorontwerpen van de-
creet met betrekking tot mobiliteit ;

5° uit eigen beweging of op verzoek advies uit-
brengen over voorstellen van decreet met be-
trekking tot mobiliteit ;

6° uit eigen beweging of op verzoek advies uit-
brengen over ontwerpen van besluit van de
Vlaamse regering met betrekking tot mobili-
teit ;

7° reflecties leveren over de bij het Vlaams Parle-
ment ingediende beleidsnota’s over mobiliteit ;

8° uit eigen beweging of op verzoek advies uit-
brengen over het te voeren begrotingsbeleid
inzake mobiliteit, met inbegrip van de meerja-
reninvesteringsplannen van de inzake verkeer
en vervoer bevoegde entiteiten en van de
meerjareninvesteringsplannen en exploitaties
van het geregeld vervoer ;

9° uit eigen beweging of op verzoek advies uit-
brengen over ontwerpen inzake beleidsonder-
steuning ;

10° uit eigen beweging of op verzoek advies uit-
brengen over ontwerpen van samenwerkings-
akkoord van strategisch belang die de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil slui-
ten met de staat of met andere gemeenschap-
pen en gewesten, en over ontwerpen van Eu-
ropese en internationale samenwerkingsak-
koorden van strategisch belang.

§ 2. De opdrachten, bedoeld in § 1, doen geen af-
breuk aan de taken, opdrachten en bevoegdheden
van de MORA, bepaald in de andere artikelen.

§ 3. De adviezen waartoe de MORA is gehouden
of die door de MORA worden verstrekt, worden
steeds voorbereid door de bevoegde werkcommis-
sies, bedoeld in artikel 15.

– Aangenomen.

Artikel 5

§ 1. De Vlaamse regering is verplicht om het advies
van de MORA in te winnen over :

1° voorontwerpen van decreet die betrekking heb-
ben op mobiliteit, verkeersinfrastructuur of op
sterk mobiliteitsgenererende activiteiten, met
uitzondering van ontwerpen van begrotingsde-
creet, evenals over ontwerpen van reglementair

Voorzitter
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besluit van strategisch belang over voormelde
aangelegenheden ;

2° alle ontwerpen van samenwerkingsakkoorden
van strategisch belang die betrekking hebben
op verkeer of vervoer, alsook over alle ontwer-
pen van lokale mobiliteitsplannen.

§ 2. De Vlaamse regering kan gemotiveerd afwij-
ken van de adviezen van de strategische advies-
raad, bedoeld in § 1, en informeert de MORA hier-
over.

§ 3. De Vlaamse regering kan, op voorstel van de
minister bevoegd voor mobiliteit, het advies inwin-
nen over voorontwerpen van decreet, ontwerpen
van reglementair besluit van strategisch belang of
over projecten, die een belangrijke weerslag heb-
ben op mobiliteit, ongeacht het beleidsdomein.

§ 4. De Vlaamse Vervoermaatschappij wint het ad-
vies in van de MORA over de voorstellen van net-
management die ze opstelt overeenkomstig artikel
10, § 1, van het decreet van 20 april 2001 betreffen-
de de organisatie van het personenvervoer over de
weg, nadat de Vlaamse regering de Vlaamse Ver-
voermaatschappij hiertoe schriftelijk opdracht
heeft gegeven. De Vlaamse Vervoermaatschappij
kan gemotiveerd afwijken van het in deze bepaling
door de MORA verleende advies en informeert de
MORA hierover.

§ 5. De adviezen, uitgebracht door de MORA, zijn
openbaar.

– Aangenomen.

Artikel 6

De Vlaamse regering wint het advies in van de Mi-
lieu- en Natuurraad van Vlaanderen over de in ar-
tikel 5, § 1, 1°, bedoelde voorontwerpen van decre-
ten en ontwerpen van reglementair besluit, evenals
over projecten, telkens met een belangrijke weer-
slag op het leefmilieu.

– Aangenomen.

Artikel 7

De adviezen, bedoeld in artikel 4, § 1, en 5, § 1 en 
§ 3, worden gegeven binnen een termijn van één
maand vanaf de datum van de aanvraag. In geval
van spoed, die met redenen wordt omkleed, kan de
Vlaamse regering of het Vlaams Parlement die het
advies vraagt de termijn inkorten zonder dat hij
minder dan tien werkdagen mag bedragen.

In het geval, bedoeld in artikel 5, § 3, wint de
Vlaamse regering het advies van de MORA gelijk-
tijdig in met het advies van de strategische raad
van het beleidsdomein waartoe de aangelegenheid
behoort.

Het advies, bedoeld in artikel 5, § 4, wordt gegeven
binnen drie maanden. In geval van spoed, die met
redenen wordt omkleed, kan de Vlaamse regering
of het Vlaams Parlement tevens de in dit lid be-
doelde termijn inkorten zonder dat hij minder dan
één maand mag bedragen.

Als het advies niet is gegeven binnen de termijn,
bedoeld in de vorige leden, mag aan de adviesver-
plichting worden voorbijgegaan.

– Aangenomen.

Artikel 8

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepa-
lingen in artikel 5, § 5, wordt een afschrift van het
advies bezorgd aan de instantie die facultatief of
verplicht om het advies heeft verzocht, evenals aan
de instantie tot wie het advies is gericht als het uit
eigen beweging door de MORA werd verstrekt.

– Aangenomen.

Artikel 9

De MORA kan als vertegenwoordiger van Vlaan-
deren worden betrokken bij soortgelijke federale
en internationale adviesorganen.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK III

Samenstelling en organisatie van de MORA

AFDELING 1

Samenstelling

Artikel 10

§ 1. De MORA wordt samengesteld uit vertegen-
woordigers van het maatschappelijk middenveld
die actief zijn in het beleidsdomein dat betrekking
heeft op de mobiliteit, en uit onafhankelijke des-
kundigen, samengesteld als volgt :

1° een voorzitter ;

2° een ondervoorzitter, aangewezen onder de
leden, bedoeld in 3° tot en met 5° ;

3° een vertegenwoordiger van de gemeenten ;

4° een vertegenwoordiger van de provincies ;

5° twaalf vertegenwoordigers uit de werkcommis-
sies, bedoeld in artikel 15 waarvan :

a) drie uit de werkcommissie van de gebruikers
van voorzieningen voor het personenver-
voer ;

b) drie uit de werkcommissie van de aanbieders
van voorzieningen voor het personenver-
voer ;

c) drie uit de werkcommissie van de gebruikers
van voorzieningen voor het goederenver-
voer ;

d) drie uit de werkcommissie van de aanbieders
van voorzieningen voor het goederenver-
voer ;

6° zes leden-deskundigen.

De voorzitter, de ondervoorzitter, de leden en de
leden-deskundigen zijn stemgerechtigd.

§ 2. Met inachtneming van de bepalingen in § 1,
eerste lid, 2°, worden de voorzitter en de onder-
voorzitter onder de personen met ervaring in de
verkeers- en vervoerssector door de Vlaamse rege-
ring aangewezen op voordracht van de Vlaamse
minister, bevoegd voor het vervoer.

§ 3. De overige leden van de MORA worden als
volgt door de Vlaamse regering aangewezen :

1° één op voordracht van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten ;

2° één op voordracht van de Vereniging van Pro-
vincies ;

3° drie op voordracht van de leden van de werk-
commissie gebruikers van voorzieningen voor
personenvervoer ;

4° drie op voordracht van de leden van de werk-
commissie aanbieders van voorzieningen voor
personenvervoer ;

5° drie op voordracht van de leden van de werk-
commissie gebruikers van voorzieningen voor
goederenvervoer ;

6° drie op voordracht van de leden van de werk-
commissie aanbieders van voorzieningen voor
goederenvervoer ;

7° de zes leden-deskundigen worden benoemd na
een openbare oproep tot kandidaatstelling.

§ 4. De voordracht van de leden van de MORA,
bedoeld in § 3, gebeurt door een dubbele voor-
dracht van kandidaten.

§ 5. Met inachtneming van de bepalingen in § 4, be-
noemt de Vlaamse regering voor ieder lid, behalve
voor de zes leden-deskundigen, een plaatsvervan-
ger.

Het lid dat voortijdig ophoudt zijn mandaat uit te
oefenen, wordt vervangen door zijn plaatsvervan-
ger die het mandaat voleindigt.

Op dit artikel zijn er amendementen die luiden als
volgt :

Voorzitter
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Amendement Nr. 4

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke
na indiening van het verslag

Artikel 10

§ 1 vervangen door wat volgt :

“§ 1. De MORA wordt samengesteld uit vertegen-
woordigers van het maatschappelijk middenveld
die actief zijn in het beleidsdomein dat betrekking
heeft op de mobiliteit, en uit onafhankelijke des-
kundigen, samengesteld als volgt :

1° een voorzitter ;

2° een ondervoorzitter, aangewezen onder de
leden, bedoeld in 3° tot en met 5° ;

3° een vertegenwoordiger van de gemeenten ;

4° een vertegenwoordiger van de provincies ;

5° vier vertegenwoordigers, voorgedragen door de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ;

6° acht vertegenwoordigers uit de werkcommissies,
bedoeld in artikel 15, waarvan :

a) twee uit de werkcommissie van de gebrui-
kers van voorzieningen voor het personen-
vervoer ;

b) twee uit de werkcommissie van de aanbie-
ders van voorzieningen voor het personen-
vervoer ;

c) twee uit de werkcommissie van de gebrui-
kers van voorzieningen voor het goederen-
vervoer ;

d) twee uit de werkcommissie van de aanbie-
ders van voorzieningen voor het goederen-
vervoer ;

7° zes leden-deskundigen.

De voorzitter, de ondervoorzitter, de leden en de
leden-deskundigen zijn stemgerechtigd.”.

Amendement Nr. 5

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke
na indiening van het verslag

Artikel 10

§ 3 vervangen door wat volgt :

“§ 3. De overige leden van de MORA worden als
volgt door de Vlaamse regering aangewezen :

1° één op voordracht van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten ;

2° één op voordracht van de Vereniging van de
Vlaamse Provincies ;

3° vier op voordracht van de Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen ;

4° twee op voordracht van de leden van de werk-
commissie gebruikers van voorzieningen voor
personenvervoer ;

5° twee op voordracht van de leden van de werk-
commissie aanbieders van voorzieningen voor
het personenvervoer ;

6° twee op voordracht van de leden van de werk-
commissie gebruikers van voorzieningen voor
het goederenvervoer ;

7° twee op voordracht van de leden van de werk-
commissie aanbieders van voorzieningen voor
het goederenvervoer ;

8° de zes leden-deskundigen worden benoemd na
een openbare oproep tot kandidaatstelling.”.

De stemmingen over de amendementen en het ar-
tikel worden aangehouden.

Artikel 11

§ 1. De leden van de MORA en hun plaatsvervan-
gers oefenen hun functie uit in volledige onafhan-
kelijkheid ten opzichte van de Vlaamse overheid.

§ 2. Onder voorbehoud van de toepassing van de
bepalingen in artikel 16, § 2, is het lidmaatschap
van de MORA, evenals het lidmaatschap van de

Voorzitter
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werkcommissies, bedoeld in artikel 15, onverenig-
baar met :

1° een mandaat in het Europees Parlement, de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat
of het lidmaatschap van een regionaal parle-
ment ;

2° het ambt van minister, staatssecretaris en hun
kabinetsleden ;

3° het ambt van personeelslid van een departe-
ment of agentschap van de Vlaamse overheid
dat in een hiërarchische verhouding staat tot de
minister tot wiens bevoegdheid de strategische
adviesraad behoort ;

4° het ambt van personeelslid van het Vlaams Par-
lement en de bij het Vlaams Parlement opge-
richte diensten ;

5° het ambt van personeelslid van de strategische
adviesraad.

– Aangenomen.

Artikel 12

De duur van het mandaat van de leden van de
MORA en hun plaatsvervangers bedraagt vier
jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

– Aangenomen.

Artikel 13

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepa-
lingen in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2003
tot regeling van strategische adviesraden, worden
de leden van de MORA en hun plaatsvervangers
ontslagen op eigen verzoek of om ernstige redenen
door de Vlaamse regering op verzoek van de orga-
nisatie, de vereniging of de sector die de voor-
dracht deed. Tegelijkertijd draagt de betrokken or-
ganisatie, vereniging of sector met inachtneming
van de bepalingen in artikel 10 en 11 een nieuwe
vertegenwoordiger of plaatsvervanger aan.

– Aangenomen.

Artikel 14

De Vlaamse regering stelt de presentiegelden en
de vergoedingen vast van de leden van de MORA,
evenals van de leden van de werkcommissies, be-
doeld in artikel 15.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Werkcommissies

Artikel 15

Er worden bij de MORA vier werkcommissies op-
gericht, namelijk :

1° één werkcommissie gebruikers van de voorzie-
ningen voor het personenvervoer ;

2° één werkcommissie aanbieders van de voorzie-
ningen voor personenvervoer ;

3° één werkcommissie gebruikers van voorzienin-
gen voor het goederenvervoer ;

4° één werkcommissie aanbieders van voorzienin-
gen voor goederenvervoer.

De leden van de werkcommissies worden aange-
wezen door de Vlaamse regering.

De werkcommissies worden elk voorgezeten door
een voorzitter. De voorzitter wordt bijgestaan door
een secretaris.

Op dit artikel zijn er amendementen die luiden als
volgt :

Amendement Nr. 6

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke
na indiening van het verslag

Artikel 15

Dit artikel vervangen door wat volgt :

Voorzitter
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“Artikel 15

Er worden bij de MORA twee werkcommissies op-
gericht, namelijk :

1° één werkcommissie voor het personenvervoer ;

2° één werkcommissie voor het goederenvervoer.

De leden van de werkcommissies worden aange-
wezen door de Vlaamse regering, met in achtname
van artikel 5, § 1, van het decreet van 18 juli 2003
tot regeling van strategische adviesraden.

De werkcommissies worden elk voorgezeten door
een voorzitter. De voorzitter wordt bijgestaan door
een secretaris.”.

Amendement Nr. 7

voorgesteld door mevrouw Mieke Van Hecke
na indiening van het verslag

Artikel 15

Het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De leden van de werkcommissies worden aange-
wezen door de Vlaamse regering, volgens de proce-
dure bepaald in artikel 6, § 1, van het decreet van
18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesra-
den.”.

De stemmingen over de amendementen en het ar-
tikel worden aangehouden.

AFDELING 3

Raadpleging van deskundigen

Artikel 16

§ 1. De MORA kan, voor het onderzoek van bij-
zondere vraagstukken, een beroep doen op des-
kundigen, raadgevende commissies of organen,
onder de voorwaarden, te bepalen in zijn regle-
ment van orde.

§ 2. Bovendien kan de MORA de volgende leidend
ambtenaren vragen om technische toelichtingen te
verschaffen over de aangelegenheden die betrek-
king hebben op mobiliteit en waarin zij door hun
ervaring bijzonder onderlegd zijn :

1° de leidend ambtenaren die behoren tot het de-
partement en de intern of extern verzelfstandig-
de agentschappen van het beleidsdomein dat
betrekking heeft op de mobiliteit ;

2° de leidend ambtenaren van de wetenschappelij-
ke instellingen van het Vlaamse Gewest die een
hoofdopdracht hebben inzake mobiliteit.

De in het vorige lid bedoelde leidend ambtenaren
worden overeenkomstig de nadere regels, te bepa-
len in het reglement van orde, uitgenodigd door de
MORA om de vergaderingen van de MORA bij te
wonen.

§ 3. Vertegenwoordigers van de Sociaal-Economi-
sche Raad van Vlaanderen en de Raad voor Mi-
lieu- en Natuurbehoud kunnen op verzoek van de
voorzitter tijdens de vergaderingen van de MORA
worden gehoord.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Werking van de MORA

Artikel 17

De MORA stelt uit zijn leden het dagelijks bestuur
samen.

– Aangenomen.

Artikel 18

De werking van de MORA wordt geregeld over-
eenkomstig hoofdstuk IV van het decreet van 18
juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 19

Onverminderd de mogelijkheid tot delegatie, ver-
tegenwoordigt de voorzitter de MORA in gerech-
telijke en buitengerechtelijke handelingen.

De rechtsgedingen waarbij de MORA betrokken is
als eiser of als verweerder worden op verzoek van
de voorzitter uit naam van het dagelijks bestuur in-
gesteld.

De voorzitter stelt de vorderingen in kort geding
en de eis tot inbezitstelling in. Hij verricht alle
daden van bewaring of alle handelingen tot stuiting
van verjaring en van verval.

– Aangenomen.

Artikel 20

§ 1. De MORA beschikt overeenkomstig de bepa-
lingen in artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003
tot regeling van strategische adviesraden, over een
secretariaat dat verantwoordelijk is voor de admi-
nistratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteu-
ning voor de realisatie van zijn algemene en bijzon-
dere opdrachten.

Het secretariaat wordt, onder het gezag van de
voorzitter van de MORA, geleid door een secreta-
ris.

§ 2. De werkcommissies, bedoeld in artikel 15, wor-
den bijgestaan door het in de vorige paragraaf ver-
melde secretariaat.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Financiële middelen

Artikel 21

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepa-
lingen in artikel 13 en 14 van het decreet van 18 juli
2003 tot regeling van strategische adviesraden, be-
staan de financiële middelen van de MORA uit :

1° een vaste dotatie die jaarlijks wordt ingeschre-
ven op de begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap ;

2° een variabele dotatie die bepaald wordt op basis
van de opdrachten waarmee de Vlaamse rege-
ring de MORA belast ;

3° de eigen inkomsten.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Programmering en verslaggeving

Artikel 22

Inzake de programmering en de verslaggeving van
de werkzaamheden van de MORA is hoofdstuk V
van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de
strategische adviesraden, van toepassing.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VII

Overgang van personeel, goederen,
rechten en verplichtingen

Artikel 23

§ 1. De Vlaamse regering regelt de toewijzing van
de personeelsleden, de goederen, de rechten en
verplichtingen, van de diensten, instellingen en
rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Ge-
meenschap of van het Vlaamse Gewest, aan de
strategische adviesraad, met het oog op de uitoefe-
ning van de toegewezen taken.

De besluiten die krachtens het eerste lid worden
vastgesteld, kunnen de van kracht zijnde decretale
bepalingen wijzigen, vervangen of opheffen.

§ 2. De bevoegdheid die bij § 1 aan de Vlaamse re-
gering wordt opgedragen, vervalt op de datum van
toewijzing van het personeel, van de goederen en
van de rechten en plichten.

De besluiten die krachtens § 1 zijn vastgesteld,
houden op uitwerking te hebben als zij niet bij de-

Voorzitter
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creet bekrachtigd zijn binnen twaalf maanden na
de datum van de inwerkingtreding ervan. De be-
krachtiging werkt terug tot deze laatste datum. Na
de in het eerste lid bedoelde data kunnen de be-
sluiten die krachtens § 1 zijn vastgesteld en be-
krachtigd alleen bij decreet worden gewijzigd, ver-
vangen of opgeheven.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VIII

Machtigingsbepaling

Artikel 24

§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de
bestaande wets- en decreetsbepalingen betreffende
de MORA te wijzigen, aan te vullen, te vervangen
of op te heffen, om ze in overeenstemming te bren-
gen met de bepalingen van dit decreet en van het
decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strate-
gische adviesraden.

De besluiten die krachtens deze paragraaf worden
vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze
niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen
maanden na de datum van de inwerkingtreding
ervan. De bekrachtiging werkt terug tot deze laat-
ste datum.

De in deze paragraaf aan de Vlaamse regering op-
gedragen bevoegdheid vervalt negen maanden na
de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum
kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf
zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij de-
creet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of
opgeheven.

§ 2. De Vlaamse regering wordt ermee belast de
bepalingen van de wetten en decreten betreffende
de MORA, alsook de bepalingen die daarin uit-
drukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aan-
gebracht tot het tijdstip van de coördinatie, te coör-
dineren. De Vlaamse regering kan daartoe :

1° de te coördineren bepalingen anders inrichten,
met name door ze opnieuw te ordenen en te
vernummeren ;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen
dienovereenkomstig vernummeren ;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op
onderlinge overeenstemming en eenheid van
terminologie herschrijven zonder te raken aan
de beginselen ervan ;

4° de verwijzingen naar de bepalingen, opgenomen
in de coördinatie, in andere niet in de coördina-
tie opgenomen bepalingen, naar de vorm aan-
passen.

De coördinatie treedt in werking nadat ze is be-
krachtigd door het Vlaams Parlement.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IX

Wijzigings- en slotbepalingen

Artikel 25

Het opschrift van het decreet van 20 april 2001 be-
treffende de organisatie van het personenvervoer
over de weg en tot oprichting van de Mobiliteits-
raad van Vlaanderen, worden de woorden “en tot
oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen”
geschrapt.

– Aangenomen.

Artikel 26

Artikel 53 tot en met 62 van het decreet van 20
april 2001 betreffende de organisatie van het per-
sonenvervoer over de weg en tot oprichting van de
Mobiliteitsraad van Vlaanderen, worden opgehe-
ven.

– Aangenomen.

Artikel 27

De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit
decreet in werking treedt.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

Voorzitter
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We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET betreffende het ver-
werven van een titel van beroepsbekwaamheid
– 2214 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 3

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet betreffende het verwerven
van een titel van beroepsbekwaamheid.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Callens, verslaggever, heeft het woord.

De heer Karlos Callens, verslaggever : Mijnheer de
voorzitter, dit ontwerp van decreet is een kaderde-
creet. Naast het klassieke schoolsysteem dat tot di-
ploma’s leidt, worden nu ook opgedane ervaring en
bijkomende vorming gevaloriseerd en erkend.

In de commissie werden daarover verschillende
vragen gesteld, voornamelijk door mevrouw Heeren
in de naam van de heer Laurys, onder meer over
opstart- en pilootprojecten van het jaar ervoor. Er
werd ook een vraag gesteld over hooggeschoolde
allochtone vrouwen en enkele over levenslang
leren.

Daarnaast werd gediscussieerd over welk adviesor-
gaan het moet worden : de VLOR of de SERV. Er
werd een consensus bereikt en het decreet werd
goedgekeurd met 13 stemmen voor bij 4 onthou-
dingen.

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 de-
creet betreffende het verwerven van een titel van
beroepsbekwaamheid.

HOOFDSTUK I

Inleidende bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° competenties : de reële en individuele capaciteit
van individuen om kennis, vaardigheden en atti-
tudes in het handelen aan te wenden, in functie
van de concrete, dagelijkse en veranderende
werksituatie en in functie van persoonlijke en
maatschappelijke activiteiten. Het gaat zowel
om levensbrede als om arbeidsgerichte compe-
tenties ;

2° formeel leren : alle vormen van leren binnen
een gestructureerde reguliere en niet-reguliere
leercontext ;

3° non-formeel leren : alle activiteiten die niet ex-
pliciet omschreven worden als leren maar die
wel een belangrijke leercomponent inhouden ;

4° standaard : het geheel van competenties, afge-
leid uit het beroepsprofiel, die minimaal nood-
zakelijk zijn om een welbepaalde beroepsacti-
viteit te kunnen uitvoeren ;

5° beroepsprofiel : een gedetailleerde beschrij-
ving van de taken die een beroepsbeoefenaar
uitoefent en een beschrijving van de compe-
tenties die hij daarvoor nodig heeft ;

6° portfolio : een dossier bestaande uit relevante
bewijsstukken van verworven competenties ;

7° bevoegde instantie : de door de Vlaamse rege-
ring erkende organisatie of organisaties die in-
staan voor de herkenning, beoordeling en/of
erkenning, bedoeld in artikel 8 ;

8° SERV : de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen, bedoeld in het decreet van 27 juni
1985 op de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen ;
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9° gedragscode : een verzameling voorschriften
waaraan instanties, die een procedure voor
herkenning, beoordeling en/of erkenning orga-
niseren, gehouden zijn ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van personen ;

10° VLOR : de Vlaamse Onderwijsraad, zoals op-
gericht door het decreet van 31 juli 1990 be-
treffende het Onderwijs II ;

11° Diploma : het studiebewijs bedoeld in artikel
X.32, 3°, van het decreet van 14 februari 2003
betreffende het onderwijs XIV ;

12° Specifieke eindtermen : de einddoelen bedoeld
in Hoofdstuk II, Afdeling III, van het decreet
van 18 januari 2002 betreffende de eindter-
men, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke
eindtermen in het voltijds gewoon en buiten-
gewoon secundair onderwijs ;

13° erkend studiebewijs : een studiebewijs bedoeld
in artikel X.32 van het decreet van 14 februari
2003 betreffende het onderwijs XIV of in arti-
kel 85 van het decreet van 4 april 2003 be-
treffende de herstructurering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Doelstelling en toepassingsgebied

Artikel 3

§ 1. De titel van beroepsbekwaamheid heeft tot
doel de bekwaamheid die iemand via formeel en/of
non-formeel leren heeft verworven om een be-
paald beroep uit te oefenen te valideren en atteste-
ren.

§ 2. Onder de voorwaarden door de Vlaamse rege-
ring bepaald wordt de titel van beroepsbekwaam-
heid in aanmerking genomen wanneer de betrok-
ken persoon zich inschrijft voor een opleiding of
vorming of als werkzoekende bij de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei-
ding.

– Aangenomen.

Artikel 4

§ 1. De titel van beroepsbekwaamheid is het bewijs
uitgereikt door een bevoegde instantie nadat een
procedure van herkenning, beoordeling en erken-
ning heeft plaatsgevonden waarbij vastgesteld
werd dat de betrokken persoon beschikt over de
ten aanzien van een bepaald beroep of deelberoep
vastgelegde competenties.

§ 2. Wordt als een titel van beroepsbekwaamheid
beschouwd : elk erkend studiebewijs dat de ten
aanzien van een bepaald beroep of deelberoep
vastgelegde competenties omvat.

Diploma’s, mede afgeleverd op grond van het vol-
doen aan de specifieke eindtermen die ontwikkeld
werden uit een bepaald beroepsprofiel, worden te
allen tijde geacht ten minste de ten aanzien van het
betrokken beroep of deelberoep vastgelegde com-
petenties te omvatten.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Basisbeginselen

Artikel 5

Ieder heeft het recht om zijn competenties door
een bevoegde instantie te laten erkennen door
middel van een titel van beroepsbekwaamheid. De
Vlaamse regering bepaalt onder welke voorwaar-
den een vergoeding voor de procedure van erken-
ning gevraagd kan worden.

Leerplichtige leerlingen die niet voldoen aan de
deeltijdse leerplicht worden uitgesloten van deze
procedure. De Vlaamse regering bepaalt de voor-
waarden waaronder leerlingen die voldoen aan de
deeltijdse leerplicht hun verworven competenties
via een procedure van herkenning, beoordeling en
erkenning kunnen laten certificeren en aldus een
titel van beroepsbekwaamheid kunnen verwerven.

Dit recht gaat zowel over het erkennen van compe-
tenties die verworven zijn door formeel leren als
over het erkennen van competenties die verworven
zijn door non-formeel leren.

De titel van beroepsbekwaamheid wordt door de
Vlaamse Gemeenschap erkend en is persoonlijke
eigendom van de aanvrager.

Voorzitter
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– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Procedure

Artikel 6

De procedure tot het bekomen van een titel van
beroepsbekwaamheid kan worden opgestart indien
de volgende stappen werden voltooid :

1° de Vlaamse regering bepaalt, na advies van de
SERV, de beroepen waarvoor een titel van be-
roepsbekwaamheid kan worden uitgereikt ;

2° de Vlaamse regering bepaalt per beroep, be-
doeld in 1° , na advies van de SERV, de varian-
ten van een titel van beroepsbekwaamheid ;

3° de SERV werkt, op verzoek van de Vlaamse re-
gering, voor de beroepen, bedoeld in 1°, de be-
roepsprofielen uit ;

4° de Vlaamse regering bepaalt op basis van de be-
roepsprofielen bedoeld in 3°, na advies van de
SERV, de standaarden. Een standaard wordt af-
geleid uit een beroepsprofiel en omvat de selec-
tie van competentievereisten die noodzakelijk
worden geacht voor de uitoefening van een be-
paald beroep ;

5° de Vlaamse regering bepaalt, na advies van de
SERV en VLOR, de procedure op basis waar-
van studiebewijzen van opleidings- en onder-
wijsprogramma’s die overeenstemmen met de
competenties verbonden aan een beroep of deel
van een beroep geïdentificeerd en erkend wor-
den en dus beschouwd worden als een titel van
beroepsbekwaamheid.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Het verwerven van een titel van 
beroepsbekwaamheid

Artikel 7

§ 1. De procedure tot het bekomen van een titel
van beroepsbekwaamheid wordt op eigen initiatief
opgestart en op vrijwillige basis verder gezet en
verloopt als volgt :

1° herkenning : een individu wordt zich, al dan niet
met begeleiding, bewust van de competenties
die hij bezit en vervolgens worden deze compe-
tenties nauwkeurig opgelijst. Alle competenties,
zowel verworven via formeel leren als via non-
formeel leren, komen voor registratie in aan-
merking. Dit resulteert in de opmaak van een
portfolio, dat de exclusieve eigendom van de
aanvrager blijft ;

2° beoordeling : de geregistreerde competenties
moeten worden afgewogen aan een standaard.
Aan de hand van deze standaard wordt beke-
ken of iemand over de juiste competenties be-
schikt, of men deze competenties op een vol-
doende niveau beheerst en welke competenties
nog moeten worden verworven. Dit resulteert in
een beoordeling ;

3° erkenning : gelet op het resultaat van de beoor-
delingsfase wordt overgegaan tot het toekennen
en uitreiken van de titel van beroepsbekwaam-
heid.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de
SERV, de nadere voorwaarden en regels van de
procedure, bedoeld in § 1.

– Aangenomen.
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HOOFDSTUK VI

Actoren

Artikel 8

De bevoegde instantie dient te voldoen aan kwali-
teitsvoorwaarden en de gedragscode te onder-
schrijven en na te leven.

De kwaliteitsvoorwaarden en de gedragscode heb-
ben ten minste betrekking op :

1° het verstrekken van een transparante dienstver-
lening ;

2° de deskundigheid van het personeel van de be-
voegde instantie ;

3° het werken volgens objectieve en niet-discrimi-
nerende handelingsprincipes ;

4° de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de aanvrager.

De nadere invulling van de kwaliteitsvoorwaarden
en de inhoud van de gedragscode worden, na ad-
vies van de SERV, vastgelegd door de Vlaamse re-
gering.

– Aangenomen.

Artikel 9

§ 1. De Vlaamse regering richt een beroepscom-
missie op met als opdracht te beslissen over inge-
diende bezwaren met betrekking tot de procedure
tot het verwerven van een titel van beroepsbe-
kwaamheid, bedoeld in artikel 7, en de procedure
tot het bepalen van erkende studiebewijzen, be-
doeld in artikel 4, § 2.

Het beroep wordt ingediend binnen een vervalter-
mijn van dertig kalenderdagen die ingaat de dag na
deze van de betekening van de beslissing.

§ 2. De beroepscommissie doet uitspraak nadat de
partijen, met name de indiener en de bevoegde in-
stantie, werden gehoord.

§ 3. De beroepscommissie bestaat uit een voorzit-
ter en twee onafhankelijke bijzitters.

De beroepscommissie wordt bijgestaan door één of
twee deskundigen inzake beroepscompetenties.

§ 4. De Vlaamse regering benoemt de in § 3 be-
doelde voorzitter, bijzitters en deskundigen na ad-
vies van de SERV en de VLOR.

§ 5. Personen die een rol hebben gespeeld in de
procedure tot het verwerven van een titel van be-
roepsbekwaamheid en het bepalen van erkende
studiebewijzen mogen geen deel uitmaken van de
beroepscommissie of de commissie bijstaan.

§ 6. De Vlaamse regering stelt, voor een hernieuw-
bare termijn van zes jaar, de voorzitter en bijzitters
en hun plaatsvervangers aan. De Vlaamse regering
stelt tevens een lijst van onafhankelijke deskundi-
gen samen. Deze lijst geldt voor een periode van
zes jaar. Alle leden, met inbegrip van de deskundi-
gen, hebben stemrecht.

§ 7. De Vlaamse regering regelt de werking en pro-
cedure van de beroepscommissie en bepaalt de ter-
mijn waarbinnen een beslissing moet worden geno-
men. Wanneer na deze termijn de beslissing van de
beroepscommissie uitblijft kan de Vlaamse rege-
ring een beslissing nemen.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VII

Slotbepalingen

Artikel 10

Binnen de perken van de op de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap uitgetrokken kredieten
kent de Vlaamse regering aan de bevoegde instan-
tie een jaarlijkse subsidie toe voor de basis-, wer-
kings- en personeelskosten om de taken, bedoeld
in artikel 7, uit te voeren.

– Aangenomen.

Artikel 11

De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit
decreet in werking treedt.

– Aangenomen.

Voorzitter
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De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

VOORSTEL VAN DECREET van de heren Koen
Helsen en Carlo Daelman, mevrouw Ria Van Den
Heuvel en de heer Jan Roegiers houdende regeling
van de interlandelijke adoptie
– 956 (2001-2002) – Nrs. 1 tot 8

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van decreet van de heren Helsen en 
Daelman, mevrouw Van Den Heuvel en de heer
Roegiers houdende regeling van de interlandelijke
adoptie, waarvan het opschrift door de commissie
werd gewijzigd als volgt : “voorstel van decreet tot
regeling van de binnenlandse en interlandelijke 
adoptie van kinderen”.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Duppen, verslaggever, verwijst naar
het schriftelijk verslag.

Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mijnheer de voorzitter, ik
zal niet naar voren komen. Ik stel vast dat er geen
enkele van de indieners aanwezig is, wat ik ten
zeerste betreur. Ik vind dit schandalig. Ik vraag me
af wat we hier zitten te doen.

De voorzitter : Als u wilt, zet ik de werkzaamheden
onmiddellijk stop.

Mevrouw Sonja Becq : Ik wil wel het woord voeren
en mijn rol als verslaggever opnemen, maar het
gaat om het sérieux van de werkzaamheden. In de
commissie wordt alles erdoor gejaagd. Dit voorstel
kan overigens maar in werking treden over een
aantal jaren want er moeten op federaal niveau
nog een aantal akkoorden worden gesloten.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Ik ga niet inhoudelijk in
debat met de terechte opmerkingen van mevrouw

Becq. Een aantal mensen zijn echter onderweg.
Hun timing klopt niet met de timing die hier wordt
aangehouden. Dit is niet de beste verontschuldi-
ging, maar ik probeer te verklaren waarom sommi-
gen hier nog niet zijn.

De minister is aanwezig. Ik wil de collega’s niet be-
tichten van minachting voor hun eigen werk. Ik
heb geen probleem om in te gaan op een eventuele
vraag voor schorsing.

De voorzitter : Mevrouw Becq, als u een schorsing
vraagt, dan schorsen we.

Mevrouw Sonja Becq : Ik stel voor dat we voort-
doen. Ik ben om halftien zelf ook komen kijken
hoe de zaken hier vorderden om te weten wanneer
ik het woord moest voeren.

Over de interlandelijke adoptie wil ik enkele be-
kommernissen meegeven die ik ook in de commis-
sie naar voren heb gebracht. Mevrouw de minister,
de overgangsprocedure moet duidelijk zijn voor de
mensen die nu in een procedure voor adoptie zit-
ten. Ik zou ook graag hebben dat men voor het ge-
schiktheidsonderzoek zou kijken naar de knowhow
die de centra algemeen welzijnswerk hebben opge-
bouwd, om deze te kunnen voortzetten. Ook is het
mijn bekommernis dat de werkwijze bij de binnen-
landse adoptie zoals ze tot nu toe gebeurde, voort
kan gaan.

Voor het overige vinden wij dat met dit voorstel
een lange weg is afgelegd. Het belang van het kind,
de betaalbaarheid voor de ouders en de zorgvul-
digheid waarmee wordt omgegaan met de kanalen
van herkomst vinden wij hierin terug. Ik wilde dit
naar aanleiding van de plenaire zitting nog even
meegeven.

De heer Cis Schepens : De heer Helsen heeft mij
zopas gebeld met de mededeling dat hij hier bin-
nen de tien minuten zal zijn.

De voorzitter : Als geagendeerd staat dat de zitting
om 9.30 uur begint, wordt iedereen verondersteld
op dat moment hier te zijn.

Minister Byttebier heeft het woord.

Minister Adelheid Byttebier : Mijnheer de voorzit-
ter, collega’s, dit decreet versterkt zowel de positie
van de rechten van het kind als de positie van de
ouders. Het kind zal weten dat elke adoptiefouder
een voorbereiding zal hebben doorlopen. Ook in
de nazorg zal standaard worden voorzien via het
oprichten van trefgroepen waarin mensen hun er-

Voorzitter
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varingen kunnen uitwisselen. Het kind zal altijd in-
zagerecht krijgen in het eigen dossier. Wij weten
dat het bij probleemgevallen al is gebeurd dat een
dossier ontbrak of onvolledig was. Ik denk bijvoor-
beeld aan een adoptiedienst die gestopt was. Dan
rijzen veel vragen in verband met herkomst.

Er komt nu een centraal beheer van de dossiers. Ie-
dereen die met adoptie werkt, wordt verplicht om
een dossier in te dienen. Dat biedt garanties aan de
adoptiekinderen. De ouders die al vaker proble-
men hadden met de adoptiediensten krijgen meer
garanties omdat de adoptiediensten aan strengere
kwaliteitsnormen moeten beantwoorden. Ook wat
betreft de geschiktheid van kandidaten voor adop-
tie wordt een wettelijke grondslag geboden. Een
vonnis van de jeugdrechter zal dat beslechten. Een
internationaal verdrag van Den Haag legt dit op.
Dat deel van het decreet wordt dus door de federa-
le overheid ingevuld, maar er is ook beroep tegen
het vonnis mogelijk.

Met dit decreet wordt de Hoge Raad voor Adoptie
opgericht. Voor advies en overleg komt er op
Vlaams niveau een adoptieambtenaar die garant
staat voor de archivering van de dossiers, wat be-
langrijk is om rootsvragen te beantwoorden. Vaak
komt adoptie in het nieuws bij probleemsituaties.
De meeste adopties verlopen echter zonder pro-
blemen. Dit decreet biedt meer garantie bij pro-
bleemgevallen.

Wat de vragen van mevrouw Becq betreft over de
overgangsprocedure, is met de federale overheid
afgesproken dat alles in werking zal treden op 1 ja-
nuari 2005. Alle regelingen moeten dan getroffen
zijn. Wij pleiten voor een overgangsperiode van en-
kele maanden. Wij moeten afwachten of de federa-
le overheid ervoor zal kiezen om, zoals nu al ge-
bruikelijk is met de CAW’s, met jeugdrechters de
procedures te doorlopen en onder meer de ge-
schiktheidstoets uit te voeren. Dat zal afhangen
van het samenwerkingsakkoord waar nu aan wordt
gewerkt. Ik kan daar nog geen uitsluitsel over
geven.

Wat de vragen voor binnenlandse adoptie betreft,
bestaat de vrees dat de adoptiediensten zelf geen
vorming meer zullen kunnen verzorgen. Die vrees
is onterecht, want ze kunnen dat blijven doen. Wel
zal er een algemene voorbereiding voor alle adop-
tie-ouders worden georganiseerd. Dat zal ongeveer
25 euro kosten.

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 voorstel van de-
creet van de heren Helsen en Daelman, mevrouw
Van Den Heuvel en de heer Roegiers tot regeling
van de binnenlandse en interlandelijke adoptie van
kinderen.

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

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen en definities

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

Dit decreet is van toepassing op de binnenlandse
en de interlandelijke adoptie van een kind, zijnde
een persoon van minder dan achttien jaar.

– Aangenomen.

Artikel 3

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° interlandelijke adoptie : de adoptie zoals om-
schreven in artikel 360-2 van het Burgerlijk
Wetboek ;

2° binnenlandse adoptie : die adoptie die geen in-
terlandelijke overbrenging van een kind met
zich meebrengt ;

Byttebier
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3° adoptant : een persoon of personen zoals be-
doeld in artikel 343, § 1, van het Burgerlijk Wet-
boek ;

4° afstandouder : een ouder die voor zichzelf heeft
uitgemaakt een kind af te staan ;

5° adoptiebemiddeling : elke activiteit van een tus-
senpersoon die ertoe strekt een adoptie van een
kind te realiseren ;

6° adoptiedienst : een door de Vlaamse regering
erkende instelling die aan adoptiebemiddeling
doet en de eerste nazorg verstrekt ;

7° buitenlands kanaal : een instantie, instelling of
persoon in het herkomstland van het kind die
bij interlandelijke adoptie bemiddelt ;

8° zelfstandige adoptie : de adoptie waarbij de 
adoptant geen beroep doet op een adoptie-
dienst en de adoptie zelfstandig tot stand
brengt ;

9° Hoge Raad : de Hoge Raad voor adoptie zoals
opgericht door dit decreet ;

10° Vlaamse centrale autoriteit : de autoriteit aan-
gewezen door de Vlaamse regering in uitvoe-
ring van dit decreet ;

11° Vlaams adoptieambtenaar : de ambtenaar aan-
gewezen door de Vlaamse regering, die de
taken vervult die hem door dit decreet toege-
wezen worden ;

12° Haags verdrag : het verdrag inzake de bescher-
ming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie, onderte-
kend te Den Haag op 29 mei 1993.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

De voorbereidingscentra

AFDELING I

De voorbereiding

Artikel 4

De voorbereiding zoals bedoeld in de artikelen
346-2, eerste lid, en 361-1, tweede lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek wordt gevolgd in een door de
Vlaamse regering erkend voorbereidingscentrum.

Na zijn aanmelding, verwijst de Vlaamse centrale
autoriteit de adoptant naar het voorbereidingscen-
trum van zijn keuze.

De voorbereiding wordt gegeven binnen een rede-
lijke termijn nadat de adoptant zich bij het voorbe-
reidingscentrum aangeboden heeft.

Aan het einde van de voorbereiding geeft het
voorbereidingscentrum aan de adoptant een attest
waaruit blijkt dat hij de voorbereiding heeft ge-
volgd, conform het model door de Vlaamse rege-
ring opgesteld.

– Aangenomen.

Artikel 5

§ 1. De Vlaamse regering bepaalt de algemene in-
houd en de minimumduur van de voorbereiding.
De voorbereiding kan verschillen naar gelang het
gaat over binnenlandse of interlandelijke adoptie.

§ 2. De Vlaamse centrale autoriteit keurt de voor-
bereidingsprogramma's goed en bepaalt de mo-
menten waarop de voorbereiding wordt gegeven.

§ 3. De Vlaamse centrale autoriteit kan nadere
richtlijnen vastleggen met betrekking tot het voor-
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bereidingsprogramma en het volgen ervan door
kandidaat-adoptanten.

– Aangenomen.

AFDELING II

Erkenning van de voorbereidingscentra

Artikel 6

§ 1. De Vlaamse regering erkent de voorberei-
dingscentra op advies van de Vlaamse centrale au-
toriteit.

§ 2. Om erkend te worden moet het voorberei-
dingscentrum aan de volgende voorwaarden vol-
doen :

1° uitsluitend doelstellingen zonder winstoogmerk
nastreven ;

2° een goedgekeurd voorbereidingsprogramma
aanbieden ;

3° beschikken over een team dat is samengesteld
zoals bepaald door de Vlaamse regering ;

4° elke adoptant aanvaarden die zich meldt voor
het volgen van een voorbereidingsprogramma ;

5° de persoonlijke  levenssfeer van de adoptant
eerbiedigen en, zonder enige vorm van discri-
minatie, zijn  ideologische, godsdienstige en fi-
losofische overtuiging respecteren.

§ 3. De erkenning wordt verleend voor minimaal 2
jaar en maximaal 5 jaar en kan voor dezelfde ter-
mijnen worden verlengd.

Het erkende voorbereidingscentrum moet, gebeur-
lijk om erkend te blijven of opnieuw erkend te
worden, de volgende verplichtingen naleven :

1° de discretie en het beroepsgeheim in acht
nemen ten aanzien van de informatie die over
de adoptanten wordt verkregen ;

2° regelmatig aan het overleg tussen de verschil-
lende actoren van binnenlandse en interlandelij-
ke adoptie participeren ;

3° iedereen die zich voor de voorbereiding aan-
biedt, registreren ;

4° een jaarverslag opmaken en in de loop van het
eerste trimester dat volgt op het einde van elk
boekjaar toesturen aan de Vlaamse centrale au-
toriteit. De inhoud van het jaarverslag wordt
door de Vlaamse regering bepaald.

§ 4. De Vlaamse regering stelt de procedure vast
voor de aanvraag en de hernieuwing van de erken-
ning van de voorbereidingscentra. Tevens voorziet
zij in een beroepsprocedure.

§ 5. De Vlaamse regering stelt een programmering
van de voorbereidingscentra op.

– Aangenomen.

Artikel 7

§ 1. De erkenning van een voorbereidingscentrum
kan door de Vlaamse regering worden ingetrokken
of geschorst voor de termijn die zij bepaalt indien
de bepalingen van dit decreet niet worden nage-
leefd. Bij stopzetting van de activiteiten wordt de
erkenning ambtshalve geschrapt.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de procedure in-
zake intrekking en schorsing van de erkenning.

– Aangenomen.

AFDELING III

Kosten van de voorbereiding en subsidiëring 
van de voorbereidingscentra

Artikel 8

§ 1. Een deel van de kostprijs van de voorbereiding
is ten laste van de adoptant. De Vlaamse regering
bepaalt het maximumbedrag ten laste van de adop-
tant.

§ 2. Het voorbereidingscentrum ontvangt voor de
personeels- en werkingskosten een jaarlijkse forfai-
taire basissubsidie. Afhankelijk van het aantal ge-
realiseerde voorbereidingssessies wordt een extra
subsidie toegekend.
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De Vlaamse regering bepaalt de nadere regelen
voor de subsidiëring van het voorbereidingscen-
trum.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Adoptiebemiddeling

AFDELING I

Keuze van de adoptant

Artikel 9

§ 1. De adoptant die in het kader van een binnen-
landse adoptie beschikt over een attest waaruit
blijkt dat hij de vereiste voorbereiding heeft ge-
volgd, kan voor adoptiebemiddeling een beroep
doen op een erkende adoptiedienst of kan de 
adoptie zelfstandig tot stand brengen.

De adoptant deelt zijn keuze mee aan de Vlaamse
centrale autoriteit.

§ 2. De adoptant van wie in het kader van een in-
terlandelijke adoptie overeenkomstig artikel 1231-31
van het Gerechtelijk Wetboek de bekwaamheid en
de geschiktheid om te adopteren is vastgesteld, kan
voor adoptiebemiddeling een beroep doen op een
erkende adoptiedienst of kan de adoptie zelfstan-
dig tot stand brengen. De adoptant deelt zijn keuze
mee aan de Vlaamse centrale autoriteit.

– Aangenomen.

AFDELING II

Taken van de adoptiediensten

Artikel 10

§ 1. Een adoptiedienst treedt op als tussenpersoon
inzake adoptie met als taak te bemiddelen en de
eerste nazorg te verstrekken.

§ 2. De taken inzake adoptiebemiddeling zijn :

1° mede op grond van de kindstudie, de juridische
en sociaal-psychologische adopteerbaarheid van
het kind nagaan ;

2° de adoptanten voorbereiden op de komst van
het kind ;

3° de voortgang van de individuele adoptiedossiers
begeleiden.

De diensten die bij een interlandelijke adoptie be-
middelen, dienen daarenboven :

1° een adoptiesamenwerking aan te gaan met de
buitenlandse kanalen die goedgekeurd zijn door
de Vlaamse centrale autoriteit ;

2° de opvolging van de adoptie te realiseren zoals
voorzien in de voorschriften en wettelijke bepa-
lingen van de staat van herkomst ;

3° de aankomst van het kind in België te melden
bij de Vlaamse centrale autoriteit.

De diensten die bij een binnenlandse adoptie be-
middelen treden bovendien, onverminderd de be-
palingen opgenomen in Titel 8 van het Burgerlijk
Wetboek en hoofdstuk 8bis van het Gerechtelijk
Wetboek, volgens de modaliteiten die de regering
vastlegt op als tussenpersoon tussen afstandouders,
kind en adoptant met het oog op adoptie.

§ 3. De taken inzake de eerste nazorg zijn :

1° de adoptant en het geadopteerde kind bijstaan
na de komst van de geadopteerde in het gezin
en nazorg verlenen gedurende de eerste fase
van hechting en integratie ;

2° de adoptant op de hoogte te stellen van de be-
staande nazorg voor adopties.

§ 4. De adoptiedienst stelt een schriftelijke over-
eenkomst op met elke adoptant waarvoor hij be-
middelt. In deze overeenkomst wordt zo exact mo-
gelijk de procedure, de kostprijs, de duur en de ge-
waarborgde dienstverlening omschreven.

§ 5. Van ieder adoptiedossier moet de adoptie-
dienst, binnen vier maanden na de totstandkoming
van de adoptie, een kopie bezorgen aan de Vlaam-
se adoptieambtenaar. De adoptiediensten die be-
staan voor de inwerkingtreding van dit decreet
moeten, binnen vier maanden na deze inwerking-
treding, een kopie van alle dossiers van de gereali-
seerde adopties die in hun bezit zijn aan de Vlaam-
se adoptieambtenaar toesturen.
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§ 6. De Vlaamse regering kan de taken, bepaald in
de §§ 2 tot 5 nader bepalen.

– Aangenomen.

AFDELING III

Erkenning van de adoptiediensten

Artikel 11

§ 1. De Vlaamse regering erkent de adoptiedien-
sten op advies van de Vlaamse centrale autoriteit.

§ 2. Om erkend te worden moet de adoptiedienst
aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° optreden als een vereniging zonder winstoog-
merk of als een publiekrechtelijke rechtsper-
soon ;

2° adoptiebemiddeling en het verstrekken van de
eerste nazorg als voornaamste taak hebben ;

3° beschikken over of een beroep kunnen doen op
een interdisciplinair team dat is samengesteld
zoals bepaald door de Vlaamse regering ;

4° geleid worden door een persoon die beschikt
over de kwalificaties zoals bepaald door de
Vlaamse regering ;

5° beschikken over voldoende infrastructuur om
de opgelegde verplichtingen uit te voeren en de
continuïteit van de dienst te verzekeren ;

6° de persoonlijke levenssfeer van de adoptant
eerbiedigen en, zonder enige vorm van discrimi-
natie, zijn ideologische, godsdienstige en filoso-
fische overtuiging respecteren.

§ 3. De erkenning wordt verleend voor een periode
van minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar en kan
voor dezelfde termijnen worden verlengd.

De erkende adoptiedienst moet, gebeurlijk om er-
kend te blijven of opnieuw erkend te worden, de
volgende verplichtingen naleven :

1° elke aanvraag van een adoptant die aan de
voorwaarden van artikel 9, §§ 1 of 2, voldoet,
aanvaarden ;

2° de taken vermeld in artikel 10 van dit decreet
kwaliteitsvol uitvoeren ;

3° een jaarverslag opmaken en in de loop van het
eerste trimester dat volgt op het einde van elk
boekjaar toesturen aan de Vlaamse centrale au-
toriteit. De inhoud van het jaarverslag wordt
door de Vlaamse regering bepaald ;

4° regelmatig participeren aan het overleg tussen
de verschillende actoren in binnenlandse en in-
terlandelijk adoptie.

§ 4. De Vlaamse regering stelt de procedure vast
voor de aanvraag en de hernieuwing van de erken-
ning van de adoptiediensten. Tevens voorziet zij in
een beroepsprocedure.

§ 5. De Vlaamse regering stelt een programmering
van de adoptiediensten op.

– Aangenomen.

Artikel 12

§ 1. De erkenning van de adoptiedienst kan door
de Vlaamse regering worden ingetrokken of ge-
schorst voor de termijn die hij bepaalt indien de
bepalingen van dit decreet niet worden nageleefd
of wanneer een ernstig vermoeden bestaat dat de
adoptiebemiddeling niet gebeurt in het belang van
het kind.

Bij intrekking of schorsing van de erkenning of
wanneer een adoptiedienst zijn activiteit stopzet,
treft de Vlaamse centrale autoriteit maatregelen in
verband met afwerking en overdracht van dossiers.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de procedure in-
zake intrekking en schorsing van de erkenning.

– Aangenomen.

AFDELING IV

Kosten van adoptiebemiddeling en subsidiëring
van de adoptiediensten

Artikel 13

§ 1. Op het moment dat de adoptant zijn keuze
voor een erkende adoptiedienst meedeelt, betaalt
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hij aan de Vlaamse centrale autoriteit een forfaitai-
re bijdrage in verhouding tot zijn belastbaar inko-
men als bijdrage in de vaste kosten en de dossier-
kosten in België van de adoptiedienst.

De Vlaamse regering stelt deze barema's vast.

§ 2. Voor de interlandelijke adopties :

1° betaalt de adoptant aan de adoptiedienst de
werkings- en procedurekosten die gemaakt wer-
den of zullen worden in het herkomstland van
het adoptiekind. De Vlaamse regering bepaalt
welke kosten als werkings- en procedurekosten
in het herkomstland beschouwd worden. Ande-
re kosten mogen door de adoptiedienst niet
aangerekend worden aan de adoptant ;

2° kent de Vlaamse centrale autoriteit, in overeen-
stemming met de barema's door de Vlaamse re-
gering opgesteld, de adoptant een inkomensge-
relateerde toelage toe als tussenkomst in de
kosten van de procedure in het herkomstland
van het kind en in de eventuele reis- en ver-
blijfskosten van de adoptant.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de verdere regels
en modaliteiten met betrekking tot de aanrekening
van en de bijdragen in de kosten van een adoptie.

– Aangenomen.

Artikel 14

De erkende adoptiediensten ontvangen de volgen-
de subsidies :

1° een éénmalige installatiepremie ;

2° een jaarlijkse subsidie voor personeels- en wer-
kingskosten ;

3° een jaarlijkse subsidie voor de dossierkosten.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regelen
voor de subsidiëring van de adoptiedienst.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

De Vlaamse centrale autoriteit, de adoptie-
ambtenaar en de Hoge Raad voor Adoptie

Artikel 15

§ 1. De Vlaamse regering wijst een overheidsin-
stantie aan die fungeert als Vlaamse centrale auto-
riteit. Voor de interlandelijke adoptie is de Vlaam-
se centrale autoriteit, de centrale autoriteit als be-
doeld in het Haagse Verdrag.

§ 2. De Vlaamse centrale autoriteit wordt geleid
door de Vlaamse adoptieambtenaar.

§ 3. De Vlaamse centrale autoriteit is belast met de
volgende opdrachten :

1° de opdrachten bepaald in dit decreet ;

2° informatie verstrekken met betrekking tot alle
aspecten van adoptie aan de adoptant ;

3° de registratie van de adoptanten die zich aan-
melden voor adoptie, de doorverwijzing van de
adoptant naar een voorbereidingscentrum en de
inning van de bijdrage van de adoptant in de
kosten van de voorbereiding ;

4° de registratie van de keuze van de adoptant
voor adoptiebemiddeling of zelfstandige adop-
tie en, bij interlandelijke adoptie via adoptiebe-
middeling, het doorsturen van het verslag be-
doeld in artikel 1231-32 van het Gerechtelijk
Wetboek aan de adoptiedienst die de adoptant
gekozen heeft ;

5° bij zelfstandige adoptie, de adoptant op de
hoogte brengen van de bestaande nazorg in
Vlaanderen ;

6° bij zelfstandige interlandelijke adoptie, onder-
zoek en goedkeuring van het aangebrachte ka-
naal en het onverwijld doorsturen van het von-
nis betreffende de bekwaamheid en de geschikt-
heid van de adoptant en het verslag bedoeld in
artikel 1231-32 van het Gerechtelijk Wetboek
aan de bevoegde autoriteit van de staat van her-
komst ;

7° de opdrachten vermeld in artikel 361-3 en arti-
kel 362-3 van het Burgerlijk Wetboek ;

8° de opvolgingsrapportage van de adoptie orga-
niseren en bewaken ;
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9° desgevallend aan binnenlandse en buitenlandse
overheden informatie verstrekken over de re-
gelgeving inzake adoptie alsook over andere
relevante gegevens ;

10° de samenwerking met de buitenlandse overhe-
den bewerkstelligen zodat bij interlandelijke
adopties het belang van het kind en zijn funda-
mentele rechten worden gewaarborgd en de
rechtsregels van de gemeenschappen, federale
en internationale overheden worden gerespec-
teerd ;

11° erkende adoptiediensten begeleiden bij het tot
stand brengen van een samenwerkingsverband
in het buitenland, concrete bemiddelingsproce-
dures ontwikkelen en de concrete adoptiebe-
middeling evalueren en verbeteren ;

12° bemiddelen tussen de bevoegde buitenlandse
overheden en de erkende Vlaamse diensten ;

13° buitenlandse kanalen goedkeuren ;

14° op verzoek van de Vlaamse regering of op
eigen initiatief advies uitbrengen met betrek-
king tot de intrekking of schorsing van de er-
kenning van een voorbereidingscentrum, een
adoptiedienst of een trefgroep ;

15° in uitvoering van de opdrachten vastgelegd in
7° tot 10° van dit artikel, werkafspraken maken
met de federale overheid en de andere ge-
meenschappen ;

16° jaarlijks een activiteitenverslag uitbrengen dat
wordt overgemaakt aan de Vlaamse regering
en het Vlaams Parlement ;

17° ontwikkelen of ondersteunen van programma's
in binnen- en buitenland die de doelstellingen
ondersteunen van het Haags Verdrag en van
het Internationaal Verdrag van 20 november
1989 inzake de Rechten van het Kind, door
België geratificeerd en goedgekeurd bij wet
van 25 november 1991.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de nadere rege-
len met betrekking tot de werking van de Vlaamse
centrale autoriteit.

– Aangenomen.

Artikel 16

§ 1. De Vlaamse regering benoemt de Vlaamse 
adoptieambtenaar. Ze bepaalt daartoe de benoe-
mingsvoorwaarden en -modaliteiten.

§ 2. De Vlaamse adoptieambtenaar heeft de vol-
gende taken :

1° de leiding van de Vlaamse centrale autoriteit
opnemen en het secretariaat van de Hoge Raad
waarnemen ;

2° alle dossiers in verband met adoptie bewaren ;

3° inzage verlenen in de adoptiedossiers volgens
de regels bepaald in dit decreet ;

4° bijstand verlenen aan geadopteerden op zoek
naar gegevens over hun adoptiedossier en des-
gevallend ter zake zelf actie ondernemen.

§ 3. De Vlaamse adoptieambtenaar gaat na of een
adoptiedossier dat werd overgedragen door een er-
kende adoptiedienst of een zelfstandige adoptant
volledig is en vraagt, in voorkomend geval, elke na-
dere informatie op.

– Aangenomen.

Artikel 17

§ 1. De Vlaamse regering richt een Hoge Raad
voor adoptie op. De Hoge Raad fungeert als ad-
vies- en overlegorgaan.

§ 2. De Hoge Raad heeft als opdracht het beleid op
het gebied van adoptie te volgen, knelpunten te
signaleren die op het veld ervaren worden en de
regering advies te verlenen omtrent aangelegenhe-
den die verband houden met binnenlandse en in-
terlandelijke adoptie.

§ 3. De Hoge Raad is minstens samengesteld uit de
Vlaamse adoptieambtenaar, de adoptiediensten, de
voorbereidingscentra, de trefgroepen, de centra
voor geestelijke gezondheidszorg, de door de
Vlaamse gemeenschap aangeduide diensten die ge-
raadpleegd worden in het kader van het maat-
schappelijk onderzoek bedoeld in de artikelen
1231-6 en 1231-29 van het Gerechtelijk Wetboek,
het Steunpunt Nazorg Adoptie, de Gezins- en Wel-
zijnsraad en het Kinderrechtencommissariaat.
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§ 4. De Hoge Raad kan een beroep doen op exter-
ne deskundigen.

§ 5. De voorzitter en de leden worden benoemd
door de Vlaamse regering voor een periode van 5
jaar. De termijn is hernieuwbaar.

§ 6. De Hoge Raad ontvangt een jaarlijkse subsidie
voor zijn werkingskosten volgens de nadere regels
bepaald door de Vlaamse regering.

§ 7. De Hoge Raad komt minstens tweemaal per
jaar bijeen.

Over de adviezen op verzoek van de regering rap-
porteert de Hoge Raad binnen de gestelde termijn.
De Hoge Raad kan binnen zijn opdracht zoals be-
paald in dit artikel, op eigen initiatief adviezen uit-
brengen en daarover aan de regering rapporteren.

§ 8. De Hoge Raad stelt, op de wijze en binnen de
termijn door de regering bepaald, een vijfjaarlijks
verslag omtrent zijn werking op.

De Hoge Raad legt, binnen drie maanden na zijn
concrete samenstelling, aan de regering een voor-
stel van huishoudelijk reglement voor met betrek-
king tot de werking van de raad.

De Vlaamse regering stelt vervolgens het huishou-
delijk reglement vast.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Het Steunpunt Nazorg Adoptie

Artikel 18

§ 1. De Vlaamse regering richt een Steunpunt Na-
zorg Adoptie op en stelt de regels in verband met
de werking en de subsidiëring ervan op.

§ 2. Het Steunpunt Nazorg Adoptie heeft volgende
opdrachten :

1° netwerken opzetten tussen bestaande diensten
en projecten die een rol spelen in de nazorg bij
adoptie, waartoe zeker gerekend worden : adop-
tiediensten, voorbereidingscentra, centra geeste-
lijke gezondheidszorg, diensten die deel uitma-

ken van de preventieve en gespecialiseerde
zorg, trefgroepen van adoptanten, geadopteer-
den en afstandouders ;

2° samen met de diensten en projecten vermeld in
1° een overkoepelende visie op nazorg uitwer-
ken ;

3° expertise rond adoptie bevorderen bij het be-
staande hulpverleningsaanbod ;

4° ondersteunen van de professionalisering van de
nazorg ;

5° fungeren als aanspreek- en oriëntatiepunt voor
geadopteerden, adoptanten en afstandouders ;

6° fungeren als expertisecentrum ;

7° uitbouwen van een documentatie- en informa-
tiecentrum ;

8° advies verlenen op eigen initiatief of op verzoek
van de Vlaamse centrale autoriteit of de Vlaam-
se regering met betrekking tot specifieke na-
zorginitiatieven en -projecten.

– Aangenomen.

Artikel 19

§ 1. De Vlaamse regering kent een supplementaire
taak toe aan de centra voor geestelijke gezond-
heidszorg wat betreft de gespecialiseerde hulpver-
lening inzake adoptie.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de subsidie voor
de centra van geestelijke gezondheidszorg die de
supplementaire taak, bedoeld in § 1, toegewezen
krijgen.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Trefgroepen

Artikel 20

§ 1. De Vlaamse regering kan, na advies van de
Vlaamse centrale autoriteit, een vereniging met als
leden adoptanten, geadopteerden of afstandouders
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of een combinatie van deze personen, als trefgroep
erkennen. Om als trefgroep te worden erkend,
moet zij voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° de vorm aannemen van een vereniging zonder
winstoogmerk ;

2° in haar beheersorganen respectievelijk adoptan-
ten, geadopteerden of afstandouders de meer-
derheid laten uitmaken ;

3° als doelstelling hebben respectievelijk adoptan-
ten, geadopteerden of afstandouders te onder-
steunen en hun belangen te onderkennen en te
behartigen.

§ 2. De erkenning wordt verleend voor minimaal 2
jaar en maximaal 5 jaar en kan voor dezelfde ter-
mijnen worden verlengd. De Vlaamse regering be-
paalt de werkzaamheden die een trefgroep dient te
verrichten om erkend te blijven of opnieuw erkend
te worden, met dien verstande dat de trefgroep
tenminste volgende werkzaamheden dient te ver-
richten :

1° gespecialiseerde nazorg verstrekken aan haar
leden, in het kader van het verwerken van de
adoptie en het omgaan met rootsvragen, met
uitzondering van de nazorg verleend door de
adoptiediensten en de centra voor geestelijke
gezondheidszorg. In het bijzonder verrichten ze
taken op het vlak van :

a) het verstrekken van informatie met betrek-
king tot herkomstlanden ;

b) het organiseren van rootsreizen ;

c) begeleiden van inzage van adoptiedossiers ;

d) het opsporen van afstandfamilie ;

e) het opsporen van afgestane kinderen ;

f) het begeleiden bij hernieuwde contacten met
afgestane kinderen ;

2° het bevorderen van onderlinge contacten tussen
de leden en het organiseren van praatgroepen ;

3° regelmatig participeren aan het overleg georga-
niseerd door het Steunpunt Nazorg Adoptie ;

4° het geven van informatie over de rechten en de
plichten van respectievelijk adoptanten, ge-
adopteerden en afstandouders ;

5° het inventariseren van de problemen van de
leden en het signaleren van probleemsituaties
aan de overheid.

– Aangenomen.

Artikel 21

§ 1. De Vlaamse regering stelt de procedure vast
voor de aanvraag en de verlenging van de erken-
ning van de trefgroepen. Tevens voorziet zij in een
beroepsprocedure.

De Vlaamse regering kan bijkomende erkenning-
voorwaarden opleggen.

§ 2. De erkenning kan door de Vlaamse regering
worden ingetrokken of geschorst voor de termijn
die zij bepaalt indien de bepalingen van dit decreet
niet worden nageleefd. Bij stopzetting van de acti-
viteiten wordt de erkenning ambtshalve geschrapt.

De Vlaamse regering bepaalt de procedure inzake
intrekking en schorsing van de erkenning.

§ 3. De Vlaamse regering stelt een programmering
voor de trefgroepen op.

– Aangenomen.

Artikel 22

§ 1. De Vlaamse regering kan, binnen de perken
van de begrotingskredieten, een jaarlijkse subsidie-
enveloppe verlenen aan een erkende trefgroep. Bij
het bepalen van de subsidie-enveloppe legt de
Vlaamse regering de personeelsformatie die moet
worden ingezet, de resultaten die moeten worden
bereikt en de werkzaamheden die door de tref-
groep moet worden vervuld, vast.

§ 2. De Vlaamse regering kan bijkomende subsidië-
ringvoorwaarden opleggen. De Vlaamse regering
bepaalt de regelen met betrekking tot de aanvraag,
de vaststelling en de toekenning van de subsidie-
enveloppe.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK VII

De zelfstandige adoptie

Artikel 23

§ 1. De adoptant die zelfstandig adopteert, meldt
dit vooraf aan de Vlaamse centrale autoriteit.

Wanneer de adoptant een interlandelijke adoptie
beoogt, doet hij aangifte van het buitenlandse ka-
naal dat bij de adoptie bemiddelt.

§ 2. De adoptant draagt de verantwoordelijkheid
voor het goede verloop van de procedure. Binnen 4
maanden na de adoptie bezorgt de adoptant een
kopie van het adoptiedossier met de gegevens om-
trent de afkomst van het kind, met name gegevens
betreffende de identiteit van de ouders, de gege-
vens betreffende het medisch verleden van het
kind en zijn familie, aan de Vlaamse adoptieambte-
naar.

§ 3. De kosten van vertaling en verzending van het
dossier vallen ten laste van de adoptant.

§ 4. De Vlaamse regering kan nadere regels vast-
stellen inzake de zelfstandige adoptie.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VIII

Dossiers uit het verleden

Artikel 24

Elkeen die in het bezit is van een adoptiedossier
van een derde is verplicht een kopie van dit dossier
over te maken aan de Vlaamse adoptieambtenaar
binnen 4 maanden na de inwerkingtreding van dit
decreet.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IX

Inzagerecht

Artikel 25

§ 1. Vanaf de leeftijd van 14 jaar heeft de geadop-
teerde recht op inzage van zijn adoptiedossier.

Over het verzoek tot inzage van een geadopteerde
die de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft be-
reikt, wordt door de adoptieambtenaar, rekening
houdend met de maturiteit van de verzoeker, be-
slist.

§ 2. Elke inzage dient schriftelijk aan de adoptie-
ambtenaar te worden gevraagd, Binnen drie maan-
den na ontvangst van de aanvraag verleent de 
adoptieambtenaar inzage van het adoptiedossier of
geeft aan de verzoeker kennis van zijn weigering
indien het gaat om een verzoeker jonger dan 14
jaar. De inzage door een kind gebeurt onder bege-
leiding.

§ 3. Elke geadopteerde kan de Vlaamse adoptie-
ambtenaar verzoeken verdere informatie met be-
trekking tot zichzelf op te vragen.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voor-
waarden en modaliteiten omtrent de uitoefening
van het inzagerecht.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK X

Het toezicht

Artikel 26

§ 1. De Vlaamse centrale autoriteit oefent het toe-
zicht uit op de naleving van de bepalingen van dit
decreet. De voorbereidingscentra, de adoptiedien-
sten en de trefgroepen verlenen hun medewerking
aan de uitoefening van het toezicht.

§ 2. Het toezicht op de naleving van de erkenning-
voorwaarden bepaald in de hoofdstukken II, III en
VI wordt op stukken of ter plaatse uitgeoefend. De

Voorzitter
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inspectiedienst heeft ter plaatse toegang tot de in-
dividuele adoptiedossiers.

§ 3. De Vlaamse regering kan boekhoudkundige
regels vastleggen.

§ 4 . De Vlaamse regering kan de regels voor het
toezicht en de bevoegdheid van de Vlaamse centra-
le autoriteit nader bepalen.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK XI

Strafbepalingen

Artikel 27

§ 1. Elke persoon die bij adoptie bemiddelt in de
zin van dit decreet, zonder in het bezit te zijn van
de vereiste erkenning wordt gestraft met een ge-
vangenisstraf van 1 tot 5 jaar en met een geldboete
van 12,50 euro tot 620 euro.

§ 2. Elke persoon die enig ongeoorloofd materieel
voordeel haalt uit een tussenkomst in een adoptie
of die met kennis van zaken een persoon heeft ge-
holpen of bijgestaan om deze inbreuk te plegen,
wordt gestraft met een gevangenisstraf van 1
maand tot 1 jaar en met een geldboete van 2,5 euro
tot 25 euro of met één van beide straffen.

§ 3. De adoptant die in het kader van een zelfstan-
dige adoptie niet binnen vier maanden na de tot-
standkoming van de adoptie een kopie van de ge-
gevens omtrent de afkomst van het kind, met name
gegevens betreffende de identiteit van de ouders,
de gegevens betreffende het medische verleden
van het kind en zijn familie aan de Vlaamse adop-
tieambtenaar bezorgt, wordt gestraft met een ge-
vangenisstraf van 1 maand of met een geldboete
van 2,5 euro tot 25 euro.

§ 4. Elkeen die in het bezit is van een adoptiedos-
sier van een derde en dit dossier niet heeft overge-
maakt binnen 4 maanden na de inwerkingtreding
van dit decreet, wordt gestraft met een gevangenis-
straf van 1 maand of met een geldboete van 2,5 tot
25 euro.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK XII

Slotbepalingen

Artikel 28

De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning
van de adoptiediensten ;

2° het decreet van 15 juli 1997 inzake interlandelij-
ke adoptie.

– Aangenomen.

Artikel 29

De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit
decreet in werking treedt.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet houden.

VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Ria
Van Den Heuvel c.s. houdende de stimulering van
een planmatig lokaal ouderenbeleid, de beleidspar-
ticipatie van ouderen en de oprichting van een
Vlaamse Ouderenraad
– 1147 (2001-2002) – Nrs. 1 tot 6

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van decreet van mevrouw Van Den Heuvel
c.s. houdende de stimulering van een planmatig lo-
kaal ouderenbeleid, de beleidsparticipatie van ou-
deren en de oprichting van een Vlaamse Ouderen-
raad, waarvan het opschrift door de commissie
werd gewijzigd als volgt : “voorstel van decreet
houdende de stimulering van een inclusief Vlaams
ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van oude-
ren”.

De algemene bespreking is geopend.

Voorzitter
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Mevrouw Becq, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq, verslaggever : Ik verwijs
naar het schriftelijk verslag. Er is een lange weg af-
gelegd, met initiatieven van de meerderheid die
telkens zijn geamendeerd. CD&V heeft gepro-
beerd een constructieve bijdrage te leveren.

De voorzitter : Mevrouw Hermans heeft het
woord.

Mevrouw Margriet Hermans : De VLD was aan-
vankelijk een koele minnaar van dit voorstel. Dat
had te maken met ons principiële standpunt dat in
alle adviesraden senioren aanwezig moeten zijn.
We weten en beseffen dat deze groep alsmaar gro-
ter wordt en ook op alsmaar hogere leeftijd actief
blijft. Ouderen zijn dikwijls heel dynamische men-
sen. We zijn daarom gelukkig dat de stimulans voor
het lokale ouderenbeleid er is, en dat er een senio-
ren- of ouderenraad komt.

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Onze fractie is een voor-
stander van ouderenparticipatie. De vraag naar de
actieve deelname van ouderen of senioren leeft.
Een van de heikele punten was de vraag of oude-
renraden verplicht moeten worden gemaakt. In de
commissie is daarover overlegd. Dit voorstel wil
vooral stimuleren, en niet opleggen. We begrijpen
dat, maar betreuren toch een beetje dat ouderen in
hun gemeente kunnen vragen dat er ouderenad-
viesraden worden opgericht.

Dit voorstel van decreet vestigt de aandacht op ou-
derenparticipatie op twee niveaus : het lokale en
het Vlaamse niveau. Eerst werd gekozen voor een
werking van onderuit, maar nadien werd dat omge-
keerd. Wij zijn verheugd dat rekening werd gehou-
den met onze bedenkingen en dat de verbinding is
gemaakt tussen de Vlaamse Ouderenadviesraad en
het Vlaamse ouderenbeleidsplan.

Er was dus geen verplichting om het advies van de
Ouderenadviesraad te vragen bij dit beleidsplan.
Men heeft dit uiteindelijk aangepast. We zijn daar
heel blij om. We blijven echter betreuren dat die
actieve participatie van ouderenadviesraden niet
geldt voor het lokale niveau. Dit voorstel zegt dat
op lokaal vlak de participatie moet worden gesti-
muleerd. Daar heeft men wat geld voor over, maar
men wil niet zeggen hoeveel. Men wil zelfs geen
minimaal bedrag vastleggen, terwijl daar wel een
aantal verplichtingen aan worden gekoppeld. Ook

getuigt dit niet van respect voor het middenveld,
voor representatief samengestelde ouderenadvies-
raden op lokaal vlak. Die inspraak komt er daar
niet, in tegenstelling tot op het gewestelijke niveau.
We zijn mee voorstander van een effectieve partici-
patie van ouderen. We vinden het dus wel belang-
rijk dat deze stap kan worden gezet. Maar de loka-
le verenigingen van en voor ouderen, die gestructu-
reerd bijeenkomen, krijgen geen structurele in-
spraak. Dat betreuren we.

Om die redenen hebben we een aantal amende-
menten ingediend. We vinden het belangrijk dat
ouderenverenigingen als partners kunnen meespe-
len. Er is een groot inhoudelijk verschil tussen een
standpunt dat tot stand is gekomen na een groeps-
dynamiek en zo een zekere representativiteit heeft
en individuele standpunten in een eenmalig geor-
ganiseerde hoorzitting of andere activiteit. Daarom
proberen we met ons eerste amendement die struc-
turele participatie van ouderenverenigingen in te
bouwen.

Ons tweede amendement betreft de band tussen
het lokaal beleidsplan dat wordt gevraagd van het
lokale beleid en de ouderenadviesraden. Er is nu
geen structurele band tussen beide. De indieners
kunnen dan wel opperen dat men bij het opstellen
van dit ouderenbeleidsplan moet aantonen op
welke wijze men ouderen hierbij heeft betrokken,
maar men kan ouderen betrekken op honderddui-
zenden manieren en toch geen rekening houden
met de lokale ouderenadviesraad. Men heeft dit
niet gedurfd. Ik begrijp niet goed waarom. Natio-
naal bestaat die band immers wel.

Dan is er de financiële ondersteuning die men
vraagt. Dat is een belangrijk punt, waarop de loka-
le besturen weinig garanties hebben. Er worden
hun een aantal administratieve verplichtingen op-
gelegd. Ze moeten onder meer een planning opma-
ken. Maar ze hebben geen enkele garantie op fi-
nanciële middelen. Integendeel, ze moeten nog
middelen afstaan wanneer ze dat ouderenbeleids-
plan organiseren, ouderenraden erkennen en der-
gelijke meer. We blijven dit jammer vinden.

Ik heb de discussie in de vorige zittingsperiode
over die ouderenadviesraden meegemaakt. Ik ben
blij dat er een stap voorwaarts wordt gezet, zij het
een kleine stap. Ik hoop dat men in de volgende
zittingsperiode iets verder kan gaan bij het lokale
beleid, zonder dat er sprake is van een administra-
tief kluwen voor de gemeenten.

De voorzitter : De heer Helsen heeft het woord

Voorzitter
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De heer Koen Helsen : Mijnheer de voorzitter, ik
wil een en ander verduidelijken met betrekking tot
dit voorstel van decreet, waarover we inderdaad
een hele tijd hebben gedaan. Er zijn aanpassingen
geweest aan het oorspronkelijke voorstel.

Iedereen zal het ermee eens zijn dat de belangrijk-
ste uitdaging in de komende decennia onze om-
gang is met de vergrijzing van de samenleving. Hoe
we zullen omgaan met de aanwezigheid van een
grote groep van bejaarden, is een vraag die we
voor het eerst in de geschiedenis moeten beant-
woorden. We kunnen daarvoor geen inspiratie put-
ten uit voorbeelden, want we zijn de eerste genera-
tie die ermee wordt geconfronteerd. We zullen dus
creatief moeten zijn.

Die uitdaging neemt vele vormen aan. In Kamer en
Senaat worden op dit moment hoorzittingen geor-
ganiseerd over het effect van de vergrijzing op de
betaalbaarheid van de pensioenen en de gezond-
heidszorg. Zowel de federale als de Vlaamse rege-
ring zoeken naar methodes om oudere werkne-
mers langer in het arbeidsproces te houden. Dat
vergt zowel middelen als een mentaliteitswijziging
van de werkgevers en de werknemers.

In het Vlaams Parlement wordt, als het over het
ouderenbeleid gaat, veelal gesproken over de op-
vang van ouderen in rustoorden en over de organi-
satie van de thuiszorg. Ook waren er de afgelopen
jaren discussies over de zorgverzekering. Een wijzi-
ging van dat decreet staat vandaag trouwens op-
nieuw op de agenda.

Uiteraard is het probleem – maar laten we liever
spreken van de uitdaging – de vergrijzing niet
enkel te reduceren tot de kwestie van de betaal-
baarheid. We moeten ook zorgen voor de participa-
tie van ouderen aan het maatschappelijk leven.
Hoe maken we dat ouderen zich engageren in de
maatschappij ? Immers, engagement en participatie
zijn de beste bestrijders van eenzaamheid.

Tijdens deze regeerperiode hebben we zeer speci-
fiek een campagne gevoerd om vrijwilligers te re-
kruteren onder de senioren. Vaak wordt immers
vergeten dat deze groep zich massaal inzet voor
hoogbejaarde ouders, de zorg voor kleinkinderen
sporadisch of zelfs permanent op zich neemt, en
ook zeer actief is in allerlei culturele en sociale or-
ganisaties.

Het betrekken van ouderen in de besluitvorming is
een andere methode om maatschappelijke partici-
patie te bevorderen. Het decreet dat wij vandaag
bespreken is daar een eerste aanzet toe. We voor-

zien op lokaal niveau, het niveau dat de mensen
het naast aan het hart ligt en waar de resultaten di-
rect zichtbaar zijn, in stimuli om de inspraak van
senioren te vergroten. Daartoe wordt een decretaal
kader geschapen voor de vele lokale ouderenraden
of seniorenraden die reeds bestaan.

De stimulans bestaat erin dat gemeenten die aan
een aantal voorwaarden voldoen, aanspraak kun-
nen maken op een subsidie. Concreet wordt aan
gemeenten gevraagd een ouderenbeleidsplan op te
maken dat moet aangeven welke initiatieven wor-
den genomen om de inspraak van ouderen in het
beleid te realiseren. Zo’n plan wordt tweemaal per
regeerperiode opgemaakt en ook tweemaal geëva-
lueerd in een voortgangsrapport.

Er moet een schepen worden aangeduid die ver-
antwoordelijk is voor het ouderenbeleid, alsook
een ouderenbeleidscoördinator. Ten slotte moeten
uiteraard particuliere verenigingen en instellingen
actief worden ondersteund, ofwel via een subsidie-
reglement ofwel door het gratis ter beschikking
stellen van gemeentelijke infrastructuur.

Het voordeel van dit voorstel van decreet is dat we
geprobeerd hebben het realistisch te houden. De
klacht van gemeenten over de Vlaamse overheid is
bekend. Vaak wordt gesteld dat ze zich met alles
bemoeit maar nauwelijks geld ter beschikking stelt,
en dat ze voortdurend om beleidsplannen vraagt
waarmee ze haar eigen beleidsprioriteiten oplegt,
wars van de plaatselijke noden.

Mevrouw de minister, ik hoop, om dit te ondervan-
gen, dat het ouderenbeleidsplan onmiddellijk zal
worden opgenomen in het lokaal sociaal beleids-
plan, zodat de planlast voor de gemeenten niet nog
groter wordt. Het is tenslotte de bedoeling dat het
lokaal sociaal beleidsplan alle beleidsplannen
omvat, zodat de geboden oplossingen zo goed mo-
gelijk op de noden worden afgestemd.

Ik apprecieer het dat het voorstel van decreet geen
verplichtend karakter heeft. Gemeenten kunnen
soms een goede participatie van ouderen hebben
door ze te integreren in andere, vaak overvloedig
aanwezige, adviesraden. Niet zelden leidt dit tot
een meer gedragen en meer coherente besluitvor-
ming, genuanceerd volgens de noden van de ver-
schillende groepen binnen de bevolking.

Gemeenten moeten in veel gevallen een ambte-
naar aanwerven om die subsidie te bekomen ter-
wijl de subsidie niet eens volstaat om de wedde van
de ambtenaar te financieren. Ik ben tevreden dat
het voorstel van decreet op dit punt is aangepast.
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Nu is er sprake van het aanduiden van een ambte-
naar die bevoegd zal zijn voor het ouderenbeleid
en niet langer van het nog maar eens aanwerven
van een nieuwe ambtenaar.

Op gemeenschapsniveau wordt de betrokkenheid
van de senioren georganiseerd via een Vlaamse
Ouderenraad. Dat is geen overbodige luxe, gelet
op de uitdagingen waarover ik het in het begin van
mijn uiteenzetting had. Het is vooral nuttig – zeker
voor wat de materies betreft waarmee de commis-
sie voor Welzijn bezig is – dat we de mening horen
van ervaringsdeskundigen.

In de commissie werd herhaaldelijk gediscussieerd
over wie deel zal uitmaken van die Vlaamse Oude-
renraad. Ik ben blij dat we het Ouderen Overleg
Komitee, het OOK, hebben aangeduid. Die organi-
satie neemt die rol immers al op zich en kwijt zich
heel goed van zijn taak. Het OOK is pluralistisch
samengesteld en heeft in de afgelopen jaren diver-
se adviezen geformuleerd aan de Vlaamse rege-
ring. Het heeft trouwens ook bijzondere opdrach-
ten uitgevoerd voor de Vlaamse regering en werd
daartoe de afgelopen jaren een aantal keer gesub-
sidieerd door de Vlaamse Gemeenschap door mid-
del van een protocolovereenkomst.

In de commissie is er een algemene consensus ge-
groeid om het OOK ook effectief aan te duiden als
de Vlaamse Ouderenraad. Ik hoop dan dat de mi-
nister daartoe snel de nodige maatregelen zal
nemen.

De voorzitter : Minister Byttebier heeft het woord.

Minister Adelheid Byttebier : Mijnheer de voorzit-
ter, dames en heren, toen ik een jaar geleden aant-
rad als minister van Welzijn, Gezondheid en Gelij-
ke Kansen, kreeg ik op die drie domeinen systema-
tisch te maken met de groep ouderen. Het ging
daarbij niet enkel over zaken zoals rusthuizen,
thuiszorg, zorgverzekering of vernieuwende initia-
tieven zoals de expertisecentra voor dementie.

Ik kreeg ook te maken met heel actieve ouderen.
In het Engels wordt die groep de ‘active ageing’ ge-
noemd. De ouderen zeggen zelf dat 85 percent van
hun groep actieve ouderen zijn. We mogen ons dus
niet miskijken op zorgbehoevende ouderen – die
trouwens ook steeds mondiger worden en een ac-
tieve rol willen spelen, inspraak willen hebben en
participeren aan de samenleving. Het is niet langer
zo dat we als kind spelen en studeren, daarna wer-
ken en daarna op onze oude dag enkel genieten

van onze rust en niets meer doen. Integendeel, ou-
deren zijn heel actief en met dit voorstel van de-
creet willen we daarop inspelen.

Mijnheer Helsen, u hebt verwezen naar het OOK
dat naar eigen zeggen al 800.000 ouderen vertegen-
woordigt op Vlaams niveau en pluralistisch is sa-
mengesteld. In de feiten speelt het OOK reeds de
rol van een ouderenraad, maar zonder decretale
basis. Ik heb er een punt van gemaakt om die men-
sen systematisch bij mij op het kabinet uit te nodi-
gen, want ik geloof dat een beleid moet worden ge-
steund door de betrokkenen zelf. Voor de partici-
patie, zowel op lokaal als op Vlaams niveau, is een
ouderenraad nodig.

De opmerking werd gemaakt dat het voorstel van
decreet vooral op Vlaams niveau heel sterke garan-
ties biedt. We kunnen dat beamen. De vraag werd
gesteld om het ouderenbeleidsplan ook een plaats
te geven in het lokaal beleidsplan. Die vraag is te-
recht, want ook via het lokaal beleidsplan willen
we een planlastvermindering realiseren.

Het is de bedoeling dat we bij manier van spreken
beschikken over standaarddata, analyses en diag-
noses, zodat elk plan dat moet worden gemaakt in
verband met ouderen, kinderen, ruimtelijke orde-
ning of iets anders, daarop kan worden gebaseerd.
Dat geldt dus ook voor het lokale sociale beleids-
plan.

Ik heb hierover al verschillende keren met ouderen
gepraat. Ouderen zijn erg georganiseerd. Er be-
staat een ouderenparlement dat bomvol zit. Ik zei
daar dat we binnen 1 jaar misschien een ouderen-
raad tegenover de Vlaamse Jeugdraad kunnen
plaatsen, en die uitspraak werd enthousiast ont-
haald.

Het middenveld staat klaar om die ouderenraad
concreet vorm te geven. Door dit voorstel van de-
creet aan te nemen, zorgen we voor de decretale
basis die daarvoor nodig is.

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 voorstel van de-
creet van mevrouw Van Den Heuvel c.s. houdende
de stimulering van een inclusief Vlaams ouderen-
beleid en de beleidsparticipatie van ouderen.

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

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° lokaal bestuur : een gemeente uit het Neder-
landse taalgebied, de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie of een samenwerkingsverband tus-
sen deze gemeenten of tussen deze gemeenten
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ;

2° oudere : persoon die de leeftijd van 60 jaar
heeft bereikt ;

3° inwoner : persoon die op 1 januari van het
voorafgaande jaar in een gemeente van de ter-
ritoriale omschrijving van het lokaal bestuur in
het bevolkingsregister is ingeschreven ;

4° participatie : de deelname aan het maatschap-
pelijk leven met het oog op het individuele en
collectieve welzijn, waardoor men de persoon-
lijke controle op de eigen leefsituatie en op de
externe factoren die deze leefsituatie bepalen,
verhoogt ;

5° ouderenbeleid : maatregelen van wetgeving of
bestuur, voor zover deze bepalend zijn voor de
positie van de ouderen in de samenleving ;

6° inclusief ouderenbeleid : een beleid dat in al
zijn aspecten en samenhang aan de algemene
en de specifieke behoeften van ouderen beant-
woordt en de competenties van de ouderen in-
schakelt ;

7° actoren : alle bij het ouderenbeleid betrokken
overheden, particuliere organisaties en oude-
renverenigingen ;

8° doelgroep : de ouderen ;

9° werkveld : verenigingen, diensten en voorzie-
ningen die zich in hun werking uitsluitend of
hoofdzakelijk tot de doelgroep richten ;

10° ouderenbeleidsplan : onderdeel van het lokaal
sociaal beleidsplan dat de visie, de algemene
en concrete doelstellingen, de geplande acties
en de effecten die men met het ouderenbeleid
wil bereiken, formuleert, alsmede de middelen
die hiervoor worden ingezet ;

11° ouderenbeleidscoördinator : een terzake kun-
dige en gevormde consulent of personeelslid
die door het lokaal bestuur is aangeduid om de
ontwikkeling van een kwalitatief ouderenbe-
leid te ondersteunen.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 66

voorgesteld door mevrouw Sonja Becq,
mevrouw Trees Merckx-Van Goey,

de heer Bart De Smet, mevrouw Ilse Van Eetvelde,
mevrouw Riet Van Cleuvenbergen 

en mevrouw Ingrid van Kessel 
na indiening van het verslag

Artikel 2

Een 8bis° invoegen, dat luidt als volgt :

“8bis° ouderenvereniging : een niet-commerciële
privaatrechtelijke rechtspersoon, een onder-
deel van zijn werking of een feitelijke ver-
eniging waarvan minstens drie vierde van de
aangesloten leden ouderen zijn en die tot
doel heeft sociaal-culturele activiteiten te
organiseren voor ouderen en/of de belangen
van ouderen te behartigen ;”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

Voorzitter
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HOOFDSTUK II

Uitgangspunten

Artikel 3

Een Vlaams ouderenbeleid moet de voorwaarden
creëren om :

1° de toegang van elke oudere tot de economische,
sociale en culturele rechten, vastgelegd in arti-
kel 23 van de Grondwet, te waarborgen ;

2° discriminatie en sociale uitsluiting op basis van
leeftijd te voorkomen, te verminderen en op te
lossen ;

3° de deelname van ouderen aan het uitstippelen,
het uitwerken en het evalueren van dit beleid
mogelijk te maken en te versterken.

– Aangenomen.

Artikel 4

§ 1. Het ouderenbeleid is een inclusief beleid. Op
de verschillende beleidsdomeinen en -niveaus
moeten doelgerichte acties ondernomen worden
vanuit een partnerschap tussen alle betrokken ac-
toren.

§ 2. Het ouderenbeleid is een gecoördineerd en sa-
menhangend beleid. Voor de uitvoering van dit be-
leid voorziet de Vlaamse regering in :

1° het nemen van maatregelen in de diverse be-
leidsdomeinen ;

2° de coördinatie tussen beleidsdomeinen ;

3° het overleg en de coördinatie tussen de betrok-
ken actoren ;

4° de ondersteuning van de participatie van de
doelgroep.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Coördinatie en organisatie

Artikel 5

§ 1. Voor de coördinatie van het Vlaamse ouderen-
beleid stelt de Vlaamse regering een coördinerend
minister aan.

§ 2. De Vlaamse regering stelt binnen de twaalf
maanden na haar aantreden een ouderenbeleids-
plan op. Dit beleidsplan komt tot stand met partici-
patie van de doelgroep en de Vlaamse Ouderen-
raad, en omschrijft de planning van de beleids-
maatregelen op korte en langere termijn, alsook de
modaliteiten van evaluatie van het gevoerde be-
leid.

§ 3. De Vlaamse regering rapporteert bij een actu-
alisering van het ouderenbeleidsplan aan het
Vlaams Parlement en geeft ter ondersteuning van
het ouderenbeleid opdracht tot het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek inzake leeftijdsgebon-
den maatschappelijke participatie.

– Aangenomen.

Artikel 6

De Vlaamse regering geeft opdracht aan alle dien-
sten van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, om :

1° het ouderenbeleid binnen hun sector voor te be-
reiden, uit te voeren en te evalueren ;

2° de geëigende initiatieven te nemen om de doel-
groep en het werkveld aan dit beleid te laten
participeren.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK IV

De Ouderenraad voor de Vlaamse Gemeenschap

Artikel 7

§ 1. De Ouderenraad voor de Vlaamse Gemeen-
schap, hierna de Vlaamse Ouderenraad genoemd,
is een vereniging zonder winstoogmerk.

§ 2. De Vlaamse Ouderenraad heeft als algemene
opdracht, op eigen initiatief, op verzoek van de
Vlaamse regering of van het Vlaams Parlement,
advies uit te brengen omtrent alle aangelegenhe-
den die ouderen aangaan. Daartoe volgt de raad de
ontwikkelingen in het ouderenbeleid en heeft zij
oog voor de behoeften van ouderen.

§ 3. De leden van de Vlaamse regering winnen het
advies van de Vlaamse Ouderenraad in over alle
belangrijke materies inzake ouderenbeleid die
door de Vlaamse regering worden behandeld.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels
betreffende de pluralistische samenstelling, de wer-
king van de Vlaamse Ouderenraad en het inwinnen
van deze adviezen en kan aanvullende taken of op-
drachten opleggen aan de Vlaamse Ouderenraad.

§ 5. In de Vlaamse ouderenraad zijn afgevaardig-
den van ouderenorganisaties als lid opgenomen.

– Aangenomen.

Artikel 8

Binnen de perken van de beschikbare begrotings-
kredieten kent de Vlaamse regering de Vlaamse
Ouderenraad een jaarlijkse subsidiëring toe om de
taken, bedoeld in artikel 7, § 2, te vervullen. De
Vlaamse Ouderenraad dient jaarlijks, voor 1 april,
een financieel en werkingsverslag in bij de Vlaamse
regering.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Artikel 9

§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begro-
tingskredieten verleent de Vlaamse regering aan
lokale besturen jaarlijks subsidies voor het maken
en uitvoeren van een lokaal ouderenbeleidsplan
met een resultaatsverbintenis, en voor het nemen
van initiatieven om de inspraak van ouderen in het
beleid te realiseren. Hiertoe wordt aan de lokale
besturen jaarlijks een subsidie ter beschikking ge-
steld voor het ondersteunen van de werking van de
lokale adviesraden en het nemen van nieuwe initia-
tieven.

§ 2. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal ou-
deren dat op 1 januari van het voorafgaande kalen-
derjaar in de bevolkingsregisters in een gemeente
van de territoriale omschrijving van het lokale be-
stuur stond ingeschreven. De Vlaamse regering be-
paalt het bedrag.

§ 3. Voor de berekening van de subsidie die ter be-
schikking van de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie kan worden gesteld, wordt 30 % van het aantal
ouderen dat op 1 januari van het voorafgaande jaar
stond ingeschreven in de bevolkingsregisters van
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad in aan-
merking genomen.

§ 4. Indien een lokaal bestuur een samenwerkings-
verband is aangegaan, wordt elk van de betrokken
gemeenten en/of de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie afzonderlijk gesubsidieerd.

§ 5. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels
met betrekking tot de uitbetaling van de subsidies.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Voorzitter
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Amendement Nr. 67

voorgesteld door mevrouw Sonja Becq,
mevrouw Trees Merckx-Van Goey,

de heer Bart De Smet, mevrouw Ilse Van Eetvelde,
mevrouw Riet Van Cleuvenbergen 

en mevrouw Ingrid van Kessel 
na indiening van het verslag

HOOFDSTUK V

Ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Hoofdstuk V vervangen door wat volgt :

“HOOFDSTUK V

Ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Artikel 9

§ 1. Met het oog op de organisatie van het overleg
en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoe-
ring van het ouderenbeleid kan een lokaal bestuur,
in samenspraak met de betrokken openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, een ouderenadvies-
raad erkennen voorzover wordt voldaan aan de be-
palingen van dit decreet.

In afwijking van het eerste lid richt het lokaal be-
stuur een ouderenadviesraad op als minstens de
helft van de ouderenorganisaties actief binnen de
territoriale omschrijving van het lokaal bestuur of
minstens dertig procent van de ouderen die inwo-
ner zijn binnen deze omschrijving, hierom verzoe-
ken. Deze ouderenadviesraad is van rechtswege er-
kend voorzover wordt voldaan aan de bepalingen
van dit decreet.

§ 2. Zijn lid van de ouderenadviesraad :

1° de afgevaardigen van de geïnteresseerde oude-
renorganisaties die een actieve werking kunnen
aantonen binnen de territoriale omschrijving
van het lokaal bestuur ;

2° vertegenwoordigers van lokale voorzieningen
voor ouderen die erkend zijn door de Vlaamse
Gemeenschap ;

3° geïnteresseerde ouderen die inwoner zijn van
een gemeente die valt onder de territoriale om-
schrijving van het lokaal bestuur.

De leden, bedoeld in het eerste lid, 1°, maken min-
stens twee derde van de leden van de ouderenad-
viesraad uit. De betrokken ouderenorganisaties
moeten wegens hun activiteiten worden be-
schouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Ge-
meenschap indien het lokaal bestuur de Vlaamse
Gemeenschapscommissie  of een samenwerkings-
verband tussen gemeenten uit het Nederlandstalige
taalgebied en de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie is. Het lidmaatschap van de ouderenadviesraad
is onverenigbaar met de uitoefening van een poli-
tiek mandaat.

§ 3. Het lokaal bestuur en het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn vragen advies aan de
ouderenadviesraad, bedoeld in § 1, over voorgeno-
men beslissingen die kennelijk het belang van de
ouderen rechtstreeks raken.

De ouderenadviesraad kan op eigen initiatief ad-
vies uitbrengen over alle aangelegenheden inzake
het ouderenbeleid of die ouderen aanbelangen, en
in het bijzonder bijdragen tot de opmaak en opvol-
ging van het lokaal ouderenbeleidsplan.

Met het oog op het vervullen van zijn adviesfunctie
neemt de ouderenadviesraad initiatieven om alle
ouderen die inwoner zijn te raadplegen.

§ 4. Het lokaal bestuur en het betrokken openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn stellen de
ouderenadviesraad de informatie ter beschikking
die noodzakelijk is voor het uitbrengen van een ad-
vies.

§ 5. Het lokaal bestuur en het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn motiveren bij het
nemen van beslissingen die kennelijk het belang
van ouderen rechtstreeks raken, de eventuele af-
wijkingen op de uitgebrachte adviezen.

§ 6. Het lokaal bestuur bepaalt de nadere voor-
waarden en modaliteiten van de werking van de
ouderenadviesraad, en in het bijzonder :

1° de maatregelen waarmee het informatierecht
van de ouderenadviesraad, zoals vermeld in § 3,
wordt gewaarborgd ;

2° de termijn binnen welke het lokaal bestuur of
het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn een gemotiveerd standpunt uitbrengt,
zoals vermeld in § 4 ;

Voorzitter
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3° de maatregelen met betrekking tot de open-
baarheid van de werkzaamheden van de oude-
renadviesraad.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

Artikel 10

Om in aanmerking te komen voor de subsidies
zoals bedoeld in artikel 9 moet een lokaal bestuur
aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° een lokaal ouderenbeleidsplan uitwerken dat
ingebed wordt in het lokaal sociaal beleidsplan
en waarin o.m. wordt aangegeven welke initia-
tieven worden genomen om de inspraak van ou-
deren in het beleid te realiseren ;

2° het onder 1° genoemde plan tweemaal tijdens
eenzelfde legislatuur opstellen en laten goed-
keuren in de gemeenteraad ;

3° een schepen aanwijzen die verantwoordelijk is
voor het ouderenbeleid ;

4° een ouderenbeleidscoördinator aangeduid heb-
ben ;

5° bij de Vlaamse regering tweemaal tijdens een-
zelfde legislatuur een voortgangsrapport indie-
nen ;

6° beschikken over een of meer ouderenadviesra-
den, die wat samenstelling betreft, een pluralis-
tische afspiegeling zijn van de lokale ouderen-
bevolking ;

7° de deelname van ouderen aan andere lokale ad-
viesraden en de beheerraden van de ouderen-
voorzieningen stimuleren ;

8° een afsprakennota opstellen en minstens een
maal per legislatuur laten goedkeuren in de ge-
meenteraad, waarin de inspraak- en participa-
tieprocedures tussen het lokaal bestuur en de
betrokken ouderen, instellingen en initiatieven
en adviesraden worden vastgelegd ;

9° particuliere verenigingen en instellingen onder-
steunen, ofwel via een subsidiereglement voor
een totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 1
euro per oudere inwoner ofwel via het gratis ter
beschikking stellen van de gemeentelijke infra-

structuur of andere instrumenten voor een te-
genwaarde van minstens 1 euro per oudere in-
woner.

De Vlaamse regering kan nadere regels stellen
voor het maken, uitvoeren en evalueren van het lo-
kale ouderenbeleidsplan, voor de evaluatie van de
samenwerkingsprotocollen en de wijze waarop de
bovenvermelde voorwaarden getoetst zullen wor-
den.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 67

voorgesteld door mevrouw Sonja Becq,
mevrouw Trees Merckx-Van Goey,

de heer Bart De Smet, mevrouw Ilse Van Eetvelde,
mevrouw Riet Van Cleuvenbergen 

en mevrouw Ingrid van Kessel 
na indiening van het verslag

HOOFDSTUK V

Ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Hoofdstuk V vervangen door wat volgt :

Artikel 10

§ 1. Het lokaal bestuur kan een ouderenbeleids-
coördinator aanstellen.

De ouderenbeleidscoördinator ondersteunt desge-
vallend de ouderenadviesraad, in het bijzonder bij
de organisatie van de raadpleging van alle ouderen
die inwoner zijn, zoals bedoeld in artikel 9, § 3,
derde lid.

De functie van ouderenbeleidscoördinator is on-
verenigbaar met het lidmaatschap van de ouderen-
adviesraad, de uitoefening van een politiek man-
daat, het lidmaatschap van de raad van beheer van
een ouderenvoorziening of de tewerkstelling in een
ouderenvoorziening.

§ 2. Het lokaal bestuur stelt een lokaal ter beschik-
king voor de werkzaamheden van de erkende ou-
derenadviesraad.

Voorzitter
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§ 3. De gemeente die valt onder de territoriale om-
schrijving van een lokaal bestuur, wijst een schepen
aan die verantwoordelijk is voor het ouderenbe-
leid.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

HOOFDSTUK VI

Slotbepalingen

Artikel 11

Dit decreet treedt in werking op 1 juni 2004.

Op dit artikel is er een amendement dat luidt als
volgt :

Amendement Nr. 67

voorgesteld door mevrouw Sonja Becq,
mevrouw Trees Merckx-Van Goey,

de heer Bart De Smet, mevrouw Ilse Van Eetvelde,
mevrouw Riet Van Cleuvenbergen 

en mevrouw Ingrid van Kessel 
na indiening van het verslag

HOOFDSTUK V

Ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Hoofdstuk V vervangen door wat volgt :

Artikel 11

§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begro-
tingskredieten kent de Vlaamse regering een jaar-
lijkse subsidie toe aan :

1° de erkende ouderenadviesraad van een lokaal
bestuur om, in het kader van zijn adviesfunctie,
alle ouderen die inwoner zijn te raadplegen,
zoals bedoeld in artikel 9, § 3, derde lid ;

2° het lokaal bestuur om de opleiding van een ou-
derenbeleidscoördinator, zoals bedoeld in arti-

kel 10, § 1, te ondersteunen, voorzover het lo-
kaal bestuur beschikt over een erkende oude-
renadviesraad en voldoet aan de bepalingen van
artikelen 9, § 3, eerste lid, §§ 4, 5 en 6, en 10, §§ 2
en 3.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels
voor de subsidiëring, zoals bedoeld in § 1.

Enkel bij het bepalen van de hoogte van de subsi-
die zoals bedoeld in § 1, 1°, kan de Vlaamse rege-
ring rekening houden met het aantal ouderen die
inwoner zijn, met eerbiediging van een minimum-
bedrag.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet houden.

VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw
Veerle Declercq en de heren Guy Sols, Robert
Voorhamme, André-Emiel Bogaert, Jan Laurys en
Jos Stassen houdende het Handvest van de Werk-
zoekende
– 1663 (2002-2003) – Nrs. 1 tot 7

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van decreet van mevrouw Declercq en de
heren Sols, Voorhamme, Bogaert, Laurys en Stassen
houdende het Handvest van de Werkzoekende.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Frans De Cock, verslaggever, verwijst naar
het schriftelijk verslag.

Mevrouw Declercq heeft het woord.

Mevrouw Veerle Declercq : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, dit voorstel van decreet is erg moeizaam
tot stand gekomen. Ik wil iedereen bedanken die
dit voorstel van decreet mogelijk heeft gemaakt,
dus ook de vakbonden.

De rechten van de werkzoekenden zijn tot op dit
ogenblik alleen maar vastgelegd in een handvest in

Voorzitter
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het decreet van 1993. De situatie op de arbeids-
markt is de jongste jaren erg veranderd. De VDAB
is niet langer de enige ‘tussenpersoon’ van de
werkzoekende op de arbeidsmarkt. Er zijn nu ook
de computer en het internet.

We zijn ervan overtuigd dat een jacht op werklozen
geen oplossing is, maar eerder extra problemen zal
creëren op het vlak van armoede en uitsluiting.
Opleiding, begeleiding en ondersteuning zijn nood-
zakelijk. Dit voorstel van decreet kan een instru-
ment worden voor de werkzoekenden dat een wet-
telijke basis verschaft om hun rechten te bescher-
men en te verdedigen.

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

Mevrouw Veerle Declercq : De minister is er niet.

Minister Adelheid Byttebier : De Vlaamse regering
wordt even vertegenwoordigd door minister 
Bossuyt.

Mevrouw Veerle Declercq : Staat minister Bossuyt
100 percent achter dit voorstel van decreet ?

De voorzitter : De algemene bespreking is geslo-
ten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het voorstel van de-
creet van mevrouw Declercq en de heren Sols,
Voorhamme, Bogaert, Laurys en Stassen houdende
het Handvest van de Werkzoekende.

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

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewest-
aangelegenheid.

– Aangenomen.

Artikel 2

§ 1. In dit decreet wordt verstaan onder :

1° werkzoekende :

a) elke persoon die als werkzoekende is inge-
schreven bij de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ;

b) elke andere persoon die op zoek is naar
werk, met inbegrip van :

– de personen die op zoek zijn naar werk
en daartoe deelnemen aan activiteiten
van intermediaire organisaties, georgani-
seerd, gesubsidieerd of erkend door de
Vlaamse Gemeenschap ;

– de personen die zich kandidaat stellen
voor een werkaanbieding of voor de
samenstelling van een wervingsreserve bij
de Vlaamse diensten ;

– de personen die op zoek zijn naar een
zelfstandige beroepsactiviteit ;

2° niet-werkende werkzoekende : de werkzoeken-
de die geen betaalde beroepsarbeid verricht en
als werkzoekende is ingeschreven bij de
VDAB ;

3° intermediaire organisaties : alle publieke of pri-
vate organisaties of personen die ten behoeve
van de werkzoekende activiteiten aanbieden op
het vlak van beroepskeuzevoorlichting, be-
roepsopleiding, trajectbegeleiding, arbeidsbe-
middeling en/of erkenning van verworven com-
petenties, met inbegrip van het aanbieden van
deze activiteiten via de geschreven, auditieve of
visuele media en via internet ;

4° trajectbegeleiding : het geheel van adviezen en
diensten dat er op gericht is een niet-werkende
werkzoekende te begeleiden met het oog op de
verdere ontwikkeling van zijn of haar loopbaan
en/of het participeren aan een traject waarin de
meting van competenties centraal staat en die
door de overheid worden georganiseerd en/of
gesubsidieerd ;

5° arbeidsbemiddeling :

a) de activiteiten uitgeoefend door een tussen-
persoon, die erop gericht zijn werknemers bij
te staan bij het zoeken van een nieuwe te-

Declercq
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werkstelling of werkgevers bij het zoeken
van werknemers ;

b) het in dienst nemen van werknemers, om hen
ter beschikking te stellen met het oog op de
uitvoering van een bij of krachtens de wet
toegelaten tijdelijke arbeid ;

6° erkenning van verworven competenties : activi-
teiten waarbij de persoon alle kennis, vaardighe-
den en attitudes die hij of zij zich eigen heeft ge-
maakt, via formele opleidingen, via werkerva-
ring of via persoonlijke en maatschappelijke ac-
tiviteiten kan laten herkennen, beoordelen, er-
kennen en/of certificeren ;

7° Vlaamse diensten : het ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap en de openbare instellingen
die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of
het Vlaamse Gewest, alsook de Vlaamse onder-
wijsinstellingen ;

8° SERV : de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen, zoals opgericht bij decreet van 27
juni 1985.

§ 2. De Vlaamse regering kan, na advies van de
SERV, preciseren wat onder beroepskeuzevoor-
lichting en beroepsopleiding moet worden ver-
staan.

§ 3. De Vlaamse regering kan voor de toepassing
van specifieke bepalingen bepaalde werkzoeken-
den gelijkstellen met niet-werkende werkzoeken-
den, na advies van de SERV.

– Aangenomen.

Artikel 3

Dit decreet is van toepassing op :

1° de werkzoekenden ;

2° de intermediaire organisaties, voor wat de acti-
viteiten betreft die zij aanbieden aan de werk-
zoekenden op het vlak van beroepskeuzevoor-
lichting, beroepsopleiding, trajectbegeleiding,
arbeidsbemiddeling en erkenning van verwor-
ven competenties ;

3° de Vlaamse diensten, voor wat de procedures
van rekrutering en selectie van werkzoekenden
in functie van een concrete werkaanbieding of
met het oog op de samenstelling van een wer-
vingsreserve voor een betrekking bij de Vlaam-
se diensten betreft.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Rechten van de werkzoekende

Artikel 4

De werkzoekende heeft recht op gelijke behande-
ling en non-discriminatie overeenkomstig de gel-
dende wetgeving.

– Aangenomen.

Artikel 5

§ 1. De werkzoekende heeft recht op de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer. In het bijzon-
der :

1° garanderen de intermediaire organisaties en de
Vlaamse diensten dat ze alle door de werkzoe-
kende verstrekte inlichtingen op vertrouwelijke
wijze zullen behandelen. Onverminderd de toe-
passing van artikel 7, § 3, kan informatie om-
trent een werkzoekende slechts door een inter-
mediaire organisatie of Vlaamse dienst aan der-
den worden doorgegeven na uitdrukkelijke toe-
stemming van de werkzoekende ;

2° waken de intermediaire organisaties en de
Vlaamse diensten erover dat alle personeelsle-
den de vertrouwelijkheid van de persoonlijke
gegevens respecteren. Persoonlijke gegevens
moeten in principe verkregen worden van de
werkzoekende zelf. Als de intermediaire organi-
saties of de Vlaamse diensten het noodzakelijk
achten persoonlijke gegevens in te winnen bij
derden, wordt de werkzoekende daarover voor-
af geïnformeerd en moet hij uitdrukkelijk zijn
toestemming verlenen. Als in het curriculum
vitae uitdrukkelijk naar een referentiepersoon
wordt verwezen, geldt dat als uitdrukkelijke
toestemming van de werkzoekende ;
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3° mogen er geen persoonlijke gegevens worden
ingewonnen en opgeslagen die niet noodzake-
lijk zijn voor de opdracht. De persoonlijke gege-
vens worden bewaard en gecodeerd op een
wijze die de werkzoekende kan begrijpen en die
hem geen enkel kenmerk toedichten met een
mogelijk discriminerend effect tot gevolg ;

4° kan de werkzoekende te allen tijde zijn toe-
stemming intrekken om gegevens die tot de per-
soonlijke levenssfeer behoren, op te vragen en
te gebruiken. Het is verboden om methodes of
technieken te gebruiken waarvan wordt vastge-
steld dat ze een inbreuk vormen op de persoon-
lijke levenssfeer ;

5° houden de intermediaire organisaties en de
Vlaamse diensten dossiers met persoonsgege-
vens slechts bij zolang de werkzoekende het
wenst of zolang dat nodig is voor de concrete
opdracht ;

6° corrigeren de intermediaire organisaties en de
Vlaamse diensten de in het dossier van de op-
drachtgever of de werkzoekende bijgehouden
gegevens wanneer de werkzoekende erom ver-
zoekt ;

7° mogen de intermediaire organisaties en de
Vlaamse diensten medische gegevens slechts in-
winnen of laten inwinnen in de mate dat dit
noodzakelijk is om te bepalen of de werkzoe-
kende in staat is een bepaalde functie uit te oe-
fenen of te voldoen aan de eisen van gezond-
heid en veiligheid ;

8° mogen de intermediaire organisaties en de
Vlaamse diensten geen genetische tests verrich-
ten of laten verrichten.

§ 2. Het bepaalde in § 1 is slechts van toepassing bij
ontstentenis van gelijkwaardige bepalingen met be-
trekking tot de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in een gedragscode, opgesteld door een
erkende beroepsfederatie van intermediaire orga-
nisaties. De gelijkwaardigheid moet worden vastge-
steld door de minister bevoegd voor werkgelegen-
heid, na advies van de SERV.

§ 3. De bepalingen van dit artikel gelden onvermin-
derd de wetgeving tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer.

– Aangenomen.

Artikel 6

§ 1. Bij deelname van de werkzoekende aan de ac-
tiviteiten van intermediairen op het vlak van tra-
jectbegeleiding, beroepsopleiding, arbeidsbemidde-
ling, erkenning van verworven competenties en be-
roepskeuzevoorlichting heeft de werkzoekende
recht op kosteloosheid.

§ 2. De voorgaande paragraaf is niet van toepas-
sing :

1° op werkzoekenden, andere dan niet-werkende
werkzoekenden die deelnemen aan activiteiten
inzake beroepsopleiding en beroepskeuzevoor-
lichting ;

2° op niet-werkende  werkzoekenden  die  deelne-
men  aan  een  beroepsopleiding  en beroeps-
keuzevoorlichting, die niet door de overheid
wordt georganiseerd of gesubsidieerd.

§ 3.Wanneer een werkzoekende solliciteert bij de
Vlaamse diensten zijn alle kosten inzake rekrute-
ring en selectie ten laste van de Vlaamse diensten.

– Aangenomen.

Artikel 7

De werkzoekende heeft recht op gratis informatie.

De werkzoekende die deelneemt aan opleiding,
trajectbegeleiding of erkenning van verworven
competenties heeft recht op voorafgaande, kostelo-
ze, volledige en betrouwbare informatie over de
opleiding, de begeleiding of de procedure tot er-
kenning van verworven competenties en over de
organisatie die de activiteiten uitvoert.

De werkzoekende die solliciteert voor een welbe-
paalde vacature of wervingsreserve heeft recht op
voorafgaande, kosteloze en betrouwbare informa-
tie over de vacature of wervingsreserve, de selectie-
criteria en de selectieprocedure en over de organi-
satie die de activiteiten uitvoert.

De intermediaire organisaties en de Vlaamse dien-
sten maken verkeerd geadresseerde vragen om ad-
vies of informatie over aan de bevoegde instelling
of persoon.

De intermediaire organisaties en de Vlaamse dien-
sten brengen elke werkzoekende die kandidaat is
voor een specifieke vacature, begeleiding, opleiding
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of erkenning van verworven competenties en die
wordt geweigerd, binnen een redelijke termijn
schriftelijk op de hoogte van de reden waarom hij
of zij wordt geweigerd.

De intermediaire organisaties en de Vlaamse dien-
sten brengen elke werkzoekende die zich inschrijft
voor een brede waaier van vacatures schriftelijk op
de hoogte van de reden waarom zijn inschrijving
wordt geweigerd. Deze bepaling is niet van toepas-
sing op intermediaire organisaties gericht op het in
dienst nemen van werknemers, om ter beschikking
te stellen met het oog op de uitvoering van een bij
of krachtens de wet toegelaten tijdelijke arbeid.

De intermediaire organisaties geven aan elke
werkzoekende concrete informatie over de aard
van het aangeboden contract, de aanwervingsvoor-
waarden, de arbeidsduur en de arbeidstijden, de
bezoldiging, de loopbaanmogelijkheden, de oplei-
dingskansen, de functievereisten, de plaats van de
functie in de organisatie en desgevallend de posi-
tieve acties die met betrekking tot de werkzoeken-
de worden ondernomen.

De werkzoekende heeft recht op inzage in het dos-
sier dat de intermediaire organisatie van hem of
haar bijhoudt.

– Aangenomen.

Artikel 8

De Vlaamse overheid garandeert, via de door haar
georganiseerde en gesubsidieerde intermediaire
organisaties, dat elke niet-werkende werkzoeken-
de, alsook elke verplicht ingeschreven werkzoeken-
de, begeleid wordt bij het zoeken naar werk en dat
hij of zij in het kader van een aangepaste trajectbe-
geleiding aan de nodige opleiding en werkervaring
kan deelnemen met het oog op een duurzame te-
werkstelling.

De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de
SERV, op welke wijze en binnen welke termijn
vanaf de aanvang van de werkloosheid deze beide
garanties worden verleend.

De niet-werkende werkzoekende is er toe gehou-
den in te gaan op de aangeboden kansen inzake
begeleiding, opleiding en tewerkstelling, op basis
van zijn bekwaamheden.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding stelt aan de Rijksdienst voor Ar-
beidsvoorziening de informatie ter beschikking
over de inspanningen die de uitkeringsgerechtigde
werkzoekende al dan niet deed in het zoeken naar
werk, dit volgens de voorwaarden die nader wor-
den bepaald in een bijlage bij het beheerscontract
tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

– Aangenomen.

Artikel 9

De werkzoekende heeft recht op kwalitatieve,
klantvriendelijke, laagdrempelige dienstverlening
door de intermediaire organisaties. Deze dienstver-
lening is gericht op zelfwerkzaamheid van de werk-
zoekende. De intermediaire organisatie neemt de
nodige compenserende maatregelen voor de werk-
zoekenden die onvoldoende zelfredzaam is.

– Aangenomen.

Artikel 10

§ 1. De werkzoekende heeft recht op een gelijkvor-
mig en rechtszeker opleidingsstatuut wanneer hij
deelneemt aan een activiteit inzake beroepsoplei-
ding bij een intermediaire organisatie die werd ge-
subsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de
SERV, welke de minimale bepalingen zijn van dit
opleidingsstatuut.

Deze bepalingen hebben minstens betrekking op :

a) de informatie die aan de werkzoekende wordt
verstrekt bij het begin van de opleiding ;

b) de regels met betrekking tot de eventuele schor-
sing of stopzetting van het contract door een
van de partijen ;

c) de regels met betrekking tot eventuele afwezig-
heden ;

d) de verzekering tegen ongevallen tijdens de op-
leiding en bij de verplaatsing van en naar de
opleiding ;
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e) de regels voor de aansprakelijkheid voor schade
aan de goederen van de intermediaire organisa-
tie of aan derden ;

f) de bescherming van de veiligheid en gezond-
heid tijdens de opleiding ;

g) de regels met betrekking tot het getuigschrift
dat wordt verstrekt bij beëindiging van de oplei-
ding ;

h) bijzondere  regels voor het geval de opleiding
geheel of gedeeltelijk bestaat uit een werkplek-
opleiding in een onderneming of instelling ;

i) klachtenprocedures ;

j) de eventuele begeleiding die hem tijdens de op-
leiding wordt gegeven.

§ 3. De wederzijdse rechten en verplichtingen tus-
sen werkzoekende en intermediaire organisatie
worden vastgelegd in een opleidingsovereenkomst
die door beide partijen wordt ondertekend vooral-
eer de beroepsopleiding een aanvang neemt.

§ 4. Wanneer de opleiding bestaat uit of gepaard
gaat met een opleiding op de werkvloer in een on-
derneming, wordt voor de periode van deze oplei-
ding op de werkvloer een specifieke overeenkomst
of een bijlage bij de opleidingsovereenkomst opge-
steld, die door zowel de werkzoekende, de interme-
diaire organisatie als de onderneming wordt onder-
tekend vooraleer de opleiding op de werkvloer een
aanvang neemt.

– Aangenomen.

Artikel 11

De werkzoekende heeft recht op de erkenning van
verworven competenties, ongeacht waar en op
welke wijze die werden verworven. De interme-
diaire organisaties houden bij de organisatie van
hun activiteiten zoveel mogelijk rekening met het
geheel van deze verworven competenties.

De intermediaire organisaties verstrekken na elke
opleiding, werkervaring of deelname aan een pro-
cedure tot erkenning van verworven competenties
aan de werkzoekende een gepersonaliseerd attest
met een aanduiding van de gevolgde opleiding
en/of de verworven competenties.

– Aangenomen.

Artikel 12

§ 1. De werkzoekende heeft recht op veiligheid, ge-
zondheid en welzijn.

§ 2. De intermediaire organisaties zijn verantwoor-
delijk voor de veiligheid, de gezondheid en het wel-
zijn van de werkzoekende. Bij verhoogde risicositu-
aties worden door hen aangepaste maatregelen ge-
nomen.

§ 3. De bepaling in § 2 is niet van toepassing bij
deelname aan :

a) de activiteiten van intermediaire organisaties
gericht op het in dienst nemen van werknemers,
om hen ter beschikking te stellen met het oog
op de uitvoering van een bij of krachtens de wet
toegelaten tijdelijke arbeid ;

b) de activiteiten van beroepsopleiding waarvan
het studieprogramma voorziet in een vorm van
arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling
wordt verricht.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de
SERV, de nadere regels voor de uitvoering van
deze bepalingen.

– Aangenomen.

Artikel 13

De werkzoekende heeft recht op inspraak, overleg
en onderhandeling ten aanzien van publieke of
door de overheid gesubsidieerde intermediaire or-
ganisaties die activiteiten aanbieden inzake be-
roepsopleiding of werkervaring.

De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de
SERV, de nadere regels voor de uitvoering van
deze bepalingen.

– Aangenomen.

Artikel 14

De intermediaire organisaties en de Vlaamse dien-
sten zijn verplicht de werkzoekenden in te lichten
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over de rechten die zij ontlenen aan dit decreet en
zijn uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van de
klachten- en beroepsprocedures bij niet-naleving
van deze rechten.

– Aangenomen.

Artikel 15

De Vlaamse regering kan, na advies van de SERV,
de nadere regels bepalen voor de uitvoering van de
artikelen 4 tot 7, artikel 8, tweede lid en artikelen 9,
11, 13 en 14.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Klachten- en beroepsprocedure

Artikel 16

Elke intermediaire organisatie die niet onderwor-
pen is aan de verplichting een klachtenvoorziening
in te stellen krachtens het decreet van 1 juni 2001
houdende toekenning van een klachtrecht ten aan-
zien van bestuursinstellingen of die niet onderwor-
pen is aan een klachtenprocedure, ingesteld krach-
tens artikel 17 van het decreet van 13 april 1999
met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling
in het Vlaamse Gewest, is verplicht een procedure
in te stellen voor een behoorlijke behandeling van
mondelinge en schriftelijke klachten over haar
handelingen en werking. Deze procedure voldoet
minstens aan de bepalingen van artikel 5, eerste
lid, en artikelen 6 tot 11 van het decreet van 1 juni
2001. Zij bepaalt op welke wijze gevolg wordt ge-
geven aan een klacht die gegrond wordt bevonden.

Daarnaast heeft de werkzoekende die meent dat
zijn rechten, zoals bepaald in dit decreet, worden
geschonden, het recht hiertegen een klacht in te
dienen bij een hiertoe door de Vlaamse regering
gemachtigd orgaan, volgens de door de Vlaamse
regering bepaalde klachtenprocedure.

De Vlaamse regering kan, na advies van de SERV,
voorzien in een beroepsprocedure tegen de bepaal-
de beslissingen die worden genomen door of in op-

dracht van publieke of door de overheid gesubsi-
dieerde intermediaire organisaties.

De intermediaire organisaties zijn ertoe gehouden
de beslissing van de beroepsinstantie te respecte-
ren.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Toezicht en sancties

Artikel 17

§ 1. Onverminderd de bevoegdheden van de offi-
cieren van gerechtelijke politie, houden de door de
Vlaamse regering aangewezen ambtenaren en be-
ambten toezicht op de uitvoering van dit decreet
en de uitvoeringsbesluiten ervan.

§ 2. De in § 1 bedoelde ambtenaren mogen bij uit-
oefening van hun opdracht :

1° tussen 5 en 21 uur zonder voorafgaande verwit-
tiging vrij binnentreden in alle lokalen, woon-
ruimtes uitgezonderd, waarvan zij redelijkerwij-
ze kunnen vermoeden dat ze aan hun toezicht
onderworpen zijn ;

2° tussen 21 en 5 uur met voorafgaande toestem-
ming van de rechter in de politierechtbank, bin-
nentreden in de in 1° bedoelde lokalen, woon-
ruimtes uitgezonderd, voor zover er redenen
zijn om te veronderstellen dat er inbreuken ge-
pleegd zijn op de reglementering waarop zij toe-
zicht uitoefenen ;

3° een onderzoek, een controle of een enquête in-
stellen alsmede alle inlichtingen inwinnen die zij
nodig achten om zich ervan te vergewissen dat
de bepalingen van dit decreet en de uitvoerings-
besluiten ervan werkelijk worden nageleefd, in-
zonderheid :

a) de werkzoekenden, de intermediaire organi-
saties of de Vlaamse diensten ondervragen
over alle feiten die nuttig zijn voor de uitoe-
fening van het toezicht ;

b) zich zonder verplaatsing alle documenten en
stukken doen voorleggen die bij dit decreet
zijn voorgeschreven of uittreksels ervan op-
maken ;
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c) inzage hebben en een afschrift nemen van
alle documenten en stukken die zij voor het
volbrengen van hun opdracht nodig achten ;

d) tegen ontvangstbewijs alle documenten en
stukken in beslag nemen die het mogelijk
maken een inbreuk vast te stellen.

§ 3. De in § 1 bedoelde ambtenaren en beambten
hebben het recht waarschuwingen te geven, de
overtreder een termijn toe te staan om zich in orde
te stellen en processen-verbaal op te maken die be-
wijskracht hebben tot het tegendeel bewezen is. Op
straffe van nietigheid moet een afschrift van het
proces-verbaal ter kennis van de overtreder wor-
den gebracht, wanneer deze bekend is, en dit bin-
nen een termijn van veertien dagen na de vaststel-
ling van de overtreding.

§ 4. De in § 1 bedoelde ambtenaren en beambten
kunnen, in de uitoefening van hun ambt, de bij-
stand van politiediensten vorderen.

– Aangenomen.

Artikel 18

Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het
Strafwetboek worden gestraft met gevangenisstraf
van acht dagen tot één jaar en met een geldboete
van 25 euro tot 125 euro of met één van deze straf-
fen alleen :

1° ieder persoon, alsmede zijn aangestelden of last-
hebbers die commissieloon, bijdrage, toelatings-
of inschrijvingsgelden vordert of int van de
werkzoekende, buiten de door dit decreet be-
paalde perken ;

2° ieder persoon, alsmede zijn aangestelden of last-
hebbers die medische gegevens inwint of laat in-
winnen van de personen bedoeld in artikel 3,
buiten de door dit decreet bepaalde perken ;

3° iedere persoon, alsmede zijn aangestelden of
lasthebbers die genetische testen verricht of laat
verrichten in strijd met artikel 5, § 1, 8° ;

4° iedere persoon die het krachtens dit decreet ge-
regelde toezicht verhindert.

– Aangenomen.

Artikel 19

De bedingen van een overeenkomst, en de bepalin-
gen en interne reglementen van organisaties en on-
dernemingen die strijdig zijn met de bepalingen
van dit decreet, en de bedingen die bepalen dat een
of meer contracterende partijen bij voorbaat afzien
van de rechten die door dit decreet gewaarborgd
worden, zijn nietig.

– Aangenomen.

Artikel 20

Elk geschil over de toepassing van dit decreet en
zijn uitvoeringsbepalingen kan door de werkzoe-
kende of een van de representatieve werknemers-
organisaties vertegenwoordigd in de SERV worden
voorgelegd aan de arbeidsgerechten.

Deze vorderingen worden ingeleid bij verzoek-
schrift, overeenkomstig artikel 704 van het Gerech-
telijk Wetboek, verzonden bij aangetekende brief
aan of neergelegd bij de griffie van het bevoegde
gerecht.

De vonnissen en arresten worden bij gerechtsbrief
ter kennis gebracht aan de betrokken partijen.

De werkzoekende en de werknemersorganisatie
kunnen zich bij de arbeidsgerechten laten bijstaan
of vertegenwoordigen door een afgevaardigde van
een van de representatieve werknemersorganisa-
ties vertegenwoordigd in de SERV. Deze mag na-
mens de organisatie waartoe hij behoort alle han-
delingen verrichten die bij deze vertegenwoordi-
ging behoren, een verzoekschrift indienen, pleiten
en alle mededelingen ontvangen betreffende de
rechtsingang, de behandeling en berechting van het
geschil.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Slotbepalingen

Artikel 21

Artikel 5, 7°, van het decreet van 13 april 1999 met
betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in
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het Vlaamse Gewest wordt vervangen door wat
volgt :

“Het bureau dient alle betrokkenen op een objec-
tieve en respectvolle wijze te behandelen en dient
de geldende wetgeving inzake evenredige partici-
patie en gelijke behandeling en het decreet hou-
dende het Handvest van de Werkzoekende en zijn
uitvoeringsbesluiten na te leven.”.

– Aangenomen.

Artikel 22

Het decreet van 31 maart 1993 houdende vaststel-
ling van het Charter van de Werkzoekende wordt
opgeheven.

Artikel 19 van het decreet van 24 april 2002 hou-
dende evenredige participatie op de arbeidsmarkt
wordt opgeheven.

Artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 op het in-
werkingsbeleid wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 23

Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van
de derde maand volgend op de bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet houden.

VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Ria
Van Den Heuvel en de heren Koen Helsen, Jan
Van Duppen en Jan Roegiers en mevrouw Sonja
Becq houdende wijziging van het decreet van 30
maart 1999 houdende de organisatie van de zorg-
verzekering
– 1970 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 4

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van decreet van mevrouw Van Den Heuvel
en de heren Helsen, Van Duppen en Roegiers en
mevrouw Becq houdende wijziging van het decreet
van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de
zorgverzekering.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Daelman, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mijnheer de voorzitter, col-
lega’s, er is nog een amendement op komst in ver-
band met dit voorstel. Er is immers nog het pro-
bleem van de grensarbeiders. We voeren nog be-
sprekingen om dat amendement gezamenlijk te
kunnen indienen.

Grensarbeiders wonen in ons land, maar werken in
het buitenland. Op basis van Europese regelgeving
kunnen ze niet onder de toepassing van de zorg-
verzekering vallen, zelfs niet indien ze dat zouden
willen. Daar moet decretaal iets aan worden ge-
daan. Ik zou hierover graag een consensus hebben
en daarom volgt er straks misschien nog een amen-
dement.

Minister Gilbert Bossuyt : Ook wij zijn ervan over-
tuigd dat hierover het best een consensus bestaat.

De voorzitter : De algemene bespreking is geslo-
ten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het voorstel van de-
creet van mevrouw Van Den Heuvel en de heren

Voorzitter
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Helsen, Van Duppen en Roegiers en mevrouw
Becq houdende wijziging van het decreet van 30
maart 1999 houdende de organisatie van de zorg-
verzekering.

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 4 van het decreet van 30 maart 1999 hou-
dende de organisatie van de zorgverzekering wor-
den een § 2bis en § 2ter ingevoegd, die luiden als
volgt :

“§ 2bis. Elke persoon, bedoeld in § 1 en § 2, voor
wie uit eigen recht, op grond van de aanwijzingsre-
gels van verordening (EEG) nr. 1408/71, het socia-
lezekerheidsstelsel van een andere lidstaat van de
Europese Unie of van een andere staat die partij is
bij de Europese Economische Ruimte van toepas-
sing is, valt niet onder het toepassingsgebied van
dit decreet.

§ 2ter. Elke persoon, die niet in België woont, en
voor wie uit eigen recht, omwille van tewerkstel-
ling in het Nederlandse taalgebied, op grond van
de aanwijzingsregels van verordening (EEG) nr.
1408/71, het sociale-zekerheidsstelsel van België
van toepassing is, moet aangesloten zijn bij een
krachtens dit decreet erkende zorgkas. De bepalin-
gen van dit decreet met betrekking tot de perso-
nen, bedoeld in § 1, zijn van overeenkomstige toe-
passing.

Elke persoon, die niet in België woont, en voor wie
uit eigen recht, omwille van tewerkstelling in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, op grond van
de aanwijzingsregels van verordening (EEG) nr.
1408/71, het sociale-zekerheidsstelsel van België
van toepassing is, kan vrijwillig aansluiten bij een
krachtens dit decreet erkende zorgkas. De bepalin-

gen van dit decreet met betrekking tot de perso-
nen, bedoeld in § 2, zijn van overeenkomstige toe-
passing.”.

– Aangenomen.

Artikel 3

In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° het eerste lid, 3°, gewijzigd bij het decreet van
18 mei 2001, wordt ingetrokken ;

2° het tweede lid, toegevoegd bij het decreet van
18 mei 2001, wordt vervangen door wat volgt :

“In afwijking van het eerste lid, 5°, is de voor-
waarde van voorafgaand wonen niet vereist
voor personen die onderdaan zijn van een lid-
staat van de Europese Unie of van een lidstaat
die partij is bij de Europese Economische
Ruimte en voor personen die onderdaan zijn
van een staat die met de Europese Unie een as-
sociatieovereenkomst heeft gesloten waarbij
wordt voorzien in een verbod van discriminatie
inzake sociale zekerheid op grond van nationa-
liteit, op voorwaarde dat die personen de in arti-
kel 13, eerste lid, 3°, bedoelde bijdragen voor
ten minste vijf jaar hebben betaald of alsnog be-
talen.”.

– Aangenomen.

Artikel 4

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 
oktober 2001.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet houden.

Voorzitter
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VOORSTEL VAN DECREET van de heren
Bruno Tobback, André Van Nieuwkerke, Gilbert
Van Baelen, Dirk De Cock en Frans Ramon en
mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh houdende
wijziging van het decreet van 28 juni 2002 be-
treffende gelijke onderwijskansen-I
– 2024 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 6

VOORSTEL VAN DECREET van de heer Luc
Martens, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw
Veerle Heeren, mevrouw Sonja Becq en de heren
Jos De Meyer en Gilbert Vanleenhove houdende
wijziging van het decreet van 28 juni 2002 be-
treffende gelijke onderwijskansen-I
– 2047 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 4

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde zijn
het voorstel van decreet van de heren Tobback,
Van Nieuwkerke, Van Baelen, De Cock en Ramon
en mevrouw Van Nieuwenborgh houdende wijzi-
ging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende
gelijke onderwijskansen-I en het voorstel van de-
creet van de heer Martens, mevrouw Grouwels,
mevrouw Heeren, mevrouw Becq en de heren De
Meyer en Vanleenhove houdende wijziging van het
decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onder-
wijskansen-I, die door de commissie in samenhang
werden behandeld, met dien verstande dat het
voorstel van decreet van de heren Tobback, Van
Nieuwkerke, Van Baelen, De Cock en Ramon en
mevrouw Van Nieuwenborgh als basis voor de be-
spreking werd genomen. Wij volgen hier dezelfde
werkwijze.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Cock, verslaggever, heeft het woord.

De heer Dirk De Cock, verslaggever : Mijnheer de
voorzitter, de commissie voor Onderwijs, Vorming
en Wetenschapsbeleid besprak dit voorstel van de-
creet op 11 en 24 maart. De toepassing van het ge-
lijkekansendecreet begint stilaan op kruissnelheid
te komen. Sinds maandag 5 januari, de eerste
schooldag na de kerstvakantie, mogen de scholen
beginnen met de inschrijvingen voor het volgende
schooljaar. Het systeem dat daarbij wordt gehan-
teerd, is dat van ‘wie eerst komt, eerst maalt’. Op
papier is dit het meest eerlijke systeem, omdat ie-
dereen over dezelfde kansen beschikt en niemand
kan worden uitgesloten.

In de meerderheid van de gevallen worden de
doelstellingen van het GOK-decreet bereikt. Toch
werden er een aantal kleine mankementjes bloot-

gelegd, onder meer het knelpunt van het ongewild
uit elkaar halen van broertjes en zusjes, zodat die
terechtkomen in verschillende scholen. Om dit op
te lossen, ligt deze wijziging van decreet ter stem-
ming voor. Het is een noodzaak om tot een oplos-
sing te komen voor kinderen die niet ingeschreven
raken in een school waar hun broertje of zusje
reeds verblijft. Kinderen die op hetzelfde adres
verblijven – de definitie is heel ruim genomen – als
reeds ingeschreven kinderen zullen door deze wij-
ziging voorrang krijgen. Hierdoor zullen gezinnen
kunnen genieten van alle praktische en sociale
voordelen die een school voor al hun kinderen op-
levert, en dat is maatschappelijk noodzakelijk. Het
is een welzijnsgerichte wijziging van het decreet.

Er werd hierover in de commissie een diepgaande
discussie gevoerd, mijnheer de voorzitter, waarbij
alle pro’s en anti’s werden aangehaald. Er is dan
een amendement gekomen, en de tekst die uitein-
delijk voorligt en die is aangenomen door de com-
missie, bepaalt dus dat kinderen uit hetzelfde gezin
in dezelfde school kunnen schoollopen. Die defini-
tie van ‘hetzelfde gezin’ is gezien de maatschappe-
lijke verbreding van dat woord heel ruim genomen.

De voorzitter : De algemene bespreking is geslo-
ten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het voorstel van de-
creet van de heren Tobback, Van Nieuwkerke, Van
Baelen, De Cock en Ramon en mevrouw Van
Nieuwenborgh houdende wijziging van het decreet
van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskan-
sen-I.

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

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.
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Artikel 2

In artikel II.1 van het decreet van 28 juni 2002 be-
treffende gelijke onderwijskansen-I wordt een
4°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

“4°bis leefeenheid : leerlingen met ten minste één
gemeenschappelijke ouder of ouders en
leerlingen met eenzelfde hoofdverblijf-
plaats ;”.

– Aangenomen.

Artikel 3

In artikel III.1 van hetzelfde decreet worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan § 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :

“Elke leerling die tot dezelfde leefeenheid be-
hoort als een reeds ingeschreven leerling, heeft
vanaf het schooljaar 2004-2005, bij voorrang op
alle andere nieuwe leerlingen, een recht op in-
schrijving in de betrokken school. De inrichten-
de macht bepaalt de procedure waaronder dit
voorrangsrecht kan worden uitgeoefend, inzon-
derheid het tijdstip waarop of de periode waar-
binnen men het recht kan doen gelden.” ;

2° een § 3 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 3. Voorafgaand aan de periode of datum van
inschrijving, stelt de inrichtende macht de ou-
ders in kennis van de in § 1, tweede lid, bedoel-
de procedure.”.

– Aangenomen.

Artikel 4

In hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde decreet
wordt het opschrift van onderafdeling 5 vervangen
door wat volgt :

“Onderafdeling 5. Overgangsmaatregelen”.

– Aangenomen.

Artikel 5

Aan hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 5, van
hetzelfde decreet wordt een artikel III.7bis toege-
voegd, dat luidt als volgt :

“Artikel III.7bis

§ 1. Inrichtende machten kunnen bij wijze van
overgangsmaatregel een leerling, die tot dezelfde
leefeenheid behoort als een reeds ingeschreven
leerling, vanaf 1 april 2004 inschrijven voor het
schooljaar 2004-2005, ongeacht de bepalingen die
overeenkomstig artikel III.1, § 1, tweede lid, wer-
den vastgesteld.

Een op grond van het eerste lid gerealiseerde in-
schrijving wordt niet beschouwd als een bijkomen-
de inschrijving in de zin van artikel III.3, 1°.

§ 2. De in § 1 bedoelde overgangsmaatregel mag er
niet toe leiden dat vóór 1 april 2004 gerealiseerde
inschrijvingen ongedaan worden gemaakt.”.

– Aangenomen.

Artikel 6

Dit decreet treedt in werking op 1 april 2004.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet houden.

Voorzitter
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VOORSTEL VAN DECREET van de heren Jo
Vermeulen, Dany Vandenbossche, Herman Lauwers
en Bob Verstraete en mevrouw Mieke Van Hecke
houdende wijziging van het decreet van 30 maart
1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds
voor de Letteren
– 2143 (2003-2004) – Nrs. 1 en 2

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van decreet van de heren Vermeulen,
Vandenbossche, Lauwers en Verstraete en me-
vrouw Van Hecke houdende wijziging van het de-
creet van 30 maart 1999 houdende oprichting van
een Vlaams Fonds voor de Letteren.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Van Hecke, verslaggever, heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke, verslaggever (Op de
tribune) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer en me-
vrouw de minister, dames en heren, dit voorstel van
decreet is een verfijning van het vroegere decreet
over het Vlaams Fonds voor de Letteren. Bij een
hoorzitting bleek dat het decreet uit de vorige le-
gislatuur een aantal onvolkomenheden bevatte. We
hebben enkele verfijningen aangebracht. Definities
zijn aangepast. Het bereik van de beheersovereen-
komst werd beter geregeld. Er werd een beroeps-
procedure ingeschreven. Er is een vereenvoudigde
procedure bij de organisatie van het fonds en een
verfijning in het financieel beheer.

Ik sta hier vooral om mijn collega’s-commissiele-
den te bedanken voor de manier waarop we kon-
den werken. Na de hoorzitting met vertegenwoor-
digers van de sector zijn de geïnteresseerden van
de democratische partijen samen gaan zitten om de
kritieken en vragen van de sector op hun gegrond-
heid te onderzoeken. Ze bleken correct en we heb-
ben het decreet in die zin aangepast. Het is aange-
naam van zo samen te werken. Ik wil naast de com-
missieleden, ook de minister en zijn kabinet en de
administratie bedanken. (Applaus)

De voorzitter : De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Dany Vandenbossche (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer en mevrouw de
minister, dames en heren, ik wil nog eens herhalen
wat we hier enkele weken geleden al hebben ge-
steld. We willen namelijk de werking van het
Vlaams Fonds der Letteren en van het Vlaams Au-

diovisueel Fonds optimaliseren en een verdere
‘verfondsing’ van de sector tegengaan. We willen
liever de bestaande fondsen verfijnen dan nieuwe
fondsen op te richten. Dit voorstel van decreet
vormt het bewijs dat we die twee fondsen absoluut
niet willen afschaffen. (Applaus)

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 voorstel van de-
creet van de heren Vermeulen, Vandenbossche,
Lauwers en Verstraete en mevrouw Van Hecke
houdende wijziging van het decreet van 30 maart
1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds
voor de Letteren.

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

In artikel 2 van het decreet van 30 maart 1999 hou-
dende oprichting van een Vlaams Fonds voor de
Letteren worden de volgende wijzigingen aange-
bracht :

1° in 3° worden na de woorden "op een professio-
nele wijze", de woorden "produceert of laat
produceren en" ingevoegd ;

2° in 4° worden na het woord "buitenland" de
woorden "te presenteren en" ingevoegd ;

3° in 8° wordt het woord "riskant" vervangen door
het woord "moeilijk" ;

4° 9° wordt vervangen door wat volgt :

"9° reisbeurs : een bijdrage in de kosten van
een binnen een bepaalde termijn te onder-
nemen reis die leidt tot publicatie of pro-
motie van of reflectie over een literair 
werk ;".
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– Aangenomen.

Artikel 3

In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt de eerste zin vervangen door wat
volgt :

"Binnen de perken van de begroting, vastge-
steld bij decreet, ondersteunt het VFL de Ne-
derlandstalige letteren door subsidies toe te
kennen of projecten en initiatieven te financie-
ren." ;

2° aan § 2 wordt een zin toegevoegd, die luidt als
volgt :

"Behoudens bezwaar van een der partijen
wordt de beheersovereenkomst verlengd.".

– Aangenomen.

Artikel 4

In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 1. Het VFL heeft tot doel de Nederlandstali-
ge letteren en de vertaling in en uit het Neder-
lands van literair werk in de brede zin van het
woord te ondersteunen en daardoor bij te dra-
gen tot de verbetering van de sociaal-economi-
sche positie van de auteurs en de vertalers." ;

2° in § 2 wordt een 11°bis ingevoegd, dat luidt als
volgt :

"11°bis projecten financieren of initiatieven
nemen die bijdragen tot de interesse
voor en de ontwikkeling van de Neder-
landstalige literatuur ;".

– Aangenomen.

Artikel 5

Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 6

Het VFL bestaat uit de volgende bestuurs- en ad-
viesorganen :

1° het Fondsbestuur ;

2° het Dagelijks Bestuur ;

3° het Beslissingscollege ;

4° de Adviescommissies ;

5° de Beroepscommissie ;

6° het secretariaat geleid door een directeur.

De organen van het VFL bestaan voor maximaal
twee derde uit leden van hetzelfde geslacht.".

– Aangenomen.

Artikel 6

In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° § 1, 3° wordt vervangen door wat volgt :

"3° de benoeming en het ontslag van de direc-
teur ;" ;

2° § 1, 5° wordt vervangen door wat volgt :

"5° de benoeming en het ontslag van de leden
van het Beslissingscollege, de Adviescom-
missies en de Beroepscommissie ;" ;

3° § 1, 6° wordt opgeheven ;

4° in § 1, 7° worden de woorden "de Raad van
Deskundigen" vervangen door de woorden "het
Beslissingscollege en de Beroepscommissie" ;

5° § 2 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 2. Het Fondsbestuur bestaat uit minstens
negen leden met literaire kennis en bestuurlijke

Voorzitter
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ervaring. De leden van het Fondsbestuur wor-
den benoemd voor vier jaar. Hun mandaat kan
eenmaal worden verlengd. Een tussentijds be-
noemd bestuurslid heeft eveneens een mandaat
van vier jaar, dat eenmaal kan worden ver-
lengd." ;

6° § 6 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 6. Bij de aanwijzing van nieuwe leden streeft
het zittende Fondsbestuur naar een evenwichti-
ge samenstelling wat de competenties van de
leden op financieel, juridisch en literair gebied
betreft." ;

7° de §§ 7, 8, 10 en 11 worden opgeheven ;

8° een § 12bis wordt ingevoegd, die luidt als volgt :

"§ 12bis. Op vraag van het Fondsbestuur kun-
nen de voorzitters van de Adviescommissies, het
Beslissingscollege of de Beroepscommissie de
vergaderingen van het Fondsbestuur bijwonen
met raadgevende stem.".

– Aangenomen.

Artikel 7

Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 8

De voorzitter, de ondervoorzitter, een lid dat het
Fondsbestuur onder zijn leden heeft aangewezen
en de directeur vormen het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur heeft, onder de controle en
het toezicht van het Fondsbestuur, de leiding over
het dagelijks beheer. Dat houdt onder meer de
aanstelling in van het personeel van het secretari-
aat, met uitzondering van de directeur. Het Dage-
lijks Bestuur heeft ten aanzien van het Fondsbe-
stuur een voorbereidende en uitvoerende op-
dracht.".

– Aangenomen.

Artikel 8

In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° aan § 4 wordt de volgende zinsnede
toegevoegd : "en een brede culturele en literaire
interesse hebben." ;

2° § 5 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 5. Het Dagelijks Bestuur benoemt en ont-
slaat de personeelsleden van het secretariaat
met uitzondering van de directeur, en bepaalt
contractueel de voorwaarden en regelen van
hun aanstelling. De aanwerving van het perso-
neel gebeurt op basis van een objectieve proce-
dure.".

– Aangenomen.

Artikel 9

Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 10

Het Beslissingscollege van het VFL is bevoegd in-
zake de beoordeling van de subsidieaanvragen. Het
Beslissingscollege maakt de besluiten in dat ver-
band ter uitvoering over aan het Fondsbestuur.

Het Beslissingscollege bestaat uit de voorzitters
van de Adviescommissies, aan wie een voorzitter
wordt toegevoegd die geen deel uitmaakt van een
van de bestuurs-, beslissings- of adviesorganen van
het VFL. De voorzitter is deskundig op literair
vlak.

De voorzitter en de leden van het Beslissingscolle-
ge worden benoemd en ontslagen door het Fonds-
bestuur. De voorzitter en de leden van het Beslis-
singscollege hebben een mandaat van 4 jaar dat
niet verlengd kan worden.

Het lidmaatschap van het Beslissingscollege is on-
verenigbaar met een ambt of mandaat dat via
openbare verkiezing toegankelijk is.".

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 10

In hetzelfde decreet wordt een artikel 10bis inge-
voegd, dat luidt als volgt :

"Artikel 10bis

De Beroepscommissie is bevoegd inzake inhoude-
lijke bezwaren tegen de besluiten van het Beslis-
singscollege. Zij bestaat uit vier leden en een voor-
zitter, die deskundig zijn op literair vlak en die
geen deel uitmaken van de beslissings-, bestuurs-,
of adviesorganen van het VFL. Zij worden door
het Fondsbestuur voor vier jaar benoemd. Hun
mandaat kan niet worden verlengd.

Het lidmaatschap van de Beroepscommissie is on-
verenigbaar met een ambt of mandaat dat via
openbare verkiezing toegankelijk is.".

– Aangenomen.

Artikel 11

In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 1. Een Adviescommissie van het VFL bestaat
uit ten minste vier leden :

a) een voorzitter die deel uitmaakt van het Be-
slissingscollege ;

b) gewone leden benoemd door het Fondsbe-
stuur voor een termijn van vier jaar, die niet
verlengd kan worden ;

c) een lid van het secretariaat zonder stem-
recht." ;

2° § 2 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 2. De Adviescommissies verlenen aan het
Beslissingscollege adviezen over afgebakende
materies die betrekking hebben op de verschil-
lende taken van het VFL, beschreven in arti-
kel 5." ;

3° § 3 wordt opgeheven ;

4° in § 4 wordt het woord "Bijzondere" geschrapt ;

5° § 5 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 5. Het Fondsbestuur beslist over het aantal
commissies en de daarin behandelde materies." ;

6° een § 6 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :

"§ 6. De leden van de adviescommissies zijn au-
teur, vertaler, criticus/essayist, academicus, uit-
gever of bestuurslid van een literaire vereni-
ging.".

– Aangenomen.

Artikel 12

In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 1. De besluiten van het Fondsbestuur, het
Beslissingscollege, de Adviescommissies en de
Beroepscommissie worden genomen bij meer-
derheid van de uitgebrachte stemmen. De voor-
zitters hebben een beslissende stem bij staking
van stemmen." ;

2° § 2 wordt opgeheven ;

3° § 6 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 6. De leden van het Fondsbestuur, het Beslis-
singscollege, de Beroepscommissie en de Ad-
viescommissies worden voor hun werkzaamhe-
den vergoed. De vergoeding wordt vastgesteld
door het Fondsbestuur tijdens de eerste verga-
dering van het kalenderjaar." ;

4° in § 7 worden na het woord "bestuurs-" de
woorden ", beslissings-, beroeps- " toegevoegd.

– Aangenomen.

Artikel 13

Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Voorzitter
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Artikel 14

In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt § 1 ver-
vangen door wat volgt :

"§ 1. Het Dagelijks Bestuur maakt, mede op basis
van het Huishoudelijk Reglement, praktische af-
spraken met het Beslissingscollege, de Adviescom-
missies, de Beroepscommissie en het secretariaat
om een efficiënte werking te garanderen.".

– Aangenomen.

Artikel 15

Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 15

§ 1. De indiening, beoordeling en honorering van
subsidieaanvragen verlopen op basis van de vol-
gende procedure.

De aanvraag wordt ingediend bij het VFL. Het se-
cretariaat toetst de aanvraag aan de formele crite-
ria en verwijst de aanvraag naar een van de Ad-
viescommissies, die er advies over uitbrengt. Het
Beslissingscollege besluit tot het al dan niet hono-
reren van de subsidieaanvraag, rekening houdend
met het advies van de bevoegde Adviescommissie.
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van het
gemotiveerde besluit van het Beslissingscollege. De
aanvrager kan tegen dat besluit een inhoudelijk be-
zwaar indienen bij de Beroepscommissie. De aan-
vrager dient daartoe een gemotiveerd bezwaar-
schrift in bij het VFL. De aanvrager heeft het recht
om gehoord te worden door de Beroepscommissie.
De Beroepscommissie beslist ten gronde over het
inhoudelijke bezwaar. De aanvrager wordt op de
hoogte gebracht van het gemotiveerde besluit van
de Beroepscommissie.

De aanvrager kan voor inbreuken van formele of
procedurele aard beroep instellen tegen het besluit
van het Beslissingscollege of van de VFL-Beroeps-
commissie bij de Adviserende Beroepscommissie
voor culturele aangelegenheden. Die commissie
brengt haar advies uit bij het Fondsbestuur. Indien
het beroep gegrond wordt verklaard, wordt het
aanvraagdossier opnieuw verwezen naar het Be-

slissingscollege of de Beroepscommissie voor het
nemen van een eindbesluit.

Het Fondsbestuur controleert of de eindbesluiten
van het Beslissingscollege of de Beroepscommissie
conform zijn aan de beheersovereenkomst, de jaar-
lijkse begroting, het jaarlijkse actieplan en het
meerjarenplan. Indien die controle geen onoverko-
melijke tegenspraken aan het licht brengt, bekrach-
tigt het Fondsbestuur de eindbesluiten en brengt ze
ten uitvoer.

§ 2. De toekenning van subsidies door het VFL is
gebonden aan bepaalde formele en inhoudelijke
criteria. Het Fondsbestuur bepaalt in ieder geval
formele en inhoudelijke criteria met betrekking tot
de datum van indiening van de aanvraagdossiers,
het taalgebruik, de individuele subsidies, de werk-
beurzen, de tijdschriftsubsidies, de projectsubsidies,
reisbeurzen en stimuleringsbeurzen en met betrek-
king tot subsidies aan literaire lezingen en evene-
menten.

Het Beslissingscollege kan te allen tijde aan het
Fondsbestuur voorstellen om supplementaire crite-
ria op te leggen en/of bestaande criteria te wijzi-
gen. De vigerende criteria worden door het Fonds-
bestuur vastgelegd in bijzondere regelingen, die
kunnen worden geconsulteerd op de website van
het VFL. Ze worden op eenvoudig verzoek naar ie-
dere aanvrager gestuurd. Deze regelingen kunnen
voor elk nieuw subsidiejaar worden gewijzigd.".

– Aangenomen.

Artikel 16

In artikel 16 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° § 2 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 2. De subsidieaanvrager wordt schriftelijk op
de hoogte gebracht van het gemotiveerde be-
sluit van het VFL." ;

2° § 3 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 3. Subsidieaanvragen die bij het VFL worden
ingediend door de Voorzitter of de leden van de
Adviescommissies worden uitsluitend behan-
deld door andere Adviescommissies dan diege-
ne waarvan de subsidieaanvrager in kwestie zelf
deel uitmaakt." ;

Voorzitter
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3° § 4 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 4. De leden van de bestuurs-, beslissings- en
adviesorganen van het VFL nemen niet deel
aan de bespreking en zijn niet stemgerechtigd
wanneer er een dossier op de agenda staat
waarbij ze zelf rechtstreeks belang hebben." ;

4° § 5 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 5. Het Huishoudelijk Reglement, opgesteld
door het Fondsbestuur, waaraan alle werkzaam-
heden binnen het VFL onderworpen zijn, kan te
allen tijde worden herzien. Het Reglement is
echter nergens in tegenspraak met dit decreet
en met de uitvoeringsbesluiten ervan, noch naar
de letter, noch naar de geest.".

– Aangenomen.

Artikel 17

In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 wordt het woord "toestemming" vervan-
gen door de woorden "schriftelijke toestem-
ming" ;

2° § 3 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 3. De vertegenwoordiger van de Vlaamse re-
gering (de regeringscommissaris) en het Dage-
lijks Bestuur zien er op toe dat de werkingskos-
ten en de personeelskosten van het VFL in re-
delijke verhouding staan tot de middelen die
door de Vlaamse regering zijn vastgesteld in de
algemene uitgavenbegroting. Als norm geldt dat
de jaarlijkse werkingskosten en de personeels-
kosten van het VFL samen niet meer bedragen
dan vijftien procent van een derde van de som
van de dotatie van de laatste drie kalenderja-
ren." ;

3° § 4 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 4. Om de betaling van zijn verplichtingen en
engagementen na te komen die in het boekjaar
na het jaar van de beslissing worden uitgevoerd,
legt het VFL een provisie aan die per overlo-
pende rekening gemotiveerd en gedocumen-
teerd wordt.".

Financiële overschotten op de jaarlijkse midde-
len die het VFL ter beschikking staan, worden
voor een maximum van 10% van de jaarlijkse
dotatie overgedragen naar het volgende boek-
jaar. Het Fondsbestuur motiveert de bestem-
ming van deze reservemiddelen in de begroting
en in het jaarlijkse actieplan.".

Op dit artikel zijn er amendementen die luiden als
volgt:

Amendement Nr. 1

voorgesteld door de heren Jo Vermeulen,
Dany Vandenbossche, Herman Lauwers 

en Bob Verstraete en mevrouw Mieke Van Hecke
na indiening van het verslag

Artikel 17

De voorgestelde tekst van § 3 vervangen door wat
volgt :

“§ 3. De vertegenwoordiger van de Vlaamse rege-
ring (de regeringscommissaris) en het Dagelijks
Bestuur zien er op toe dat de werkingskosten en de
personeelskosten van het VFL in redelijke verhou-
ding staan tot de kredieten die door het Vlaams
Parlement zijn vastgesteld in de algemene uitga-
venbegroting. De norm die dient gerespecteerd te
worden zal in de beheersovereenkomst tussen de
Vlaamse regering en het Vlaams Fonds voor de
Letteren worden bepaald. Deze norm zal afhanke-
lijk zijn van het takenpakket van het VFL en van
het werkvolume hieraan verbonden.”.

Amendement Nr. 2

voorgesteld door de heren Jo Vermeulen,
Dany Vandenbossche, Herman Lauwers 

en Bob Verstraete en mevrouw Mieke Van Hecke
na indiening van het verslag

Artikel 17

De voorgestelde tekst van § 4 vervangen door wat
volgt :

“§ 4. Het VFL mag een reservefonds aanleggen dat
jaarlijks mag gespijsd worden met een maximum

Voorzitter
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toegelaten bedrag van 10% van de jaarlijkse dota-
tie en dit bedrag zal uitdrukkelijk op de uitgaven-
zijde van de begroting van het VFL worden inge-
schreven. Deze gelden kunnen in de volgende be-
grotingsjaren door onttrekking aan het reserve-
fonds worden bestemd voor nieuwe projecten of
uitgaven.”.

De stemmingen over het amendement en het arti-
kel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet houden.

VOORSTEL VAN DECREET van de heren Koen
Helsen en Jan Roegiers, mevrouw Ria Van Den
Heuvel en de heer Jan Van Duppen betreffende
het niet-dringend liggend ziekenvervoer
– 2158 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 3

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van decreet van de heren Helsen en Roe-
giers, mevrouw Van Den Heuvel en de heer Van
Duppen betreffende het niet-dringend liggend zie-
kenvervoer.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Daelman, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

De heer Helsen heeft het woord.

De heer Koen Helsen : Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, mijnheer de minister, collega’s,
we hebben in de commissie veel tijd besteed aan de
discussie over de meerwaarde van dit voorstel van
decreet en over de timing van de indiening ervan.
Het is een begin van reglementering. Tot nu was
een en ander niet gereglementeerd. Dat creëerde
veel onduidelijkheid over de kwaliteitsvoorwaar-
den waaraan moest worden voldaan, over de prijs-
zetting, over de al dan niet terugbetaling van de
kosten, over de instanties die de terugbetaling ver-
richten, enzovoort. Elk begin van reglementering

betekent een vooruitgang. Het gaat over 425.000
ritten per jaar.

De discussie over de bevoegdheid heeft veel tijd in
beslag genomen, waardoor dit voorstel van decreet
vrij laat komt. Het heeft lang op het kabinet van de
federale minister van Volksgezondheid van de vori-
ge federale regering gelegen. Dit voorstel van de-
creet legt nu een aantal doelstellingen vast. Het
gaat uit van een verzorgingsvoorziening die wordt
verstrekt aan iedere gebruiker van verantwoorde
zorg zonder onderscheid op grond van leeftijd, ge-
slacht, ideologische, filosofische of godsdienstige
overtuiging, ras of geaardheid, en zonder onder-
scheid van de vermogenstoestand van de betrokke-
ne. We streven naar een verantwoorde zorg. De
zorg moet dus voldoen aan de eisen van doel-
treffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maat-
schappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersge-
richtheid. Bij die zorg moet er respect zijn voor de
menselijke waardigheid en diversiteit. De verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit leggen we bij de
voorziening en de gebruiker.

De overheid wil een onafhankelijke commissie op-
richten en de minimumkwaliteitseisen waaraan een
dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer
moet voldoen, vaststellen, actualiseren en bewa-
ken. Wie aan die voorwaarden voldoet, kan een
kwaliteitscertificaat bekomen. We gaan ervan uit
dat die onafhankelijke commissie zelfregulerend
optreedt en de kwaliteitsvoorwaarden uitschrijft
voor de hele sector. Als dat is gebeurd, zijn de
voorwaarden niet vrijblijvend en kan de overheid
interne of externe organen belasten met de contro-
le op de naleving ervan, maar dat is vandaag niet
aan de orde.

Zelfregulering wordt nogal eens afgedaan als een
flauwe oplossing om toch maar niet te moeten vol-
doen aan erkenningsvoorwaarden. Het voorstel
van decreet is enkel een startschot voor een effec-
tieve reglementering. Het effect van die reglemen-
tering moeten we echter niet onderschatten. Regels
die we zelf hebben opgesteld, leven we gemakkelij-
ker na dan regels die worden opgelegd. Bovendien
is het overleg in deze sector broodnodig omdat
vele actoren op dit terrein actief en noodzakelijk
zijn. Er is een grote verwarring tussen het dringend
en het niet-dringend ziekenvervoer. Ook voor de
gebruikers zou een verduidelijking aangewezen
zijn.

In de sector spelen ook tegengestelde belangen. De
onafhankelijke commissie zal heel wat discussie-
punten moeten uitklaren, onder andere het statuut
van het personeel, de rol van de vrijwilligers, de op-

Voorzitter
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leiding van de zorgverstrekkers, de prijszetting, de
manier waarop het Riziv en de ziekenfondsen te-
rugbetalen, en de wijze waarop over al die aspecten
zal worden gecommuniceerd met de bevolking. De
opdracht van die onafhankelijke commissie is
zeker niet te onderschatten. We moeten ervoor zor-
gen dat ze ruim genoeg is samengesteld zodat alle
actoren erin aan bod komen en een inbreng heb-
ben.

Ik dring er bij de volgende minister van Volksge-
zondheid op aan om die onafhankelijke commissie
zo vlug mogelijk samen te stellen zodat we kunnen
starten met het opstellen van de minimumkwali-
teitseisen. Het lijkt me immers een beetje onbegrij-
pelijk dat er in zo’n belangrijke materie nog steeds
geen regelgeving is en dus ook geen minimumkwa-
liteit. Wanneer die kwaliteitseisen zullen zijn vast-
gesteld, zal het parlement zich opnieuw over dit
dossier moeten buigen om te komen tot een meer
omvattende regelgeving. (Applaus bij de meerder-
heid)

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Naar aanleiding van dit
voorstel van resolutie wil ik nog een korte verkla-
ring afleggen, niet namens, maar wel ten voordele
van mevrouw Van Cleuvenbergen. Het gaat hier
over niet-dringend liggend ziekenvervoer, met an-
dere woorden het vervoer van mensen van thuis
naar het ziekenhuis waarbij een beroep wordt ge-
daan op een dienstverlener. Mevrouw Van 
Cleuvenbergen heeft terzake onderzoek en na-
vraag gedaan om na te gaan waar de verschillende
bevoegdheden liggen. Er is immers heel lang on-
duidelijkheid geweest over het verschil tussen het
dringend en niet-dringend liggend ziekenvervoer,
en over wie waarvoor verantwoordelijkheid is.

Ik wil hier nog eens heel uitdrukkelijk vermelden
dat dit voorstel van resolutie de verdienste is van
mevrouw Van Cleuvenbergen. Zij heeft het pro-
bleem op de kaart gezet. Op haar initiatief is een
heel leerrijke en boeiende hoorzitting georgani-
seerd. Daaruit bleek dat de actoren uit de sector
het vooral belangrijk vonden om een en ander te
bespreken en op elkaar af te stemmen. Ik heb het
dan zowel over het Rode Kruis als over de zieken-
fondsen en een aantal bedrijven die mee actief zijn
in deze sector waar inderdaad verschillende terug-
betalingstarieven gelden. Mensen zijn achteraf dan
ook vaak verbaasd over de rekening die ze ontvan-
gen omdat ze voordien geen navraag hebben ge-
daan.

Ik ben blij dat tijdens een van de laatste plenaire
vergaderingen zowel dit voorstel van resolutie als
het voorstel van decreet kunnen worden behan-
deld. Voor de sector was een voorstel van resolutie
voldoende. Er is nu echter ook het initiatief voor
een voorstel van decreet genomen, maar dat is al-
gemeen genoeg om voor de sector een aantal
zaken mogelijk te maken.

De voorzitter : Minister Byttebier heeft het woord.

Minister Adelheid Byttebier : Voor het niet-drin-
gend liggend ziekenvervoer doen we nu vaak een
beroep op vrijwilligers en op medewerkers van het
Rode Kruis en andere diensten. Vanaf nu zullen zij
echter werken met kwaliteitscertificaten die be-
paalde garanties moeten bieden. Daarover zal wor-
den beslist in een onafhankelijke commissie. Wat
de zelfregulering betreft, wil ik benadrukken dat
die geen synoniem is van vrijblijvendheid, integen-
deel, het is een engagement dat de verschillende
betrokken samen aangaan. De uitbaters, patiënten,
ziekenfondsen, ziekenhuizen, huisartsen en de
overheid kunnen allen deel uitmaken van die onaf-
hankelijke commissie.

Het voorstel van decreet is zeer eenvoudig opge-
steld. Het was de bedoeling om snel een decretale
basis te hebben voor dat niet-dringend liggend zie-
kenvervoer en op basis daarvan de kwaliteits- en
veiligheidseisen te kunnen opstellen. Die kogel is
door de kerk. De tijd is voorbij dat we moeten dis-
cussiëren over hetgeen dringend is en wat niet,
welke regels door wie moeten worden nageleefd.
Als dit voorstel wordt aangenomen, maken we er
gewoon met de onafhankelijke commissie werk
van.

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 voorstel van de-
creet van de heren Helsen en Roegiers, mevrouw
Van Den Heuvel en de heer Van Duppen be-
treffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

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

Helsen
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HOOFDSTUK I

Definities en algemene bepalingen 

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° verzorgingsvoorzieningen: de voorzieningen die
werkzaam zijn op het vlak van het gezondheids-
beleid, bedoeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen en de centra of diensten voor
revalidatie die zich in hoofdzaak richten tot per-
sonen met een handicap in het kader van de bij-
stand aan personen, bedoeld in artikel 5, § 1, II,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen ;

2° niet-dringend liggend ziekenvervoer : het lig-
gend ziekenvervoer naar, van of tussen verzor-
gingsvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen of
zorgverstrekkers die gevestigd zijn op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest. Voor het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad regelt dit
decreet het vervoer naar, van of tussen verzor-
gingsvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen of
zorgverstrekkers die onder de bevoegdheid van
de Vlaamse Gemeenschap vallen ;

3° dienst voor niet-dringend liggend ziekenver-
voer : een organisatie van een of meer perso-
nen, al of niet met het oogmerk winstgevend te
zijn, die niet-dringend liggend ziekenvervoer
aanbiedt.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Werkingsbeginselen

Artikel 3

§ 1. Onverminderd de naleving van de erkennings-
normen die op haar van toepassing zijn, verstrekt
een verzorgingsvoorziening, overeenkomstig haar
opdracht, aan iedere gebruiker verantwoorde zorg,
zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, van
ideologische, filosofische of godsdienstige overtui-
ging, van ras of geaardheid en zonder onderscheid
van de vermogenstoestand van de betrokkene.

§ 2. De verantwoorde zorg, bedoeld in § 1, voldoet
aan de vereisten van doeltreffendheid, doelmatig-
heid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaar-
heid en gebruikersgerichtheid. Bij het verstrekken
van die zorg worden respect voor de menselijke
waardigheid en diversiteit, de bejegening, de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer en het
zelfbeschikkingsrecht, de klachtenbemiddeling en 
-behandeling, de informatie aan en de inspraak van
de gebruiker en iedere belanghebbende uit zijn
leefomgeving gegarandeerd.

§ 3. Verzorgingsvoorzieningen en gebruikers heb-
ben elk een aandeel in de verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van de zorg, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de overheid.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Doelstellingen

Artikel 4

Dit decreet voert een algemene regeling in voor
het niet-dringend liggend ziekenvervoer waarbij
door zelfregulering van de sector voldaan wordt
aan de kwaliteits- en de veiligheidseisen ter be-
scherming van de gebruiker.

– Aangenomen.

Voorzitter
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HOOFDSTUK IV

Het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Artikel 5

De exploitant van een dienst voor niet-dringend
liggend ziekenvervoer is ervoor verantwoordelijk
dat het vervoer van elke gebruiker wordt uitge-
voerd met inachtneming van de bepalingen van ar-
tikel 3 en de vereisten inzake veiligheid.

– Aangenomen.

Artikel 6 

De Vlaamse regering richt een onafhankelijke
commissie op, die belast is met de bepaling, de ac-
tualisering en de voortgangsbewaking van de mini-
mumkwaliteitseisen op grond waarvan een dienst
voor niet-dringend liggend ziekenvervoer een kwa-
liteitscertificaat kan krijgen. De commissie is sa-
mengesteld uit alle actoren die actief zijn op het
werkveld.

– Aangenomen.

Artikel 7

De Vlaamse regering kan interne of externe orga-
nen of personen belasten met de controle op de na-
leving van de bepalingen van artikelen 5 en 6, en
van de besluiten die krachtens die bepalingen zijn
genomen.

Elke dienst stelt aan de bevoegde controleorganen
of -personen alle gegevens ter beschikking die voor
de controle en het toezicht noodzakelijk zijn, en zij
verleent hen toegang tot de dienst en alle gebruik-
te uitrusting met het oog op het uitvoeren van de
controles.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Strafbepalingen

Artikel 8 

Onverminderd de toepassing van de straffen in het
Strafwetboek, wordt gestraft met een gevangenis-
straf van acht dagen tot drie maanden en met een
geldboete van 26 euro tot 2.000 euro of met een
van die straffen alleen, hij die zich ten onrechte be-
roept op of misbruik maakt van het kwaliteitscerti-
ficaat bedoeld in artikel 6.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw
Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, de
heer Luc Martens, mevrouw Ingrid van Kessel, de
heer Paul Van Malderen en mevrouw Veerle Heeren
betreffende het niet-dringende liggend ziekenver-
voer
– 866 (2001-2002) – Nrs. 1 tot 4

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van resolutie van mevrouw Van 
Cleuvenbergen, mevrouw Becq, de heer Martens,
mevrouw van Kessel, de heer Van Malderen en me-
vrouw Veerle Heeren betreffende het niet-dringen-
de liggend ziekenvervoer dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– overwegende dat 

1° er geen afstemming is tussen dringend en
niet-dringend ziekenvervoer ;

2° het niet-dringende liggend ziekenvervoer
niet gereglementeerd is op het gebied van

Voorzitter
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personeelsbezetting, spreiding, uitrusting van
ziekenwagens, beschermingsmiddelen voor
personeel, kwaliteitseisen in verband met op-
leiding en bijscholing, dispatching, taalge-
bruik, kortom op gebied van organisatie en
kwaliteitszorg ;

3° het Vlaamse kwaliteitsdecreet in de volledi-
ge gezondheidssector kwaliteit wil garande-
ren en verhogen ;

4° de opleiding en bijscholing van personeel
niet kan worden afgestemd op de specifieke
kwaliteitseisen omdat die ontbreken ;

5° de financiering niet geregeld is ;

6° de rechten van patiënten nu niet gerespec-
teerd worden en men in onzekerheid blijft
inzake financiering en kwaliteit ;

– vraagt de Vlaamse regering

1° het huidige aanbod aan niet-dringend lig-
gend ziekenvervoer in kaart te brengen ;

2° een behoeftestudie te maken over het niet-
dringende liggend ziekenvervoer, rekening
houdend met het aanbod aan dringende ge-
neeskundige hulpverlening ;

3° een programmatie te maken, met een even-
wichtige regionale spreiding, en gebaseerd
op aanbod en behoeften van te erkennen
diensten ;

4° in samenspraak met betrokkenen uit de sec-
tor duidelijke normen op te stellen, afge-
stemd op de Europese regelgeving terzake,
wat betreft minimale kwaliteitseisen van de
dienstverlening, exploitatievoorwaarden, er-
kennings- en subsidiëringsvoorwaarden, op-
leiding en bijscholing en samenwerking met
alle sectoren van ziekenvervoer ;

5° de bestaande financiering van de niet-drin-
gende hulpverlening via ziekenfondsen, zie-
kenhuisdiensten, Kruisverenigingen op el-
kaar af te stemmen en in een basisfinancie-
ring te voorzien, rekening houdend met be-
staande regelingen en afspraken, met inbe-
grip van het federale niveau ;

6° aan de hand van functieprofielen duidelijk-
heid te scheppen in verband met de oplei-

ding, de bijscholing, de beroepsuitoefening
en het statuut van de zorgverstrekkers ;

7° het kwaliteitsdecreet operationaliseren voor
de sector van de niet-dringende liggende
hulpverlening ;

8° afspraken te maken met de federale over-
heid inzake het gebruik van oproepnum-
mers, taalproblematiek in taalgrensgemeen-
ten en Brussel, de provinciale commissies,
kortom inzake alle raakvlakken van het fe-
derale en het Vlaamse niveau ;

9° duidelijke informatie te verschaffen aan de
bevolking inzake het gebruik en de mogelijk-
heden van het ziekenvervoer.

De bespreking is geopend.

De heer Roegiers, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Vraagt nog iemand het woord ? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van resolutie houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme
en Jos Bex betreffende energiebesparende maatre-
gelen voor huishoudens met een laag inkomen
– 1753 (2002-2003) – Nrs. 1 tot 3

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van resolutie van de heren Glorieux,
Helsen, Voorhamme en Bex betreffende energie-
besparende maatregelen voor huishoudens met
een laag inkomen dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op de doelstellingen van het Vlaams ener-
giebeleid, onder meer verwoord in :

1° het Vlaamse regeerakkoord, waarbij is over-
eengekomen dat de milieudruk moet worden
verminderd door maatregelen te nemen in-

Voorzitter
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zake energiebesparing (Parl. St. Vl. Parl.
1999, nr. 31/1) ;

2° de beleidsnota Energie 1999-2004, ingediend
door de heer Steve Stevaert, Vlaams minister
van Mobiliteit, Openbare Werken en Ener-
gie, waarin :

a) een vermindering van het energiever-
bruik in de residentiële sector in 2004 ten
opzichte van 1998 als REG-doelstelling
wordt vooropgesteld ;

b) een vermindering van de CO2-emissies in
de residentiële sector in het algemeen en
de huishoudens in het bijzonder in 2004
ten opzichte van 1998 als beleidseffect
wordt beoogd ;

c) een daling van de energiefactuur van de
huishoudens als beleidseffect wordt be-
oogd (Parl. St. Vl. Parl. 1999-2000, nr.
162/1) ;

3° de beleidsbrief Energie. Beleidsprioriteiten
2002-2003, ingediend door de heer Steve Ste-
vaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Open-
bare Werken en Energie, waarin als doelstel-
lingen zijn opgenomen :

a) een optimale energiedienstverlening
tegen correcte en sociaal aanvaardbare
prijzen voor alle maatschappelijke groe-
pen met als effecten een daling van de
energiefactuur van de huishoudens en
een vermindering van het aantal wanbe-
talers ;

b) een stimulering van het rationele energie-
gebruik met het oog op een vermindering
van het energieverbruik in de residentiële
sector in 2004 ten opzichte van 1998, met
als effecten meer energiebewust hande-
len, een vermindering van de brandstofle-
veringen en van de leveringen door de
elektriciteitsdistributiesector (Parl. St. Vl.
Parl. 2002-2003, nr. 1413/1) ;

– gelet op het decreet houdende instemming met
het protocol van Kyoto bij het raamverdrag van
de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
(Parl. St. Vl. Parl. 2001-2002, nr. 839/1) ;

– overwegende dat de CO2-uitstoot in Vlaande-
ren in 2000 14,1% hoger lag dan in 1990 en het

totale energiegebruik in 2000 zelfs 22,4% hoger
lag dan in 1990 ;

– overwegende dat :

1° mensen met een laag inkomen doorgaans
slechter geïnformeerd zijn over de mogelijk-
heden om hun huishoudelijke energiekosten
te verlagen zonder aan comfort in te boeten ;

2° mensen met een laag inkomen voor hetzelf-
de comfort doorgaans hogere energiekosten
dienen te betalen doordat ze slechter gehuis-
vest zijn of gebruik maken van verouderde,
energieverkwistende toestellen ;

3° mensen met een laag inkomen bij de aan-
koop van huishoudapparaten vaak niet over
de financiële middelen beschikken om een
energiezuinig en in verbruik goedkoop
model aan te schaffen ;

– gelet op artikel 4, § 2, van het besluit van de
Vlaamse regering van 29 maart 2002 inzake de
openbaredienstverplichtingen ter bevordering
van het rationeel energieverbruik, waarin aan
de netbeheerders de verplichting wordt opge-
legd een bijzondere inspanning te leveren voor
het bereiken van de beschermde klanten door
gevoelig hogere financiële ondersteuning te bie-
den voor het bevorderen van rationeel energie-
gebruik ;

– is van oordeel dat de Vlaamse regering de mo-
gelijkheid moet geven aan mensen met een laag
inkomen om hun huishoudelijke energiekosten
te verlagen en hen optimaal te informeren over
de mogelijkheden daartoe ;

– vraagt de Vlaamse regering, in het kader van de
openbaredienstverplichtingen die kunnen opge-
legd worden aan de netbeheerders volgens het
decreet houdende de organisatie van de elektri-
citeitsmarkt (Parl. St. Vl. Parl. 1999-2000, nr.
285/6) :

1° de netbeheerders te verplichten gratis infor-
matiesessies te organiseren, specifiek gericht
naar beschermde afnemers, waarbij wordt
toegelicht :

a) welke eenvoudige maatregelen door de
afnemers in kwestie kunnen worden ge-
nomen om minder energie te verbruiken
en de huishoudelijke energiekosten te
verlagen ;

Voorzitter
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b) hoe de beschermde afnemers onafhanke-
lijke informatie kunnen inwinnen over de
voor hen voordeligste stroomleverancier
en tariefformule.

De informatiesessies worden georgani seerd op
eenvoudig verzoek door het OCMW of door
een organisatie of vereniging die zich met deze
sessie wil richten tot beschermde afnemers ;

2° de netbeheerders te verplichten gratis energie-
audits te organiseren voor beschermde afne-
mers, waarbij tijdens een huisbezoek op de af-
nemer en zijn woonsituatie afgestemde informa-
tie wordt gegeven over de mogelijkheden om
energie te besparen ; die audits worden uitge-
voerd op eenvoudig verzoek door de bescherm-
de afnemer of het OCMW ; netbeheerders wor-
den aangemoedigd om hiervoor samen te wer-
ken met armenorganisaties, het OCMW of an-
dere organisaties die deskundig en ervaren zijn
om met de doelgroep van beschermde klanten
te werken.

De bespreking is geopend.

De heer Peuskens, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, geachte collega’s, uit onderzoek in
Vlaanderen en in andere landen blijkt duidelijk dat
gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen
vaak een veel hoger energieverbruik hebben en
een lager wooncomfort. De oorzaak daarvan ligt
onder andere bij het gebrek aan informatie over de
mogelijkheden tot vermindering van het energie-
verbruik.

Dit voorstel van resolutie heeft tot doel de gezin-
nen en alleenstaanden met een laag inkomen te
laten genieten van alle voordelen die een rationeel
energieverbruik met zich meebrengen. Het gaat
met name om de verlaging van de energiefactuur
en het verhogen van het wooncomfort.

We wensen voornamelijk dat er degelijke informa-
tie wordt gegeven aan gezinnen met lage inkomens
over hoe ze structureel, met weinig kosten en via
eenvoudige ingrepen hun energiefactuur kunnen
verlagen en tegelijkertijd hun wooncomfort kun-
nen verhogen. In het kader van het elektriciteitsde-
creet kunnen openbare dienstverplichtingen wor-

den opgelegd aan beheerders om de sociale en eco-
logische aberraties van de liberalisering van de
energiemarkt weg te werken. Dit voorstel speelt
daarop in.

We vragen concreet dat de netbeheerder heel spe-
cifieke informatiesessies zou organiseren voor de
beschermde afnemers, de groep van mensen die
vaak verstoken blijft van dit soort informatie. We
willen ook dat de netbeheerder op vraag van ofwel
de bekende afnemers, ofwel van bijvoorbeeld
OCMW’s, die kunnen vaststellen dat sommige ge-
zinnen met een laag inkomen problemen hebben
met de betaling van de energiefactuur, dergelijke
energieaudits worden uitgevoerd bij die gezinnen.
Op die manier kan men hen alle mogelijke tips
geven om op een eenvoudige manier en met weinig
onkosten de energiefactuur structureel te vermin-
deren. (Applaus)

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

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van resolutie houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Jan
Roegiers, Koen Helsen en Carlo Daelman en me-
vrouw Ria Van Den Heuvel betreffende de rege-
ling van binnenlandse en interlandelijke adoptie
van kinderen door paren van gelijk geslacht
– 2170 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 4

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van resolutie van de heren Jan Roegiers,
Koen Helsen en Carlo Daelman en mevrouw Ria
Van Den Heuvel betreffende de regeling van bin-
nenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen
door paren van gelijk geslacht dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gehoord de bespreking van het voorstel van de-
creet betreffende de regeling van binnenlandse
en interlandelijke adoptie van kinderen ;

– overwegende dat er verschillende wetsvoorstel-
len tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Voorzitter
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teneinde adoptie door paren van gelijk geslacht
toe te laten, sinds januari 2004 aanhangig zijn
gemaakt in de federale Kamer van Volksverte-
genwoordigers ;

– overwegende dat er in het federale regeerak-
koord een passage voorkomt waarin het parle-
ment wordt uitgenodigd een subcommissie fa-
milierecht op te richten om vraagstukken aan te
snijden en mogelijke oplossingen aan te reiken
voor het recht op co-ouderschap, de adoptie
door paren van hetzelfde geslacht, het ouderlijk
gezag, de rechten van stiefouders en het draag-
moederschap. De subcommissie familierecht
zou zich ook buigen over een betere definiëring
van de rechten en plichten bij samenlevingscon-
tracten en bij het huwelijk ;

– overwegende dat de bovenvermelde subcom-
missie op 21 oktober 2003 opgericht werd ;

– overwegende dat het adoptierecht van koppels
van gelijk geslacht in verschillende landen wet-
telijk is verankerd. Zo is na Nederland, Dene-
marken en IJsland, Zweden het vierde Europe-
se land dat het adoptierecht opentrekt naar
koppels van gelijk geslacht en het eerste Euro-
pese land dat buitenlandse adoptie door kop-
pels van gelijk geslacht mogelijk maakt ;

– overwegende dat de verscheidenheid aan sa-
menlevingsvormen een maatschappelijke reali-
teit is die overigens steeds meer zijn weerslag
vindt in de wetgeving, getuige de openstelling
van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht ;

– overwegende dat uit verschillende wetenschap-
pelijke studies blijkt dat lesbisch ouderschap
geen enkel negatief effect heeft op de psychi-
sche ontwikkeling van het kind1 en dat er bijge-
volg geen objectieve redenen zijn op grond
waarvan de wetgever een bepaalde samenle-
vingsvorm zou uitsluiten van adoptie. De bepa-
lingen volgens dewelke enkel gehuwden en sa-
menwonenden van ongelijk geslacht voor adop-
tie in aanmerking komen, maken bijgevolg een
ongeoorloofde discriminatie uit. Deze uitgangs-
punten werden overigens verdedigd in het ad-
vies van de Raad van State aangaande het wets-
voorstel tot hervorming van de adoptie (DOC
250 1366/001) ;

– vraagt de Vlaamse regering :

1° bij de federale regering aan te dringen op
een wettelijke regeling die binnenlandse en
interlandelijke adoptie door paren van gelijk
geslacht mogelijk maakt ;

2° in het kader van het Vlaamse gezinsbeleid en
het gelijkekansenbeleid bijzondere aandacht
te hebben voor nieuwe vormen van gezins-
vorming, in het bijzonder voor ouderschap
bij koppels van gelijk geslacht ;

3° na te gaan hoever het in de subcommissie fa-
milierecht staat met het aanreiken van oplos-
singen wat betreft het recht op co-ouder-
schap en het zorgouderschap, de adoptie
door paren van hetzelfde geslacht, het ou-
derlijk gezag, de rechten van stiefouders en
het draagmoederschap ;

4° binnen haar bevoegdheid erop toe te zien
dat de belangen en verwachtingen van kan-
didaat-adoptanten van gelijk geslacht maxi-
maal worden gerespecteerd, in algemene zin,
en in het bijzonder wat de werking en het
optreden van erkende en gesubsidieerde ad-
optiediensten betreft.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Erna Van Wauwe, verslaggever, verwijst
naar het schriftelijk verslag.

Mevrouw Merckx, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey, verslaggever :
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, het voor-
stel van resolutie dat door de meerderheid is inge-
diend, is onlosmakelijk verbonden met het voorstel
van decreet houdende regeling van de interlande-
lijke adoptie dat daarnet werd besproken. In dat
voorstel is geen sprake van adoptie door paren van
gelijk geslacht, omdat dat een federale bevoegd-
heid is.

De indieners van het voorstel van resolutie vonden
het een lovenswaardig initiatief om eens te probe-
ren een engagement te bekomen van de federale
regering en de Kamer, waar een subcommissie Fa-
milierecht is opgericht. In het voorstel van resolu-
tie wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om bij
de federale regering op een wettelijke regeling aan
te dringen. Er wordt ook gevraagd om na te gaan

Voorzitter
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wat de stand van zaken in de subcommissie is inza-
ke het aanreiken van oplossingen voor co-ouder-
schap, zorgouderschap – dat na amendering van
onzentwege is ingebracht –, adoptie door paren
van gelijk geslacht, ouderlijk gezag, rechten van
stiefouders en draagmoederschap. Er wordt ook
gevraagd dat er specifiek in het beleid op Vlaams
niveau aandacht wordt besteed aan nieuwe gezins-
vormen en er op toe te zien dat de belangen en
verwachtingen maximaal worden gerespecteerd.

Dit waren de verzuchtingen – met uitzondering van
de toevoeging van zorgouderschap op ons initiatief
– die naar aanleiding van het voorstel van resolutie
zijn aangebracht. We hebben naar aanleiding van
dit voorstel van resolutie een hoorzitting gehou-
den, meer specifiek over adoptie door paren van
gelijk geslacht, met een vertegenwoordiger van de
Holebi-federatie en een spreker die eerder inzich-
ten bracht over adoptie in het algemeen. We had-
den ook al een positief advies gekregen van het
Kinderrechtencommissiariaat. De bespreking in de
commissie was zeker zinvol. De heer Roegiers
heeft het voorstel van resolutie namens de meer-
derheid verdedigd. CD&V vindt het voorstel zinvol
als het er mee voor kan zorgen dat alle kinderen
maximale juridische bescherming en opvoedings-
kansen krijgen. Dat is hoe dan ook een van onze
bekommernissen. Mevrouw Dillen en de heer
Strackx hebben ook hun appreciatie gegeven en
kondigden aan dat ze het voorstel van resolutie
niet zouden goedkeuren.

Het voorstel van resolutie werd uiteindelijk aan-
vaard met acht stemmen voor, twee tegen en vier
onthoudingen.

De voorzitter : De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, dames en heren, met de goedkeuring
van dit voorstel van resolutie in de commissie
spreekt een politieke meerderheid zich voor het
eerst in dit land uit over de openstelling van adop-
tierecht voor koppels van gelijk geslacht.

Het voorstel van decreet houdende regeling van de
interlandelijke adoptie, dat deze namiddag ter
stemming voorligt, zegt niets en kan ook niets zeg-
gen over het adoptierecht voor koppels van gelijk
geslacht. Dit voorstel van resolutie is dan ook niet
toevallig op dezelfde dag geagendeerd.

Zoals iedereen weet, is het huwelijk vorig jaar
opengesteld voor koppels van gelijk geslacht. Het

is dan ook logisch dat de holebi-beweging de mo-
gelijkheid tot adopteren als volgende eis naar
voren heeft geschoven.

Zoals mevrouw Merckx daarnet al heeft vermeld,
is in het vorig jaar afgesloten federale regeerak-
koord een passus opgenomen die het federale par-
lement uitnodigt een subcommissie voor Familie-
recht op te richten. Deze subcommissie zou oplos-
singen moeten aanreiken voor de bestaande vraag-
stukken in verband met het recht op co-ouder-
schap, de adoptie door paren van gelijk geslacht,
het ouderlijk gezag, de rechten van stiefouders en
het draagmoederschap.

In ons voorstel van resolutie hebben we een ge-
deelte van deze passus overgenomen. We vragen de
Vlaamse regering bij de federale regering aan te
dringen op een wettelijke regeling die binnenland-
se en interlandelijke adoptie door paren van gelijk
geslacht mogelijk maakt. We vragen de Vlaamse re-
gering tevens om, in het kader van het Vlaams ge-
zinsbeleid en gelijkekansenbeleid, bijzondere aan-
dacht te schenken aan de nieuwe vormen van ge-
zinsvorming, in het bijzonder aan het ouderschap
bij koppels van gelijk geslacht.

Dit voorstel van resolutie speelt in op een bestaan-
de tendens. Steeds meer koppels van gelijk geslacht
kunnen en durven uitkomen voor hun verzuchting
over de mogelijkheid te beschikken om kinderen te
adopteren. In Nederland, Denemarken en IJsland
is een dergelijke regeling reeds opgemaakt. In
Zweden, het vierde Europese land dat dit adoptie-
recht mogelijk maakt, wordt buitenlandse adoptie
meteen mogelijk gemaakt.

Ik hoop dat de plenaire vergadering dit voorstel
van resolutie deze namiddag zal goedkeuren. Op
die manier zou deze verzuchting van de holebi-we-
reld voor het eerst effectief door een politieke
meerderheid in een volledige assemblee worden
gesteund. (Applaus bij sp.a en Groen!)

De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijn fractie heeft een aantal be-
denkingen bij dit voorstel van resolutie. Dit bijzon-
der vooruitstrevende voorstel van resolutie wil of
denkt te kunnen inspelen op een nieuw fenomeen.
Het wil, wat ik toch even wil beklemtonen, een vrij
beperkte internationale trend volgen. In de tekst
wordt verwezen naar Nederland, Denemarken, IJs-
land en Zweden. Dit zijn de enige landen in Euro-
pa waar de adoptie van kinderen door paren van
gelijk geslacht is geregeld.

Merckx-Van Goey,
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Deze beperkte internationale trend volstaat niet
om mijn fractie van het nut van een dergelijke re-
geling te overtuigen. Mijn fractie is er niet van
overtuigd dat het voorliggende voorstel van resolu-
tie in het belang van het kind is. Wanneer we het
over adoptie hebben, moet dit belang nochtans
onze enige leidraad vormen.

Ik heb mijn twijfels : mijns inziens is adoptie door
paren van gelijk geslacht eigenlijk tegennatuurlijk.
Ik stel me vragen bij de ontwikkeling van een kind
dat door twee vaders of door twee moeders wordt
opgevoed.

Volgens het voorstel van resolutie blijkt uit ver-
schillende wetenschappelijke studies dat het les-
bisch ouderschap geen enkel negatief effect op de
ontwikkeling van een kind heeft. Het voorstel van
resolutie verwijst naar een studie van mevrouw
Brewaeys over het lesbisch ouderschap. Ik heb de
moeite gedaan deze studie te consulteren en heb
vastgesteld dat het eigenlijk gaat om een vrij be-
perkte studie die geenszins kan overtuigen. Er zijn
evenveel onderzoeken, die overigens ook beperkt
van omvang zijn, waarin de tegenovergestelde stel-
ling wordt verdedigd en waaruit blijkt dat de psy-
chologische, emotionele en affectieve belangen van
een kind mogelijk een risico lopen.

Het gaat hier over kinderen. We mogen niet verge-
ten dat enkel de belangen van het kind hier cen-
traal kunnen en mogen staan. We mogen niet over
één nacht ijs gaan. Dit voorstel van resolutie doet
dat wel.

Er wordt bijzonder veel nadruk gelegd op de rech-
ten van koppels van gelijk geslacht. Ik wil duidelijk
zeggen dat ook ik hen niet wil discrimineren, maar
bij adoptie mogen de rechten van het koppel niet
centraal staan, maar enkel het belang van het kind.

Het belang van het kind wordt niet gediend door
dit voorstel van resolutie. Het is voor een kind – of
het nu 6, 9, 12 of 17 jaar is – absoluut niet vanzelf-
sprekend om met 2 papa’s of 2 mama’s door het
leven te gaan. Welke inspanningen de leefwereld
van deze kinderen en de school ook leveren, in de
praktijk zal dit in de meeste gevallen aanleiding
geven tot uitlachen, plagerijen en pesterijen. Kin-
deren en de samenleving vinden het nu eenmaal
normaal dat kinderen een papa en een mama heb-
ben.

Het is heel belangrijk niet te vertrekken van de be-
langen van de adoptanten. Collega’s, ik weet dat

een aantal zaken een maatschappelijk taboe zijn,
en dat vandaag in Vlaanderen ongelijkheden moei-
lijk bespreekbaar zijn. Mensen moeten beseffen
dat hun mogelijkheden beperkt zijn. Paren van ge-
lijk geslacht zijn heel beperkt wat betreft het krij-
gen van kinderen op een natuurlijke wijze. Niet
alles wat iemand wil, maar wat niet kan omwille
van een natuurlijke beperking, moet door de de-
creetgever worden gecompenseerd.

Voor een evenwichtige ontwikkeling hebben kin-
deren een vader en moeder nodig. Ik besef dat van-
daag niet alle kinderen, zelfs niet de meerderheid
van de kinderen, opgroeien in deze ideale omge-
ving. Te veel kinderen moeten opgroeien in een
eenoudergezin, of hebben gescheiden ouders en
vaak weinig contact met een ouder, vaak de vader.
Ook deze kinderen missen belangrijke zaken voor
een evenwichtige ontwikkeling, maar dit kunnen
en mogen we niet vergelijken met de opvoeding
door twee personen van hetzelfde geslacht. Er is
veel te weinig onderzoek gebeurd, ook in de vier
landen waar deze regeling reeds van kracht is.

We kunnen vandaag niet met zekerheid besluiten
dat er geen enkel risico is voor het belang van het
kind. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar in onze sa-
menleving. Het is onze plicht hen zo optimaal mo-
gelijk te beschermen. Dit gebeurt niet met dit voor-
stel van resolutie. Het Vlaams Blok zal dit voorstel
niet goedkeuren. (Applaus bij het Vlaams Blok)

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, de
commissieleden van de VLD hebben in de commis-
sie voor dit voorstel van resolutie gestemd. Onze
fractie zal dit ook in plenaire vergadering doen. Ik-
zelf zal me onthouden.

Ik wil alle discriminaties ten overstaan van perso-
nen van gelijk geslacht wegwerken. Ik heb dan ook
geen enkel probleem met het homohuwelijk.

Volgens mij kan in dit dossier het belang van het
kind in het gedrang komen. Ik put mijn persoonlij-
ke overtuiging gedeeltelijk uit het debat dat ik des-
tijds heb gevoerd met toenmalig minister Vogels,
over haar voorstel over de nieuwe man. Een argu-
ment dat toen door minister Vogels werd gebruikt,
was dat een kind in de opvoeding nood heeft aan
een vader en een moeder. Daarom werden mannen
aangespoord om een grotere rol te spelen in het
opvoedingsproces.

Deze argumentatie heeft me overtuigd om mijn
vroegere houding, die een houding was van een
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oude man, te herzien. Mijn vrouw heeft zich hoofd-
zakelijk bezig gehouden met de opvoeding van de
kinderen, omdat ik verkoos mijn persoonlijke loop-
baan uit te bouwen. De argumentatie die voorma-
lig minister Vogels gebruikte, heeft me doen inzien
dat mijn houding niet perfect was. De argumentatie
was gebaseerd op studies waaruit bleek dat een
kind best wordt opgevoed door een vader- en een
moederpatroon.

Vanuit die overweging heb ik ingezien dat ik in het
spanningsveld tussen enerzijds discriminatie van
rechten van koppels van een gelijk geslacht en an-
derzijds de rechten van het kind, de rechten van
het kind vooropstel. Daarom zal ik me onthouden,
maar mijn fractie zal voor stemmen.

De voorzitter : De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers : Ik wil de heer Denys oproe-
pen om de tekst, die in de commissie ter beschik-
king werd gesteld door de Holebifederatie, nog
eens te lezen. Die tekst vertrekt van de maatschap-
pelijke realiteit dat er vandaag heel wat koppels
van gelijk geslacht zijn die kinderen hebben uit een
vorige heteroseksuele relatie. In het belang van het
kind wordt in deze resolutie gevraagd voor hen een
regeling te treffen. Het is onwaarschijnlijk welke
pijnlijke gevolgen kinderen kunnen ondervinden
als ze zijn opgevoed door twee mama’s of twee pa-
pa’s, waarbij hun natuurlijke mama of papa over-
lijdt en ze geen contact meer hebben met de ande-
re ouder. De band met de ouder die achterblijft,
wordt doorgeknipt en er is op geen enkele manier
nog een mogelijkheid om een band te scheppen.
Deze resolutie wil daarop een antwoord geven.

Mijnheer Denys, ik zal u de tekst geven en vraag u
nadrukkelijk nog eens na te denken voor de eind-
stemming en uw steun toch te verlenen aan deze
resolutie.

De voorzitter : Mevrouw Hermans heeft het
woord.

Mevrouw Margriet Hermans : Mijnheer de voorzit-
ter, ik zal even in herhaling vallen, want mijn argu-
mentatie is dezelfde als die van de heer Roegiers.
Deze resolutie vormt een praktische oplossing
voor reeds bestaande situaties. Vaak hebben homo-
koppels al kinderen thuis die uit hun vorige hetero-
seksuele relatie komen. Het leidt vaak tot schrij-
nende toestanden wanneer één van die twee part-
ners overlijdt.

Bij het feit dat de man en de vrouw beiden hun
verantwoordelijkheid moeten opnemen ten aan-
zien van de kinderen, is niet het geslacht bepalend
maar het engagement ten aanzien van het huishou-
den. Die betrokkenheid bij het opvoedingsproces
moet worden aangemoedigd, welk geslacht die ou-
ders ook hebben. De VLD-fractie ziet het belang in
van deze resolutie en zal ze volmondig steunen.

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mijnheer de voorzitter, wij
vinden het belangrijk, vertrekkend vanuit de situ-
atie van kinderen in een feitelijke gegevenheid, dat
deze resolutie kan bijdragen tot een grotere ver-
draagzaamheid. We kunnen ons echter niet ak-
koord verklaren met de tekst zoals die voorligt.

CD&V gaat uit van de inbedding van kinderen in
gezinnen en is van oordeel dat het juridisch proble-
men kan stellen wanneer kinderen in gezinnen met
ouders van gelijk geslacht worden opgevoed. We
hadden echter liever andere formuleringen gezien.
We hadden liever de nadruk gelegd op een wette-
lijke regeling op grond waarvan de kinderen een
maximale juridische bescherming kunnen krijgen.
We hebben het aanvoelen dat deze resolutie vooral
vertrekt vanuit het recht van de ouders en het
recht van de adoptant.

We hadden ook moeite met andere punten die in
deze resolutie worden opgenomen, namelijk het
recht op co-ouderschap, het recht op adoptie door
paren van hetzelfde geslacht en het recht op draag-
moederschap. We hebben moeite met deze formu-
lering. We vinden niet dat dit absolute rechten zijn.
We vinden dat we moeten vertrekken vanuit de
vraag wat goed is voor het kind.

We hadden constructieve amendementen inge-
diend, maar die werden niet aangenomen in de
commissie. We hadden gehoopt dat men die zou
aanvaarden. Daarom onthouden wij ons met be-
trekking tot dit voorstel van resolutie. We hopen,
gegeven de feitelijke situatie van kinderen in gezin-
nen met ouders van hetzelfde geslacht, dat er voor
hen een maximale juridische bescherming kan zijn.
Dat is onze bekommernis.

De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen : Mijnheer de voorzitter,
ik heb nog twee opmerkingen over het betoog van
de heer Roegiers van daarnet. Hij verwees naar de
hoorzitting. De vertegenwoordiger van de Holebi-
federatie stelde daar inderdaad dat het gaat over
een maatschappelijke realiteit. Daarbij moeten we
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echter bedenken dat het hier gaat over situaties
waarin een kind aanvankelijk werd opgevoed door
vader en moeder. Op een bepaald ogenblik is een
van beide ouders tot de vaststelling gekomen dat
hij of zij homoseksueel was en wou gaan samenwo-
nen met een andere man of vrouw. Maar in de
praktijk blijft dat kind ook na die scheiding contact
hebben met de natuurlijke vader en de natuurlijke
moeder. Daar blijft dus nog steeds een bepaald
evenwicht bestaan.

De heer Roegiers had het over de rechten van de
niet-natuurlijke ouder na het overlijden van de na-
tuurlijke ouder in een situatie waarin een kind
wordt opgevoed door een koppel van hetzelfde ge-
slacht. Mijnheer Roegiers, het moet me van het
hart dat u hier dan toch wel bijzonder vooruitstre-
vend bent. In een normale situatie, een situatie van
koppels van een verschillend geslacht die uit de
echt scheiden en allebei gaan samenwonen en al
dan niet hertrouwen met een nieuwe partner, heeft
die nieuwe partner, die ook vaak zeer veel gene-
genheid voor die kinderen aan de dag kan leggen,
na het overlijden van de natuurlijke ouder ook
geen enkel recht op dat kind. Dat kind zal dan te-
ruggaan naar de andere ouder. Ik zie niet in waar-
om voor koppels van hetzelfde geslacht wel in een
bijzondere bescherming moet worden voorzien
voor de niet-natuurlijke ouder, terwijl die bescher-
ming in ons burgerlijk wetboek vandaag nog steeds
niet bestaat voor de nieuwe partner in een geschei-
den relatie.

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

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van resolutie houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw
Veerle Declercq en de heren Koen Helsen, Jan Van
Duppen en Jan Roegiers en mevrouw Trees
Merckx-Van Goey betreffende de begeleiding van
(ex-)gedetineerden en hun omgeving
– 2184 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 3

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van resolutie van mevrouw Declercq en de
heren Helsen, Van Duppen en Roegiers en me-
vrouw Merckx betreffende de begeleiding van (ex-)
gedetineerden en hun omgeving dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op :

1° de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeen-
schap inzake de sociale hulpverlening aan
gedetineerden met het oog op hun sociale
reïntegratie (bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen) ;

2° het voorstel van basiswet gevangeniswezen
en rechtspositie van gedetineerden (DOC 51
K 0231), dat in behandeling is in de commis-
sie voor Justitie van de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers, waarin aan gedetineerden
rechten worden verleend waarvan de invul-
ling tot de bevoegdheids- en de verantwoor-
delijkheidssfeer van de Vlaamse overheid
behoort ;

3° het Vlaamse strategische plan hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden, dat werd
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8
december 2000 en dat het centrale beleids-
instrument vormt voor de uitoefening van de
Vlaamse bevoegdheden ;

– overwegende dat :

1° het Vlaamse strategische plan hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden het maat-
schappelijke belang onderstreept van een
zinvolle, op de toekomst gerichte invulling
van de detentietijd waarbij de gedetineerde
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wordt erkend als drager van het recht op
maatschappelijke hulp- en dienstverlening ;

2° het Vlaamse strategische plan hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden feitelijk
anticipeert op het federale voorstel van ba-
siswet en nu al experimenteel uitgevoerd
wordt in de gevangenissen van Antwerpen,
Hoogstraten, Merksplas, Turnhout, Wortel en
Brugge ;

3° het integrale hulp- en dienstverleningstraject
dat daar aangeboden wordt, volgens het eer-
ste voortgangsbewakings- en evaluatierap-
port met betrekking tot de implementatie
van het strategische plan, inspeelt op de fun-
damentele vragen en behoeften van de gede-
tineerden en gerealiseerd wordt met de me-
dewerking van een brede waaier van regulie-
re Vlaamse voorzieningen uit de sectoren
welzijn en gezondheid, opleiding en werkge-
legenheid, onderwijs en vorming, cultuur en
sport ;

4° de behoefte aan een degelijk uitgebouwde
hulp- en dienstverlening in het bijzonder
blijkt uit de vaststelling dat een groot deel
van de (ex-) gedetineerden uit kansarme mi-
lieus komt, laaggeschoold is en de broze ban-
den met familie en andere maatschappelijke
schakels dreigt te verliezen, waardoor een
reëel risico bestaat op sociale uitsluiting bij
vrijlating ;

5° de behoefte aan hulp- en dienstverlening op
schrijnende wijze tot uiting komt in de situ-
atie van geïnterneerden aan wie zelfs de ele-
mentaire medisch-psychiatrische zorg niet
verleend wordt, zoals recent nog bleek uit de
verslaggeving van het Observatoire Interna-
tional des Prisons en van het Europees Co-
mité ter Preventie van Foltering ;

6° de ontwikkeling van de Vlaamse hulp- en
dienstverlening – volgens het eerste voort-
gangsbewakings- en evaluatierapport met
betrekking tot de implementatie van het
strategische plan – moet kunnen steunen op
een doorgedreven samenwerking en een
voortdurende communicatie met alle perso-
neelsleden van de gevangenissen ;

– vraagt de Vlaamse regering :

1° een concreet stappenplan op te stellen om
het strategische plan hulp- en dienstverle-

ning aan gedetineerden tegen uiterlijk 2009
uit te breiden naar alle gevangenissen in
Vlaanderen en Brussel, zodat alle gedeti-
neerden rechtsgelijke kansen op maat-
schappelijke ondersteuning krijgen en daar-
bij onverwijld alle voorbereidingen te tref-
fen om de nieuwe gevangenis in Hasselt
prioritair aan te wijzen als nieuwe modelre-
gio ;

2° de centra voor algemeen welzijnswerk met
de extra opdracht 'hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden en hun naastbestaanden
met het oog op hun sociale reïntegratie' te
versterken, zodat ze aan alle gedetineerden
psychosociale hulpverlening en trajectbege-
leiding kunnen bieden ;

3° in de sector van de ambulante geestelijke
gezondheidszorg een gespecialiseerd hul-
paanbod uit te bouwen voor gedetineerden
met psychische problemen en verslavings-
problemen ;

4° vanuit de Vlaamse bevoegdheden concreet
mee te werken aan de initiatieven van de
minister van Justitie om forensisch-psychia-
trische voorzieningen op te richten en een
geïntegreerd zorgprogramma te ontwikke-
len voor geïnterneerden ;

5° de inspanningen van het Vlaams Fonds
voor de Sociale Integratie van Personen
met een Handicap om gedetineerden met
een mentale handicap de gepaste zorg en
opvang te bieden, te versterken en uit te
breiden ;

6° het onderwijs voor gedetineerden in het
kader van de centra voor basiseducatie, de
centra voor volwassenenvorming en het be-
geleid individueel studeren verder te omka-
deren, te diversifiëren, te ondersteunen en
aan te sluiten op het reguliere volwassenen-
onderwijs ;

7° de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling en Beroepsopleiding en zijn partners
op te dragen en in staat te stellen de bege-
leiding van gedetineerden naar de arbeids-
markt te veralgemenen en te intensifiëren ;

8° de inspanningen voor de sociaal-culturele
ontplooiing van gedetineerden door middel
van vormings-, ontspannings- en sportacti-
viteiten uit te breiden ;
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9° overeenkomstig het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind in het
hulp- en dienstverleningsaanbod aan gede-
tineerden uitdrukkelijk plaats te maken
voor een concreet aanbod ten voordele van
kinderen van gedetineerden, om gevange-
nen de mogelijkheid te bieden hun vader-of
moederrol op te nemen ;

10° in elke gevangenis reële beleidsverantwoor-
delijkheid op te nemen door de beleidsme-
dewerkers van de Vlaamse Gemeenschap
te erkennen en te doen erkennen wat hun
coördinerende en sturende rol betreft voor
de verschillende Vlaamse hulp- en dienst-
verleningsbij dragen, en hen te voorzien
van voldoende werkingsmiddelen ;

11° in de Vlaamse beleidsontwikkelingen bij-
zondere aandacht te besteden aan voorzie-
ningen of ontwikkelingen die voor gedeti-
neerden relevant zijn maar die niet expli-
ciet vernoemd worden in het strategische
plan, zoals het huisvestingsbeleid en het be-
leid inzake armoedebestrijding en schuld-
overlast ;

12° in beleidsdaden bijzondere aandacht te be-
steden aan het voorkomen en aanpakken
van armoede en uitsluiting van gedetineer-
den en ex-gedetineerden met minder kan-
sen, door meer bepaald de regeling voor
bemiddeling en hulpverlening voor schul-
den sterker uit te bouwen en expliciet te in-
tegreren in het strategisch plan hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden ;

13° het nodige te doen opdat alle hulp- en
dienstverleningsvoorzieningen kerngege-
vens verzamelen die het mogelijk maken
regelmatig de voortgang van de implemen-
tatie van het strategische plan te beoorde-
len, wat de kwaliteit en de effectiviteit be-
treft ;

14° initiatieven te nemen om op alle niveaus
(Vlaamse en federale overheid, gevangenis-
wezen, hulp- en dienstverleningsvoorzienin-
gen, bevolking, enzovoort) het positieve
draagvlak voor de verdere uitvoering van
het strategische plan hulp- en dienstverle-
ning te vergroten ;

15° initiatieven te nemen om een efficiënte en
effectieve samenwerking en afstemming te

realiseren tussen de Vlaamse en de federale
beleidsdomeinen en aan de federale over-
heid voor te stellen een interministeriële
conferentie 'forensisch beleid en justitieel
beleid' op te richten en een nieuw en rui-
mer samenwerkingsakkoord over de hul-
pen dienstverlening aan gedetineerden
voor te bereiden en af te sluiten ;

16° er bij de federale regering, in het bijzonder
bij de federale minister van Justitie, op aan
te dringen dat gedetineerden zoveel moge-
lijk in staat worden gesteld hun detentie
door te brengen in de omgeving van hun
sociale reïntegratiemilieu ;

17° bij de federale regering, in het bijzonder bij
de minister van Justitie, aan te dringen op
de goedkeuring van de basiswet gevange-
niswezen en rechtspositie van gedetineer-
den en de gemeenschappen en de gewesten
te betrekken bij de implementatie ervan ;

18° bij de federale regering, in het bijzonder bij
de minister van Justitie, aan te dringen op
de goedkeuring en de spoedige implemen-
tatie van het ontwerp Holsters, houdende
de regeling van de externe rechtspositie van
de gedetineerde, waarbij in de multidiscipli-
naire samenstelling van de strafuitvoerings-
rechtbanken de vertegenwoordiging van de
actoren inzake sociale reïntegratie gegaran-
deerd wordt ;

19° regelmatig te rapporteren over de voort-
gang van de voorgaande punten aan het
Vlaams Parlement.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Van Den Heuvel, verslaggever, verwijst
naar het schriftelijk verslag.

Mevrouw Declercq heeft het woord.

Mevrouw Veerle Declercq : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, geachte leden, het verheugt
me enorm dat dit voorstel van resolutie tot stand is
gekomen. Het voorstel bouwt voort op het Strate-
gisch Plan Begeleiding van Gedetineerden, dat in
2000 werd goedgekeurd. Vooral de totaalaanpak,
zowel inzake werk, omgeving, wonen en opleiding
van de gedetineerde of ex-gedetineerde, is enorm
belangrijk. Dit voorstel vraagt ook vooral aandacht
voor de zwakkeren en de kansarmen en een uit-
breiding van de experimenten naar alle gevange-
nissen, zodat ook in het nieuwe complex in Hasselt,
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wanneer dat er komt, onmiddellijk kan worden be-
gonnen met een goede en intense begeleiding. We
zijn er ook sterk van overtuigd dat begeleiding en
een goede opvang de enige echte preventieve
maatregelen zijn om recidive te voorkomen.

De voorzitter : Mevrouw Merckx heeft het woord.

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey : Mijnheer de
voorzitter, vorig jaar ben ik met mijn collega, me-
vrouw De Schamphelaere, op werkbezoek geweest
in de gevangenis van Antwerpen. In die periode
werd daar niet gestaakt, maar werden er wel acties
gevoerd.

Een van de belangrijkste acties die de penitentiaire
beambten voerden, was het zogenaamde beperken
van het aantal bewegingen in de gevangenis. De
grootste slachtoffers, naast de bezoekers van de ge-
detineerden, waren de Vlaamse Gemeenschap en
de hele Vlaamse hulpverlening. Antwerpen was
een van de pilootprojecten, opgenomen in het Stra-
tegisch Plan. Dat plan bleek door de actie van de
penitentiaire beambte waardeloos te zijn. Gedu-
rende weken, verscheidene maanden zelfs, is de be-
leidsmedewerker die in de gevangenis een bureau
had en verantwoordelijkheid droeg, het werken on-
mogelijk gemaakt. Nochtans waren hierover af-
spraken gemaakt tussen de federale minister voor
Justitie en de Vlaamse minister voor Welzijn, maar
deze bleken waardeloos te zijn. De beleidsmede-
werker kon haar werk niet doen, ook de drughulp-
verlener en de VDAB werden de toegang gewei-
gerd.

Dat konden wij toen vaststellen. In een interpella-
tie hebben wij minister Vogels erop gewezen dat
het niet kon dat Vlaamse hulpverleners in de steek
werden gelaten door hun Vlaamse overheid. Het is
delicaat om bij een arbeidsconflict tussen peniten-
tiaire beambten en hun werkgever, de federale mi-
nister van Justitie, tussenbeide te komen, maar ik
vond het onterecht dat de Vlaamse beambte in de
steek werd gelaten door de Vlaamse minister.

Er is toen gesteld dat er iets moest gebeuren aan
de overbevolking. Iets meer dan een jaar later stel
ik vast dat weerom omwille van de overbevolking,
weliswaar een federale bevoegdheid, er niet alleen
rellen en vechtpartijen uitbreken, maar er allerlei
acties in het verschiet liggen. Ik wil ervoor waar-
schuwen en hoop dat deze keer de Vlaamse mede-
werkers in dienst staan van de Vlaamse overheid
en degenen die vanuit het strategisch plan hun job
doen deze keer wel een waakzame Vlaamse over-

heid achter zich hebben. Dat gebeuren is toen de
aanleiding geweest voor het voorstel van resolutie
over de behandeling en de begeleiding van ex-ge-
detineerden en hun omgeving.

Tijdens de vorige advent heeft Welzijn aandacht
gevraagd om de politieke eisen kracht bij te zetten
via de ‘gevangen in armoede’-campagne. Er is
vooral aangedrongen op volwaardige hulpverle-
ning en begeleiding in en na de gevangenis. Verder
werd gevraagd te werken aan het voorkomen van
armoede, door bijvoorbeeld het leren lezen en
schrijven, een vak te leren, sollicitatietraining,
schuldbemiddeling of zinvolle vrijetijdsbesteding
en door reeds in de gevangenis te werken aan de
voorbereiding van een nieuwe plaats in de samen-
leving. Dat kan door het versterken van de verant-
woordelijkheidszin, het herstel van de schade ten
aanzien van de slachtoffers en door de familieban-
den te verstevigen, maar ook door te werken aan
de voorwaarden om achterstelling te voorkomen.
Zo moeten het bezoekrecht, het recht op medische
verzorging en het recht op arbeid worden gere-
specteerd. Dit waren de vragen aan de federale,
maar ook aan de Vlaamse overheid.

Beide voorvallen, de actie in het voorjaar in de
Antwerpse gevangenis en de campagne welzijns-
zorg, waren de aanleiding voor onze fractie om het
voorstel van resolutie in te dienen. Ik stel vast dat
in het verslag van de bespreking van het nu voor-
liggende voorstel van resolutie geen vermelding is
gemaakt van het oorspronkelijk voorstel van reso-
lutie.

Wij hebben ons voorstel ingetrokken. Wij staan
achter het nieuwe voorstel, waarin veel van onze
bekommernissen zijn opgenomen. Ik dank uitdruk-
kelijk mevrouw Declercq die zich veel moeite heeft
getroost om de meerderheid voor dit voorstel te
winnen. Het is een goede zaak dat een concreet
stappenplan wordt opgesteld om tegen uiterlijk
2009, tegen het einde van de volgende zittingspe-
riode, dat strategisch plan uit te breiden naar alle
gevangenissen. Volgens ons was het toch beter van
de pilootprojecten af te stappen en een regeling
voor alle gevangenissen en huizen van arrest uit te
werken. Het lijkt geen goede zaak daarvoor te
wachten tot in 2009.

Onze eisen ten aanzien van het federale niveau zijn
duidelijker dan die van de meerderheid. In het
voorstel wordt onder het vierde punt gevraagd dat
Vlaanderen op basis van zijn bevoegdheden zou
meewerken ‘aan de initiatieven van de minister van
Justitie om forensisch-psychiatrische voorzieningen
op te richten en een geïntegreerd zorgprogramma
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voor geïnterneerden te ontwikkelen.’ Tijdens de af-
gelopen zittingsperiode was er sprake van een ge-
brekkige samenwerking tussen Justitie en Welzijn,
en een volgzame houding van Vlaanderen. Daarom
is een krachtiger signaal nodig. We moeten ons
kordater opstellen en de verdere federalisering van
Justitie nastreven. We hebben onze eigen bevoegd-
heden, die raken aan Justitie en te maken hebben
met welzijn en preventie, te weinig benut.

Het is een goede zaak dat in de resolutie, onder de
punten 11, 12 en 13, wordt gesproken over initiatie-
ven van de Vlaamse regering om het positieve
draagvlak voor de verdere uitvoering van dat stra-
tegisch plan ‘hulp en dienstverlening’ te vergroten.
Zo kunnen kerngegevens worden verzameld die
het mogelijk maken om geregeld de voortgang van
de implementatie van dat plan te beoordelen en de
kwaliteit en de effectiviteit ervan te vergroten.

Wij zullen dit voorstel van resolutie goedkeuren.
De uitvoering ervan is vooral een zaak van de vol-
gende regering. Wij houden ons het recht voor om
bij die uitvoering erover te waken dat Vlaanderen
meer dan vroeger een voortrekkersrol moet spelen
inzake de begeleiding van gedetineerden en hun
omgeving en inzake de begeleiding en opvang van
slachtoffers. Dat laatste is immers een bijzonder
belangrijk luik van Justitie en Welzijn. (Applaus bij
CD&V)

De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s,
ook onze fractie zal dit voorstel van resolutie goed-
keuren, ook al hebben de andere partijen ons niet
willen betrekken bij de uitwerking ervan.

Om erover te waken dat gedetineerden niet herval-
len, is het belangrijk dat er op verschillende domei-
nen beleidsinspanningen worden geleverd om hen
te ondersteunen. Wonen, werken en netwerken zijn
inderdaad zeer belangrijk voor wie uit de gevange-
nis komt, zowel voor de gedetineerde als voor de
samenleving, zeker als we recidive willen voorko-
men.

Heel positief in dit voorstel van resolutie is de bij-
zondere aandacht die uitgaat naar de kinderen van
gedetineerden. Zij hebben het immers vaak bijzon-
der moeilijk. Ze worden niet alleen gescheiden van
hun vader of moeder die in de gevangenis verblijft,
maar ze moeten het gegeven van die gevangen-
schap zelf ook verwerken, wat vaak heel moeilijk is

en aanleiding geeft tot trauma’s. Als bovendien de
situatie van die ouder in de omgeving van het kind
bekend is, leidt dat vaak tot pesterijen.

Toch wens ik ook enkele bedenkingen bij het voor-
stel te formuleren. Helaas blijven de meeste be-
voegdheden terzake nog steeds federale bevoegd-
heden en zijn we bij de uitwerking van concrete
maatregelen afhankelijk van de goodwill van de fe-
derale overheid. Dat blijkt duidelijk uit de resolu-
tie zelf. In verschillende punten wordt gevraagd er
bij de federale regering op aan te dringen de gefor-
muleerde doelstellingen te bereiken.

Het is dan ook bijzonder belangrijk dat in het over-
leg met de federale minister van Justitie voldoende
aandacht wordt gevraagd voor deze problematiek.
Ook samenwerking is bijzonder belangrijk. Het
mag in de praktijk niet blijven bij mooie doelstel-
lingen, de zaken moeten concreet worden aange-
pakt. Zo kan bijvoorbeeld voorrang worden gege-
ven aan de oprichting van een interministeriële
conferentie over forensisch beleid en justitieel be-
leid.

De doelstellingen zijn zeer ambitieus geformu-
leerd, maar ze zijn te weinig concreet en blijven te
vaag. Dat houdt het risico in dat beleidsinitiatieven
op de lange baan worden geschoven.

Ook is het belangrijk dat er voldoende aandacht
gaat naar de geestelijke gezondheidszorg. Een aan-
tal gedetineerden hoort immers niet thuis in de ge-
vangenis, maar moet worden behandeld op een
aangepaste wijze in gespecialiseerde instellingen.
Die aanklacht is al sinds jaren te horen, maar in de
praktijk verandert er weinig of niets. Mevrouw de
minister, uw boodschap aan uw federale collega
moet zijn dat ook daar spoedig werk van moet
worden gemaakt.

Er wordt gepleit voor meer aandacht van onder
andere het Vlaams Fonds voor Personen met een
Handicap, en van de VDAB op het vlak van oplei-
ding en het zoeken van werk. Principieel heb ik
daar geen bezwaar tegen, want zo’n begeleiding is
inderdaad belangrijk. Ik waarschuw er echter voor
dat er geen sprake mag zijn van positieve discrimi-
natie. Laat daarover geen misverstand bestaan.
Ook inzake huisvesting moeten de criteria steeds
objectief worden toegepast.

Er is terecht bijzondere aandacht besteed aan de
problematiek van schuldbemiddeling. Door hun si-
tuatie lopen gedetineerden een bijkomend risico
hun schulden niet te kunnen aflossen, waardoor die
zich opstapelen. De vraag naar een sterkere uit-
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bouw van de ondersteuning is echter overbodig. In
de praktijk worden hier reeds zeer veel inspannin-
gen voor geleverd. Er bestaat al een procedure
voor schuldbemiddeling, waar ook gedetineerden
een beroep op kunnen doen, hetzij via de beslag-
rechter, hetzij via een pro-Deoadvocaat, hetzij via
het OCMW.

Helaas is dit systeem echter te weinig bekend in de
gevangenissen. Ik durf er dan ook op aandringen er
in de gevangenissen meer aandacht aan te beste-
den en de bestaande mogelijkheden, die goed wer-
ken en waarvoor zowel de balies als de OCMW’s
grote inspanningen leveren, kenbaar te maken aan
de gedetineerden.

Onze fractie mist in dit voorstel van resolutie de
aandacht voor het slachtoffer. Ook de slachtoffers
moeten immers worden voorbereid op de vrijlating
van de dader. Wij pleiten dan ook voor het invoe-
ren van een officiële vorm van bemiddeling. Want
hoe belangrijk het ook is om een beleid te voeren
waarbij iedere vorm van recidiveren tot een abso-
luut minimum wordt herleid – wat wij erkennen en
willen ondersteunen –, toch mogen we niet verge-
ten dat in de eerste plaats het slachtoffer van de
misdaad waarvoor een gedetineerde in de gevange-
nis is beland, zeker bij geweldmisdaden of misda-
den waarbij de fysieke of psychische integriteit van
het slachtoffer is aangetast, het echte slachtoffer is
en rechten heeft bij de vrijlating van de gedetineer-
de. Vandaag wordt dit al te vaak over het hoofd ge-
zien en wordt er te weinig rekening gehouden met
de traumatische ervaring die het slachtoffer heeft
gehad. Mijn fractie pleit daarom om ook voor hen
in een goede begeleiding en in bijzondere aandacht
te voorzien. (Applaus bij het Vlaams Blok)

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

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van resolutie houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Jef
Van Looy, Erik Matthijs, Jan Laurys, Gerald 
Kindermans en Jos De Meyer en mevrouw Gisèle
Gardeyn-Debever betreffende de sectorale lozings-
voorwaarden voor mestverwerkingsinstallaties
– 2242 (2003-2004) – Nrs. 1 tot 3

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van resolutie van de heren Van Looy,
Matthijs, Laurys, Kindermans en De Meyer en me-
vrouw Gardeyn-Debever betreffende de sectorale
lozingsvoorwaarden voor mestverwerkingsinstalla-
ties dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– overwegende dat :

1° de mestverwerkingssector de CZV-norm van
125mg/l als een belangrijk probleem ervaart
voor het behalen van een verwerkingsper-
centage van 100% ;

2° deze norm enkel gehaald kan worden door
zeer dure technieken te gebruiken, namelijk
actievekoolfilter, geavanceerde oxidatietech-
nieken, membraantechniek of andere polijs-
tingstechnieken, waardoor de totale verwer-
kingskosten grosso modo verdubbelen ;

3° de heer Dijkmans van het BBT-kenniscen-
trum van het VITO, tijdens een hoorzitting
in de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbe-
houd en Ruimtelijke Ordening op 1 juli 2003
bevestigde dat bij de verwerking van mest
aan de hand van biologische zuivering de
lage CZV-waarde niet gehaald kan worden
maar dat dit volgens hem geen grote milieu-
problemen geeft ;

4° de heer Dijkmans eveneens stelde dat na
biologische zuivering van mest de overige
stoffen die de CZV-parameter bepalen nog
relatief weinig invloed hebben op de zuur-
stofvraag van het milieu ;

5° de mestverwerkingssector een CZV-norm
van 1.000 mg/l een realistisch en technisch
haalbaar alternatieve norm vindt ;

– vraagt aan de Vlaamse regering :

Dillen
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1° om te onderzoeken of in bijlage 5.3.2. van
het besluit van de Vlaamse regering van 1
juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne in 24bis, b),
wat betreft mestverwerkingsinstallaties, de
normen en meer specifiek de CZV-waarde
van lozingen in niet-brak water verhoogd
kunnen worden ;

2° hiervoor het BBT-kenniscentrum van de
VITO te vragen een voorstel te doen van
BBT-gerelateerde lozingsnormen.

De bespreking is geopend.

De heer Bex, verslaggever, verwijst naar het schrif-
telijk verslag.

De heer Timmermans heeft het woord.

De heer Jacques Timmermans : Mijnheer de voor-
zitter, mevrouw de minister, collega’s, dit voorstel
van resolutie is een gevolg van een eerder inge-
diend voorstel van decreet van dezelfde indieners.
Het betreft een resterend punt dat tijdens de hoor-
zittingen naar voren werd gebracht door diverse
belanghebbenden uit de landbouwsector. De leden
van de commissie voor Leefmilieu gingen het enga-
gement aan om er een gevolg aan te geven, van-
daar dit voorstel van resolutie. Via een amende-
ment van de meerderheid hebben we daarna een

consensus bereikt. Dat was dikwijls het geval in
onze commissie. Als uittredend voorzitter van de
commissie, wil ik daarom alle leden bedanken voor
de prettige samenwerking. (Applaus)

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

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van resolutie houden.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

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

Wij komen om 14.30 uur opnieuw bijeen om onze
agenda verder af te handelen.

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 11.52 uur.

Voorzitter
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