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OPENING VAN DE VERGADERING

Voorzitter: de heer Jan Peumans

– De vergadering wordt geopend om 14 uur.

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

■ 

VERONTSCHULDIGINGEN

De voorzitter: Ik deel aan de vergadering mee dat er verontschuldigingen zijn ingekomen
van de volgende leden:

Chokri Mahassine, Helga Stevens: ambtsverplichtingen;

Felix Strackx: familieverplichtingen;

Erik Arckens, Patricia De Waele, Dirk Peeters, Marc Van de Vijver: gezondheidsredenen.

■ 

INGEKOMEN DOCUMENTEN EN MEDEDELINGEN

De voorzitter: Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen
werd op de banken rondgedeeld. (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 60/21)

■ 

ACTUALITEITSDEBAT over het eindrapport van de Commissie Efficiënte en
Effectieve Overheid (CEEO) en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het actualiteitsdebat over het eindrapport van
de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEO) en de reactie ter zake van de
Vlaamse Regering.

Het debat is geopend.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Beste regeringsleden, collega’s, de Commissie Efficiënte
en Effectieve Overheid heeft haar eindrapport klaar en is niet mals met haar kritiek: de
Vlaamse overheid is centralistisch en geeft te weinig autonomie aan de lokale besturen. De
Vlaamse Regering creëert te veel betuttelende regeltjes. Dat zorgt voor een gebrek aan
transparantie en betrokkenheid, en dat leidt tot wantrouwen en ontevredenheid bij burgers,
bedrijven, lokale besturen.

Het is onbegrijpelijk dat het eindrapport al in januari klaar was en dat men klaarblijkelijk niet
van plan was om ermee naar het parlement te komen. De reactie van minister Bourgeois
gisteren op het rapport vond ik pijnlijk arrogant. Hij bekritiseert de commissie en verwijt de
commissieleden dat ze afgaan op perceptie en niet op feiten. Dat is straf. De minister zou er
veel beter aan doen om de conclusies ernstig ter harte te nemen.

De belangrijkste conclusies voor Groen zijn de volgende. Ten eerste: minder overheid moet
geen fetisj zijn, wel een betere en performantere overheid. Dat doe je niet door lineaire
kaasschaafbesparingen, wel met doordachte beleidskeuzes. Ten tweede: het gebrek aan
inspraak en participatie zorgt voor onnoemelijke vertragingen in de uitvoering van grote
projecten en doet de regering keer op keer met haar hoofd tegen de muur lopen. Verwijzingen
naar de Oosterweel zijn hier wellicht overbodig. Ten derde: er moet meer autonomie naar
lokale besturen.
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Ik licht toe. Mijn eerste punt is dus niet minder, maar betere overheid. De auteurs van het
rapport gaan uit van een positieve visie op overheid. In tijden van crisis is een sterke,
performante overheid essentieel voor het behoud van welzijn en welvaart van de burgers. Ze
stappen dus niet mee in het race-to-the-bottomverhaal dat bepaalde partijen in dit halfrond
gretig hanteren: altijd maar verder willen snijden in de overheid en het aantal ambtenaren,
zodat de dienstverlening en het welzijn van burgers onvermijdelijk in het gedrang komen.

Ze willen wel een performantere overheid: niet minder, maar wel betere dienstverlening.
Meer waar voor ons geld. Dat is perfect mogelijk en dat is de essentie van de oefening die we
moeten maken.

Om dat te realiseren, moet er visie zijn en moeten er keuzes gemaakt worden. Juist in
crisistijd moet de overheid zich bezinnen over haar toekomstige dienstverlening. Welke
diensten willen we afstoten, welke diensten willen we blijven leveren, welke diensten willen
we anders leveren? Een discussie ten gronde is dringend nodig. Maar wat heeft deze Vlaamse
Regering gedaan? Net het omgekeerde. Ze is de discussie en een hervorming ten gronde uit
de weg gegaan en heeft een blinde besparingslogica toegepast: de kaasschaaf, pure lineaire
besparingen.

De auteurs van het rapport zijn nochtans snoeihard voor die lineaire besparingen, die niet
gebaseerd zijn op meetbare outputindicatoren, waarbij geen maatschappelijke keuzes
gemaakt worden. Ze zijn snoeihard voor besparingen waarbij de zinvolheid en de efficiëntie
van een bepaalde dienstverlening niet grondig onder de loep worden genomen. Ze zijn
snoeihard voor blinde besparingen of besparingen waarbij de daling van het aantal
ambtenaren tot fetisj verheven wordt, alsof ambtenaren nutteloze nummers zijn. Een daling
van 7 procent – hoera! – maar geen grondige denkoefening over de werkorganisatie. Ik ken
genoeg supergemotiveerde ambtenaren, maar nog vijf jaar van die lineaire besparingsretoriek
en ze zoeken hun heil wel elders.

Die conclusie, collega’s, klinkt als een echo van het oppositieverhaal dat wij hier in dit
halfrond jaren na elkaar hebben gebracht. We hebben meermaals gewezen op de nutteloze,
meer nog, de negatieve effecten van de kaasschaafmethode. Toch werd die de voorbije
legislatuur jaar na jaar met gretigheid toegepast.

Ten tweede blijven betrokkenheid en participatie aandachtspunten. De Vlaamse Regering
slaagt er niet in een draagvlak op te bouwen voor haar beslissingen. Zo loopt ze voortdurend
tegen een muur aan, met als gevolg eindeloos veel bezwaarschriften, procedurebetwistingen,
Raad van State. Dit valt niet op te lossen met nood- en reparatiedecreten en een superdecreet
Complexe Projecten. Het probleem zit dieper. De keizer-kostermentaliteit van een overheid
die zich steeds meer moeit, en aan de andere kant te maken heeft met een geëngageerde en
steeds beter geïnformeerde burger, die van die overheidsbetutteling niks moet weten.
Coproductie of cocreatie: het zijn misschien modewoorden, maar ze getuigen wel van een
totaal andere ingesteldheid. De ingesteldheid die burgers en het middenveld au sérieux neemt
en ze bij het begin van beleidsprocessen betrekt.

Ten derde houdt het rapport een sterk pleidooi voor decentralisatie. Wat je lokaal en dicht bij
de burger doet, doe je beter. Vlaanderen wordt te centralistisch bestuurd en geeft veel te
weinig middelen en vertrouwen aan zijn lokale besturen. Eén dossier als voorbeeld: het
capaciteitsprobleem in het onderwijs. Er werden lokale taskforces opgericht om de noden in
kaart te brengen en om naargelang die noden in extra capaciteit te voorzien. Die lokale
taskforces werkten uitstekend, zelfs netoverschrijdend, samen om die extra broodnodige
plaatsjes voor kinderen zo snel en efficiënt mogelijk te creëren.

De Vlaamse Regering zou dat ten volle moeten aanmoedigen en faciliteren door op lange
termijn en op structurele wijze voldoende middelen te bieden zodat de lokale besturen kunnen
plannen op langere termijn. Wat doet ze nu: ad hoc en druppelsgewijs middelen vrijmaken.
De lokale besturen aan een infuus vastleggen, zodat ze niet kunnen plannen en bovendien nog
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extra regelgeving bijmaken die de opdracht weer zou kunnen bemoeilijken – een
onbegrijpelijke manier van werken.

Minister Bourgeois, u staat vandaag redelijk alleen in de verdediging van uw overheidsbeleid
van de voorbije legislatuur. Sp.a uitte bij monde van voorzitter Tobback zijn kritiek al langer.
De Vlaamse Regering is bezig het laatste niveau dat nog werkt – de gemeenten – te
verknoeien. Steden en gemeenten gaan kapot aan bemoeizucht, het gebrek aan efficiëntie en
de bureaucratie van Vlaanderen.

Die andere coalitiepartner, CD&V, stuurt Hendrik Bogaert het veld in om u de les te lezen.
Uw traditionele bondgenoten UNIZO en Voka zijn scherp voor de overheidsbureaucratie die
ondernemen in België sterk bemoeilijkt. Vakbonden wijzen op de gestegen werkdruk als
resultaat van uw lineaire besparingen, ook de trein van digitalisering hebt u gemist.

U bent de enige, minister Bourgeois, die zich nog in de ontkenningsfase bevindt en die de
resultaten van het rapport nog eens in twijfel trekt ook. Word wakker, minister, want de
Vlamingen verdienen een betere dienstverlening voor hun belastinggeld. Ze betalen te veel
voor wat ze krijgen, en daar bent u en uw partij al vijf jaar verantwoordelijk voor. (Applaus
bij Groen, Open Vld en LDD)

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Voorzitter, ministers, collega’s, de plotse belangstelling voor de
organisatie en de werking van de Vlaamse administratie contrasteert met de doorgaans
minder grote interesse daarvoor in de commissie. Vandaag wordt er moord en brand
geschreeuwd, maar toen de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid op 18 februari de
krachtlijnen is komen toelichten, was daar heel wat minder commotie over. In elk geval is
toen de commissiezaal niet volgelopen.

Het rapport stelt in zijn inleiding dat heel wat doelstellingen uit 2009 nog altijd geldig zijn,
ondanks het feit: “… dat er op verschillende vlakken vooruitgang is geboekt”. Wie het
rapport grondig leest, trekt conclusies die veel genuanceerder zijn dan wat ik gisteren en
vandaag heb gelezen.

De Vlaamse Regering heeft deze legislatuur immers sterk ingezet op het efficiënter maken
van de Vlaamse overheidsdiensten. Ik geef een overzicht: het meerjarenprogramma
slagkrachtige overheid, het groenboek Interne Staatshervorming, een modern HR-beleid op
maat van een moderne samenleving, een leeftijdsbewust personeelsbeleid en het
retentiebeleid, het scherp stellen van de politiek-ambtelijke verhoudingen, het decreet
betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, het verminderen van het aantal
ambtenaren met 7 procent en verschillende conceptnota’s over de hervorming van de
strategische adviesraden en overlegfora, over deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke
sector, over de beperking van het aantal entiteiten en over de rationalisatie van de
managementondersteunende diensten.

Het eindrapport maakt geen vergelijking tussen Vlaanderen en andere landen, maar wijst wel
op de Europese context. Het beperkt zich tot een verder niet uitgewerkte stelling dat er in
vergelijking met andere landen, zoals de Scandinavische landen, duidelijk ruimte is voor
verbetering. De lijst die deze legislatuur werd opgestart, toont aan dat ook de Vlaamse
Regering zich daar terdege van bewust was en er zijn ook een aantal maatregelen in die zin
genomen.

De voorbije jaren heb ik in de commissie consequent de splinterbom aangeklaagd die het
Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) op de Vlaamse administratie heeft gegooid. Deze erfenis van
het paars-groene tijdperk heeft ons opgezadeld met een negentigtal entiteiten en heeft de
verkokering werkelijk gebetonneerd. Het is een werk van lange adem om dit recht te zetten.
De manier waarop collega Somers vandaag hoog van de toren blaast, wekt verbazing: ik
meen me te herinneren dat hij minister-president was in de periode dat BBB werd



8 Plenaire vergadering nr. 27 (2013-2014) – 12 maart 2014

uitgedokterd. Hij klaagt “de verregaande versnippering van overheidsinstanties” aan, maar ik
meen dat hij daarvoor een loodzware verantwoordelijkheid draagt.

Ook al zijn ze misschien nog te bescheiden, er zijn in deze legislatuur onmiskenbaar stappen
gezet in de goede richting. Een aantal van de 88 verschillende entiteiten zijn samengevoegd.
Zo is het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Centrale Accounting sedert 1 februari
opgegaan in het Departement Financiën en Begroting. De opname van het IVA Vlaams
Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), met slechts 29 personeelsleden, in
het Departement internationaal Vlaanderen gebeurt op 1 april. Op dezelfde datum gebeurt
ook de opname van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie in andere entiteiten van
Onderwijs en Vorming.

Maar de koers wijzigen van een vloot met negentig schepen, tientallen kapiteins en admiraals
en tienduizenden bemanningsleden, dat doe je niet in één bruuske beweging zonder averij op
te lopen. De eerste doelstelling van de Vlaamse overheid moet zijn om zich zo te organiseren
dat er een kwalitatieve dienstverlening wordt geboden aan burgers, verenigingen en
bedrijven. In een land met een hoge belastingdruk heeft de belastingbetaler daar alle recht op.

Ik citeer opnieuw het rapport: “Ondanks het feit dat er reeds zeer goede praktijken zijn in de
Vlaamse administratie, kan dit nog optimaler.” Het tegendeel zou verbazen, maar de
conclusie die sommigen trekken dat een marge voor verbetering gelijkstaat met een brevet
voor onbekwaamheid, slaat natuurlijk nergens op!

De aanbevelingen van de commissie zijn terug te vinden in het commissieverslag. Ze werden
ook reeds uiteengezet in de commissie op 18 februari. Dat vindt u terug in het rapport van de
collega’s Durnez en Vanden Bussche. Het rapport vertrekt van vijf punten: een transparante
overheid, een slagkrachtige dienstverlening, subsidiariteit, een effectieve dienstverlening en
een kwalitatieve dienstverlening, gebaseerd op een doordacht personeelsbeleid.

Terwijl op het federale vlak een zesde staatshervorming werd gerealiseerd, trok Vlaanderen
de kaart van de interne staatshervorming. Er werden zaken gerealiseerd zoals de planlast en
de duidelijke taakafbakening voor de provincies, maar er zijn ook nog werkpunten voor de
volgende regering. Zo is het nog steeds onduidelijk waar we met de regioscreening naartoe
gaan. En ongetwijfeld kunnen er voor de aanhangers van het subsidiariteitsbeginsel – en dat
zijn christendemocraten allemaal – nog meer bevoegdheden en middelen worden
overgeheveld naar de lokale besturen. (Rumoer bij het Vlaams Belang)

Het eindrapport – dat moet toch even duidelijk worden gezegd – is geen evaluatie van het
gevoerde beleid, maar geeft ons, net zoals in 2009, krachtlijnen voor de volgende regering. Ik
denk dan ook dat we in dit debat naar de toekomst moeten kijken, en daarvoor wil ik vijf
lijnen naar voren schuiven.

Een, er is de subsidiariteit met het verder maximaal inzetten op twee bestuurslagen met een
voorkeur voor de gemeenten.

Twee, we moeten de overheidsbureaucratie terugdringen om wie onderneemt en bijdraagt aan
de waardecreatie, te stimuleren.

Drie, naar voorbeeld van landen zoals Finland en Australië, moeten we inzetten op de
prestatiebegroting. Wat niet werkt of te weinig toegevoegde waarde heeft, moeten we durven
te schrappen. Dat is een van de pleidooien in dit rapport. Het kwam ook in de commissie
uitvoerig aan bod dat landen zoals Finland en Australië voor een stuk de moderne weg wijzen
die we met Vlaanderen moeten volgen. We kunnen er ongetwijfeld van leren in de toekomst.

Vier, de overheid moet zich voorbereiden in een strijd om het talent. In een context van
besparingen en ontgroening van de arbeidsmarkt zal het er voor de overheid op aan komen
om de juiste mensen aan te trekken: goede en gemotiveerde ambtenaren. En ik wil toch even
rechtzetten wat ik heb gelezen over gedemotiveerde ambtenaren. De vorige spreker verwees
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er ook naar. Ook ik ken, net als iedereen die hier zit, bijzonder veel heel goed gemotiveerde
en toegewijde Vlaamse ambtenaren die absoluut geloven in waar ze mee bezig zijn.

Voorzitter, tot slot: de zesde staatshervorming maakt Vlaanderen sterker, maar dwingt ons
natuurlijk ook tot waakzaamheid. De kracht van een performante overheid zit niet vervat in
de veelheid aan regels en procedures, maar in de mate waarin ze ten dienste staat van haar
bevolking. Een verregaande interactie en emancipatie van het lokale bestuursniveau ten
dienste van elke Vlaming, gesteund door een sterke Vlaamse administratie, zal volgens mij
iedereen ten goede komen. Dat is de uitdaging die in dit rapport vervat zit. (Applaus bij
CD&V en N-VA)

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Voorzitter, minister, collega’s, ik heb de heer Kennes
hier zopas iets belangwekkends horen zeggen. Hij pleit voor twee bestuurslagen in de
toekomst: het Vlaamse niveau en het gemeentelijke niveau. Houdt dit dan in dat CD&V
voorstander is van het afschaffen van de provincies? Mijnheer Kennes, dat is een zeer
concrete vraag.

De heer Ward Kennes: We hebben daarover in het verleden duidelijk onze kaarten op tafel
gelegd. We zijn voor twee sterke beleidsniveaus. Dat is eigenlijk ook de basis van ons
congres in Kortrijk. Wij trekken de kaart van de sterke deelstaat Vlaanderen, confederaal
model, en van zeer sterke, sterkere gemeenten. Daartussen zit er natuurlijk nog een heel
intermediair landschap: provincies, intercommunales enzovoort. We moeten een evaluatie
maken. Wat overbodig is, niet goed werkt en geen toegevoegde waarde heeft, moet worden
geschrapt. Zaken die goed werken – daar zitten ook provinciale diensten bij – hebben een
reden van bestaan. (Opmerkingen)

We moeten die oefening durven te maken. (Opmerkingen)

Voilà. Zeer groot nieuws.

De heer Marnic De Meulemeester: Voorzitter, ik denk dat we hier zeer groot nieuws
hebben vernomen. Ik denk dat CD&V het provinciaal bestuursniveau eigenlijk niet meer ziet
zitten. De heer Kennes heeft het wel over een grondige evaluatie, maar durft eigenlijk niet te
zeggen dat ze de provincies weg willen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, mijnheer Kennes, ik wil iets zeggen over Beter Bestuurlijk
Beleid. Wij – en ikzelf persoonlijk zeker – zijn heel koele minnaars van het initiatief van
BBB. Zo was de scheiding tussen beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op het moment
dat het in Vlaanderen werd geïnitieerd, in Nederland eigenlijk al lang voorbijgestreefd.

Mijnheer Kennes, ik wil u maar zeggen: het is in 2004 beslist en hoofdzakelijk vanaf 2006
geïmplementeerd. Mijn memorie is blijkbaar kort, want ik weet niet meer hoe de regering
was samengesteld vanaf 2004. Misschien mis ik iets.

Mijnheer Kennes, ik ben, net als u, een vrij stipte volger van de commissie Binnenlands
Bestuur. Minister, de beleidsaanbevelingen van Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken
(VLABEST) die diezelfde middag aan bod gekomen zijn, gingen over BBB. De houding van
VLABEST ten aanzien van de uit de hand gelopen entiteiten van de Vlaamse overheid is
relatief vernietigend. Indien ik in de meerderheid zou zitten, zou ik spreken over ‘zeer
kritisch’. Er stond onlangs nog dat er drie nieuwe entiteiten worden opgericht door deze
Vlaamse Regering bij het einde van de legislatuur. Dat wijst in ieder geval niet op een
grondige aanpak, maar op een punctuele sanering. Nochtans is er absoluut een grondige
aanpak nodig.

Minister, ik wil u een voorbeeld geven, omdat u de materie van cultuur goed kent. Indertijd
was er één departement cultuur en geen agentschap. Wel, vandaag is er een departement,
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twee agentschappen en een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met
rechtspersoonlijkheid.

Niemand in de sector of de administratie was vragende partij voor die opdeling. We moeten
dus dringend terug naar een rationele aanpak en een betere organisatie.

Tot slot wil ik nog kwijt dat de grootste bestuurlijke ‘verrommeling’ in het intermediaire zit,
tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Behalve de regioscreening is daar deze legislatuur
geen fluit aan gedaan. (Applaus bij Groen, Open Vld en LDD)

De heer Ward Kennes: Ik wil kort drie dingen zeggen. Ik heb al gewezen op de
verantwoordelijkheid van de paars-groene regering. Ze hebben de zaken uitgedokterd. In
2004 lag het klaar om te worden uitgerold. Je kunt dat niet meteen stopzetten, want je moet
verder rijden met de trein die aan het bollen is.

Wat het intermediaire niveau betreft, is het nog heel onduidelijk waar we naartoe gaan met de
regioscreening. De oefening die in de CEEO zit om de toegevoegde waarde van elke
instelling, elk niveau en elke dienst te zoeken, moet de uitdaging zijn.

Dus ik ben het met u eens dat er op het intermediaire niveau nog heel wat te doen valt. Ik wil
ook bevestigen dat u een van de collega’s bent die deze materie ook van heel nabij mee
opvolgt.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Wat BBB betreft, wil ik erop wijzen dat het gaat om een
beslissing van de paars-groene regering van 2003, die is uitgerold in de vorige
bestuursperiode. Bij de onderhandelingen over het regeerakkoord is daar heel lang over
gediscussieerd. Bepaalde partners stonden er echter op dat de uitgetekende hervorming die
het fiat had gekregen, ook zou worden uitgevoerd. Nu zult u mij niet horen zeggen dat BBB
een slechte operatie was. Ik ben het niet eens met diegenen die daar een volkomen negatieve
evaluatie van maken en zeker niet met diegenen die vandaag in de pers zeggen dat het
allemaal baronieën zijn. Aan BBB is één zaak heel goed, namelijk de autonomie en de
responsabilisering van de leidend ambtenaren. Dit is een moderne vorm van bestuur. Men
maakt afspraken met de leidend ambtenaren, die vervolgens het beleid dat politiek wordt
beslist, ook uitvoeren en die zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop.

Wat fout is aan BBB, is een te kunstmatige opdeling tussen beleidsvoorbereiding en
beleidsuitvoering. Mijnheer Caron, we zijn pas aan het eind van deze bestuursperiode
begonnen met dit te veranderen omdat men niet alles dooreen kan schudden zodra het is
uitgevoerd.

Die te kunstmatige splitsing is niet goed, niet op alle domeinen. Ik zal er nooit voor pleiten
dat de VDAB zou inkantelen in een entiteit of een administratie. Ik zal er nooit voor pleiten
dat De Lijn zou inkantelen in een administratie, of dat de VRT een deel zou worden van een
administratie. Niemand die daar ook maar aan denkt. Men heeft dus een aantal ‘bedrijven’ die
perfect kunnen worden belast met de uitvoering van dat beleid. Zowel minister Muyters als
minister Schauvliege en ikzelf hebben beslissingen genomen om die entiteiten samen te
brengen. Ik heb in Erfgoed nog een entiteit. Minister Muyters heeft in Ruimtelijke Ordening
nog een entiteit die beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werkt. Dat werkt perfect. Dat
werkt zelfs beter dan wanneer een kleine administratie het werk voorbereidt en een grote het
werk uitvoert.

Een tweede euvel aan BBB is de verkokering. Die diagnose hebben we al heel lang gemaakt.
Wie beweert dat daar tijdens deze periode niets aan is gebeurd, is ziende blind. We hebben de
managementondersteunende diensten – want daar spreekt u niet over – teruggebracht van 34
naar 8. Dat waren allemaal kleine eilandjes die bezig waren met ICT, met personeelsbeleid,
met logistiek, met boekhouding enzovoort. We maken daar grote entiteiten van die werken
voor iedereen. Vlimpers (Vlaams intermodulair personeelssysteem) breiden we uit naar alle
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entiteiten. OraFin (Oracle Financials), het financiële systeem, breiden we uit naar alle
entiteiten. Gemeenschappelijke dienst voor preventie breiden we uit naar alle entiteiten.
Hetzelfde gebeurt met de sociale dienst.

We hebben ook al tien entiteiten afgeschaft. Er zijn er ook een aantal bij gekomen. Wie onder
u zegt dat er in de toekomst nooit entiteiten bij zullen worden gemaakt? Het EVA (extern
verzelfstandigd agentschap) Inburgering en Integratie vervangt enkele tientallen vzw’s. Men
moet het ene en het andere noemen. Ook tijdens een volgende regering, als er nog wordt
gereduceerd, zal men nog entiteiten hebben. Mijn persoonlijke mening is dat een volgende
regering tot grotere domeinen, grotere entiteiten moet komen met veel meer horizontaliteit.
Daartoe is alles voorbereid. Nu kon dat niet omdat men structuren die nog maar net zijn
uitgerold, niet onmiddellijk vanaf de eerste dag opnieuw moet gaan veranderen.

Ik deel de diagnose die is gemaakt door de commissie. De heer Kennes deelt die evenzeer.
Het zou echter niet verstandig zijn geweest om bij de start van deze regering alle BBB-
structuren die nog maar net waren uitgerold, opnieuw af te schaffen. Dat zou chaos hebben
veroorzaakt.

De heer Boudewijn Bouckaert: Voorzitter, heren ministers, collega’s, ik heb mijn
doctoraatsthesis gemaakt over de exegetische school in het recht. Ik zal dat doctoraat nog
eens herlezen om de exegese toe te passen op het standpunt van CD&V over de provincies. Ik
denk dat er een heel lange studie nodig is om te begrijpen waar CD&V voor staat op het vlak
van de provincies.

Het eindrapport van de CEEO, waarin mijn collega, de heer Geert Bouckaert, een belangrijke
rol heeft gespeeld, is een voorzichtig rapport. Het is geen pamflet waarin het overheidsbeleid
wordt afgebrand. Dat kan men van dergelijke commissies ook niet verwachten. Het houdt
niettemin een duidelijk signaal in voor de Vlaamse overheid, en a fortiori voor de Vlaamse
Regering die aan de stuurknuppel van de Vlaamse overheid zit. Het feit alleen al dat de
commissie stelt dat de doelstellingen van het rapport van 2009 nog altijd een grote
actualiteitswaarde bezitten, wil eigenlijk zeggen dat in het bereiken van deze doelstellingen
weinig of geen vooruitgang werd geboekt.

Op pagina 5 staat het nog duidelijker: “In het verleden zijn er kerntakendebatten geweest over
welke bestuurslaag wat moet doen. Ondanks enkele duidelijke conclusies is er weinig
uitvoering of effectieve opvolging geweest.” Dat staat letterlijk in het rapport. Collega’s, een
belgicistische collega, Dave Sinardet, wijst mij met kennelijk genoegen naar de klassieke
Belgische overheidskwalen – partijpolitieke inmenging, politieke benoemingen, wafelijzers
op provinciaal vlak, gebrek aan transparantie, pseudohervormingen – die op even grote schaal
ook in het Vlaamse overheidsbeleid tot uiting komen.

Collega’s, Vlaamse autonomie moet je verdienen bij de bevolking! Als het Vlaamse beleid
een doorslagje is van het Belgische beleid, dan verkwansel je elk moreel kapitaal om een
grotere autonomie voor Vlaanderen op te eisen, minister Bourgeois. Om het falen van het
overheidsbeleid – dat tussen de lijnen van het commissierapport is te lezen – verder te
illustreren, wil ik ingaan op een aantal pijnpunten. Al zijn er nog andere.

Subsidies. Ik verwijs naar het studierapport van Libera! Het Vlaamse subsidiebeleid is
volkomen intransparant. Weet u dat mijn collega, de heer Sabbe, een schriftelijke vraag heeft
gesteld om een overzicht te krijgen van alle subsidies, en dat de secretaris-generaal van het
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), de heer Van Melkebeke, heeft
gezegd dat het schandalig is dat zo’n vraag wordt gesteld, want dat men zeventig mandagen
nodig heeft om te weten welke subsidies Vlaanderen uitdeelt? Dat is een voorbeeld van
intransparantie! Vergelijk dat met Nederland, waar alle subsidieregelingen op het ‘Subsidie
overzicht Rijk’ staan vermeld. Dat overzicht wordt één keer om de vier jaar gepresenteerd.
Daar weet men heel duidelijk wie wat krijgt.
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Het overheidsbeslag bedraagt nu 55 procent. Minister Vande Lanotte is daar gelukkig mee, en
ik kan dat begrijpen, gezien zijn situatie. Maar de meeste specialisten publieke financiën
vinden dat problematisch. Zij zijn van oordeel dat dit cijfer moet worden teruggedrongen,
beneden de grens van 50 procent. Wel, Vlaanderen kan aan die besparingen bijdragen. Zo
zijn er in de Vlaamse overheid 194 verschillende entiteiten: departementen, strategische
adviesraden, intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s), extern verzelfstandigde
agentschappen (EVA’s), Vlaamse openbare instellingen (VOI’s), enzovoorts. De totale
kostprijs van de vergoedingen voor de raden van bestuur en de regeringscommissarissen
bedraagt ongeveer 3 miljoen euro. Is dat nog redelijk? Deze kostprijs heeft dan ook geen
betrekking op de werking zelf, maar enkel op het bestuur van de entiteiten. Daar kan men
toch in snoeien?

Efficiëntiewinsten zijn tevens mogelijk op provinciaal niveau, wat me tot bij de heer Kennes
brengt. Op dat vlak kan men heel duidelijke standpunten innemen, mijnheer Kennes: schaf
die provinciale napoleontische instellingen af! Schaf dat af! En onderzoek dan hoe men het
intermediaire niveau tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten kan invullen. Er zijn 13
gouverneurs in België, 60 gedeputeerden, elk met wagen, chauffeur en kabinet, 10 griffiers,
678 raadsleden en 17.000 provinciale ambtenaren. Kostprijs voor België – en Vlaanderen is
daarvan het grootste stuk –: 2 miljard euro.

Er zou een grote besparing kunnen worden gerealiseerd door de afschaffing of de
overheveling van die bevoegdheden naar gemeenten en gewest. Iedereen begint toch in te
zien dat het gepaard moet gaan met de reductie van het aantal gemeenten van een 300-tal naar
een 150-tal, met misschien beter betaalde burgemeesters en schepenen, zodat die niet hier
moeten zetelen om hun wedde aan te vullen. Dat is de realiteit. (Gelach. Opmerkingen)

Glabbeek? Ja, inderdaad. De burgemeester van Glabbeek heeft mij geïnspireerd.

De heer Eric Van Rompuy: Gaat hij akkoord?

De heer Boudewijn Bouckaert: Absoluut, dan zal het gebied dat in Vlaanderen bevrijd is,
nog wat groter worden.

Efficiëntiewinsten zijn ook mogelijk door de laattijdige betaling van facturen te vermijden.
Laattijdige betalingen zijn in een vierde van de gevallen de oorzaak van het falen van
bedrijven, dus ook laattijdige betalingen van de overheid. De Vlaamse overheid betaalt 20
procent van haar facturen te laat, waardoor 78,6 miljoen euro werd betaald aan
verwijlintresten in de periode 2004-2012 of 8,7 miljoen euro per jaar. Dat kan toch
gemakkelijk vermeden worden.

Ten slotte ga ik in op een thema waarop ik regelmatig hamer, namelijk de verbetering van de
wetgevingskwaliteit. Het rapport spreekt over te veel verouderde of niet aangepaste
regelgeving, vergunningsstelsels die stabiliteit doen omslaan in verlamming en niet-
beslissing, tegenstrijdige beslissingen en lange doorlooptijden. De vijf voorbije jaren is er een
stilstand en zelfs achteruitgang in het RIA-beleid (reguleringsimpactanalyse). In Europa,
waarde collega’s, worden de RIA’s ernstig genomen. Een comité van topambtenaren stuurt
slechte RIA’s terug. Hoeveel slechte RIA’s heeft minister Bourgeois al teruggestuurd? Dat
instrument is destijds ontwikkeld onder het minister-presidentschap van Patrick Dewael,
maar is de laatste jaren volkomen afgestompt. Wat is het resultaat? Vernietigingen bij de
Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie. Ook op dat vlak stelt het
overheidsbeleid in Vlaanderen teleur. (Applaus bij Open Vld en het Vlaams Belang)

De heer Ward Kennes: Mijn standpunt over het intermediaire niveau is blijkbaar een beetje
verwarrend overgekomen bij u, mijnheer Bouckaert. Ik heb gezegd dat er twee basisniveaus
zijn, namelijk de gemeenten en Vlaanderen, en daartussen zijn er andere niveaus. Dat kan
gaan om de intercommunales, de provincies, de stadsregio’s of andere
samenwerkingsverbanden. Daarbij hebben wij als partij het standpunt ingenomen dat de
provincies, die als enige van deze intermediaire niveaus democratisch gelegitimeerd zijn, een
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voorkeuroptie hebben. Tegelijk hebben we in de interne staatshervorming de opdrachten
daarvan sterk ingeperkt. (Opmerkingen van de heer Boudewijn Bouckaert)

Toch wel. Ik wil het debat nu niet overdoen, maar bijvoorbeeld qua rechtstreekse subsidies en
cultuur zijn hun mogelijkheden behoorlijk ingeperkt.

Als het gaat over twee bestuurslagen, wil dat zeggen dat de vraag is om in procedures twee
bestuurslagen te laten interveniëren. Dat kunnen de gemeenten en het gewest zijn, maar ook
de provincies en het gewest of de provincies en de gemeenten. Twee bestuurslagen wil niet
zeggen dat er geen andere bestuurslagen meer kunnen bestaan dan de gemeenten en het
gewest.

De heer Boudewijn Bouckaert: Mijnheer Kennes, u moet niet alles in dezelfde pot gooien
en daardoor verwarring zaaien in het debat. CD&V is daar specialist in. Het is een
overlevingsstrategie die al tweeduizend jaar werkt. (Gelach)

Er is bijvoorbeeld een heel duidelijk standpunt mogelijk over de vraag of de provincie als
intermediair niveau een politiek niveau moet blijven. Een ‘bestuurslaag’ is een heel breed
begrip. Dat is niet noodzakelijk een politiek niveau. Nu is de provincie een volwaardig
politiek niveau met miniparlementjes, een regering, kabinetten, ambtenaren en dergelijke.
Indien u eens een kwalitatief standpunt zou innemen en de provincies zou schrappen als
politiek niveau, waarbij we kijken waar wat dan overblijft van die provinciale structuren nog
nuttig kan worden gebruikt als intermediair niveau tussen gewest of federale overheid en de
gemeenten, is dat een duidelijk standpunt voor een verandering ten opzichte van de huidige
situatie.

Dat hoor ik u niet zeggen. Ik zeg niet dat alles wat rond de provincies hangt zomaar weg moet
en dat daar een compleet vacuüm moet ontstaan. Maar neem die provincies als politiek
niveau weg en herbekijk dan het niveau tussen Vlaanderen en de gemeenten. Die gemeenten
moeten trouwens veel sterker worden gemaakt door fusies. Waarom is Frankrijk zo’n
centralistisch land? Omdat je daar kleine minigemeenten hebt, die geen enkele macht
uitoefenen. Je zult dus de decentralisatie in Vlaanderen versterken door de gemeenten
slagvaardiger en bestuurskrachtiger te maken, en door het aantal gemeenten te reduceren van
driehonderd naar bijvoorbeeld honderdvijftig. Dan zul je ook minder nood hebben aan al die
intermediaire structuren omdat de gemeenten slagkrachtiger zijn.

Dat is een duidelijk standpunt, mijnheer Kennes. Maar ik hoor dat van u niet. Integendeel,
toen minister Bourgeois destijds het onderwijs uit de provincies wou halen, was uw partij de
grote stokebrand om de provinciale scholen met een petitie naar het parlement te sturen, zodat
op dat vlak de complete status-quo werd gehandhaafd. U doet daarover dus zeer hypocriet.

De heer Ward Kennes: Dat laatste wil ik tegenspreken, maar goed. Overhevelen is niet
besparen. Iets wat je overhevelt, moet ergens anders worden uitgevoerd. Het is te simplistisch
om te zeggen dat overhevelen automatisch besparen is.

Voorzitter, collega’s, ik begrijp iets niet goed. Als de kritiek op het intermediaire niveau is
dat het niet transparant is, dat het onduidelijk is, dat het getrapt verkozen is, enzovoort,
waarom ligt dan juist het ene niveau waar er politiek verantwoordelijken zijn en waar er
mensen met een verkozen mandaat beleidsbeslissingen moeten nemen het meest onder vuur?
Dat lijkt mij niet consequent. Men zegt dat het niet transparant is en dat er een probleem is
met de democratische legitimering van het intermediaire niveau, maar dan vind ik het gek dat
men juist dat ene dat er wel aan beantwoordt, het meest onder vuur neemt.

De heer Boudewijn Bouckaert: Dat lijkt mij een heel intransparante taal, mijnheer Kennes.
Er bestaan toch heel veel overheidsinstellingen die niet rechtstreeks door verkiezingen
gelegitimeerd zijn, maar die onrechtstreeks gelegitimeerd zijn door verkiezingen omdat ze
gecreëerd zijn door organen die democratisch gelegitimeerd zijn? Zo worden bijvoorbeeld de
intercommunales van een gemeente niet verkozen door de bevolking, maar daar zitten wel
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democratisch verkozen vertegenwoordigers in. Dat is geen argument voor het behouden van
de provincies. Je moet de provincies op hun merites of gebrek aan merites beoordelen. Maar
dan zie je dat de burger wordt geconfronteerd met vijf bestuurslagen. Voor mij mogen het er
drie worden, mijnheer Diependaele: de gemeenten, Vlaanderen en Europa, dat zijn voor mij
meer dan genoeg primaire politieke niveaus. Maar vijf politieke bestuurslagen, dat wekt
inderdaad wantrouwen op bij de bevolking. Men ziet daarin een vermeerdering van postjes,
die een parasitair karakter beginnen te vertonen.

De voorzitter: De heer De Loor heeft het woord.

De heer Kurt De Loor: Ik val hier van de ene verbazing in de andere, niet het minst door het
pleidooi van de heer Bouckaert voor minder democratische controle. Hij pleit voor de
afschaffing van het niveau van de provincies. Dat moet dan wel gaan ten goede van
zwevende lichamen die wel ergens zullen belanden waar er minder democratische controle op
is. Ik dacht dat het woord democratie toch in uw partijnaam stond?

Met de aanpassing van het Gemeentedecreet heeft men geprobeerd om net meer controle te
krijgen op de intercommunales. Mijnheer Bouckaert, ik wil er u op wijzen dat de grootste
verrommeling zich voordoet tussen de lokale besturen en het Vlaamse niveau.

De heer Boudewijn Bouckaert: Mijnheer De Loor, aan die verrommeling moet iets worden
gedaan. Daar wordt ook iets gedaan. Uw eerste argument klopt echter niet. Allerlei organen
worden niet rechtstreeks door de bevolking verkozen. Democratie is een beetje vergelijkbaar
met geld. Hoe meer geld wordt gedrukt, hoe meer het geld aan waarde verliest. Hoe meer
verkiezingen worden geaccumuleerd, hoe meer ze voor de bevolking aan waarde verliezen.
We moeten spaarzaam zijn met verkiezingen. Verkiezingen moeten over iets belangrijks
gaan. Om die reden moeten we zuinig zijn met de democratische niveaus in een systeem.

De voorzitter: De heer Durnez heeft het woord.

De heer Jan Durnez: Voorzitter, ik heb geen doctoraat over exegese geschreven. Wat het
cijfermateriaal betreft, houd ik echter wel van zuivere discussies.

Mijnheer Bouckaert, wat u net hebt gesteld, is compleet onjuist. Volgens u zijn er 17.000
provinciale personeelsleden. U hebt een vergelijking gemaakt tussen Vlaanderen en
Wallonië. U hebt verklaard dat die personeelsleden zich vooral in Vlaanderen bevinden. Dat
is compleet onjuist. Wallonië kent een sterk provinciaal onderwijs. Dat is hier totaal niet het
geval. Dit vertegenwoordigt al een gedeelte van de rekening.

U hebt ook verwezen naar de kostprijs van onze collega’s in de provincieraden. Alle
provincieraadsleden in een provincie kosten samen minder dan twee schepenen van een
centrumstad. Dat moeten we ook in overweging nemen.

Wat het politieke niveau op zich betreft, wil ik erop wijzen dat een van de eerste operaties die
na de Wende in de voormalige Oostbloklanden zijn doorgevoerd, erin bestond de
intermediaire besturen te herstellen. Die besturen waren ginds nodig.

Ik wil erop wijzen dat belangrijke delen van de provincies vanwege de provinciale
kieskringen hier niet of nauwelijks meer zullen zijn vertegenwoordigd. Dat zal na de
verkiezingen van 25 mei 2014 blijken. Er zijn echter ergens nog 'verkozen'
vertegenwoordigers nodig.

De essentie van heel de discussie is dat we werk moeten maken van een doorlichting van het
hele intermediaire gebied. Hoewel dat cruciaal is, is dit de voorbije vijf jaar niet gebeurd. We
moeten hier duidelijkheid over scheppen. Indien we langs de ene zijde stellen dat de
intercommunales een democratisch deficit vertonen omdat er geen rechtstreekse verkozenen
zijn, moeten we niet langs de andere zijde verklaren dat we de verkozenen wegjagen.
(Applaus bij CD&V en Groen)
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De heer Boudewijn Bouckaert: Mijnheer Durnez, u hebt hier voor het behoud van de
provincies gepleit. Ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren na de verkapte kritiek op de
provincies van de heer Kennes. Hij heeft de provincies mogelijk in vraag gesteld.
Waarschijnlijk zijn hier meerdere theologische scholen aanwezig. Die scholen moeten na een
lang exegetisch onderzoek worden verzoend. Ik merk alleszins dat tijdens de pleidooien
verschillende accenten worden gelegd.

Wat de 17.000 ambtenaren betreft, hebt u niet goed geluisterd. Dat gaat om heel het Belgisch
grondgebied. De provincie West-Vlaanderen telt een duizendtal ambtenaren. West-
Vlamingen zijn zuinige mensen en doen ook dat zeer zuinig. Henegouwen heeft 3000 tot
4000 ambtenaren. Heel wat Henegouwse ambtenaren weten echt niet wat doen. Daar zijn
artikelen over verschenen. Het gaat in elk geval om 17.000 ambtenaren in heel België. Ik
weet niet hoeveel het er in Vlaanderen zijn. Dat zal ongeveer de helft zijn.

Uw argument dat de provincies minder dan schepenen kosten, kan kloppen. Op zich is dit
echter geen argument voor het behoud. Volgens mij vervullen schepenen een veel nuttiger en
veel directer functie ten aanzien van de bevolking. Mijn eigen familie telt schepenen. Ik zie
welke inzet die mensen aan de dag moeten leggen. Ik wil het aanwezigheidsgehalte van
schepenen wel eens vergelijken met het Vlaams Parlement. We mogen ook niet vergeten wat
ze hiervoor slechts worden betaald. In elk geval lijkt het nut van de gemeentelijke instellingen
me stukken hoger dan het nut van de provincies. Dat de provincies minder kosten, is op zich
geen argument. (Applaus bij de heer Jan Penris)

Ik wil ook nog iets over Duitsland zeggen. Duitsland heeft 80 miljoen inwoners. Georges
Clemenceau heeft ooit het volgende verklaard: “Le problème c’est qu’il y a vingt millions
d’Allemands de trop.” Dat is echt van een ander niveau dan de Vlaamse bevolking.

De DDR was een socialistische gecentraliseerde staat. Mensen kunnen dromen. Na de Wende
zijn de Länder in de DDR hersteld. Hierdoor is eigenlijk naar de periode van de jaren 1920
teruggekeerd.

Maar het gaat hier over een veel grotere bevolking dan hier in Vlaanderen. Ik denk dus dat
dat ook geen argument is.

Ten slotte is er een interessante vaststelling wat het intermediair niveau betreft: de heer
Durnez, lid van de meerderheid, geeft toe dat deze regering niet veel heeft gedaan aan de
problematiek van het intermediair niveau en de verrommeling daar. Interessant om te noteren.
(Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter: De heer De Loor heeft het woord.

De heer Kurt De Loor: Voorzitter, ministers, collega’s, de krantenkoppen van gisteren
waren niet van de poes. Vlaanderen werkt niet en Vlaamse ambtenaren geraken
gedemotiveerd. De conclusies van de CEEO zijn zeer kritisch voor de Vlaamse overheid en
het Vlaamse beleid van de afgelopen jaren. Een gebrek aan visie, tegenstrijdige beslissingen,
een gedemotiveerd administratief korps: echt vrolijk word je er niet van.

De kritische conclusies van de commissie staan haaks op het gegeven om een slagkrachtige
overheid te realiseren, toch een van de prioriteiten in het ViA-plan. Minister, het rapport legt
een aantal zware pijnpunten bloot, maar doet tegelijkertijd veel aanbevelingen. De CEEO
kreeg als opdracht om op te treden als visiegroep en als extern klankbord. De logische vraag
kan dan worden gesteld of er de afgelopen regeerperiode voldoende ruggenspraak is geweest,
onder andere met deze commissie maar ook met andere actoren.

Collega’s, onze samenleving onderging de voorbije jaren een grondige evolutie. Er was de
financiële crisis die de bankenwereld grondig door elkaar schudde, en die werd onmiddellijk
gevolgd door een economische crisis, die op haar beurt een zware impact had op gezinnen en
bedrijven. Een sterke overheid met heel sterke openbare diensten, zorgde ervoor dat ons land
de crisis vrij goed doorstond, hoewel de massale ontslagen de voorbije dagen en weken laten
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vermoeden dat de crisis nog verre van voorbij is. Daar bovenop zijn er ook de interne
Vlaamse staatshervorming en de zesde staatshervorming, waarbij tal van bevoegdheden
worden overgeheveld naar het Vlaamse niveau. Er is de laatste jaren heel wat gebeurd, maar
er is nog heel veel ruimte voor verbetering.

De commissie stelde in 2009 een rapport op met voorstellen voor een slagkrachtige overheid
in Vlaanderen. Veel van die voorstellen werden overgenomen in het regeerakkoord. Het is
cruciaal dat we die doelstellingen verder realiseren. We zijn het aan de burger verplicht om
als overheid op een efficiënte manier een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Het is
simpel: onze openbare diensten worden gefinancierd door ons allemaal, mensen betalen
belastingen en daarmee voorziet de overheid in een dienstverlening. Dat maakt van ons
allemaal, zowel de burgers als de bedrijven, aandeelhouders van de overheid. Die
aandeelhouders willen waar voor hun geld. Het is onze taak, en ook uw taak, minister, om
ervoor te zorgen dat ze waar voor hun geld krijgen, want dat verhoogt het vertrouwen van
onze burgers in de overheid.

Een sterke en efficiënte overheid is nodig. Voor sommige diensten is het cruciaal dat ze er
zijn voor iedereen, maar vooral voor diegenen die ze het meest nodig hebben. Zo heeft
iedereen recht op onderwijs, een waardige oude dag, een gezond leefmilieu, een snelle
behandeling van een vergunningsaanvraag en verkeersveiligheid. Om ervoor te zorgen dat
deze rechten voor iedereen gelden, moeten sommige diensten beschermd worden tegen de
wet van vraag en aanbod. En ja, dan komt de overheid in beeld. Openbare diensten staan vaak
ter discussie en worden permanent in vraag gesteld. Dat is maar goed ook. Ze moeten mee
evolueren met de samenleving. In die zin moeten we de aanbevelingen van de commissie ter
harte nemen.

Minister, enkele weken geleden zag ik u in het nieuws. U verkondigde niet zonder enige
fierheid dat het aantal ambtenaren deze regeerperiode met 7,1 procent is gedaald. We doen
het dus vandaag met meer dan 2000 ambtenaren minder.

Het was eerst de bedoeling het te laten zakken naar 5 procent – om het dus met 5 procent
ambtenaren minder te doen – maar dat werd later opgetrokken naar 6,5 procent. We belanden
nu uiteindelijk op 7,1 procent. Meer doen met minder middelen en mensen, dat lijkt het
ultieme doel. Maar het rapport van de commissie toont duidelijk aan dat deze
efficiëntieoefening zich niet heeft vertaald in een efficiëntere dienstverlening. Is het dan ook
niet hoog tijd dat we afstappen van het fabeltje ‘meer met minder’, en dat we overschakelen
naar ‘anders en beter’? Er is in de Vlaamse overheid een ‘race to the bottom’ bezig.
Efficiëntie gaat niet over het aantal ambtenaren, het moet gaan over dienstverlening en de
kwaliteit ervan.

Beste collega’s, zoals jullie weten ben ik een believer van onze overheid en van een sterke
openbare dienst, en ik hoop van jullie hetzelfde. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat een
sterke overheid cruciaal is. We moeten ernaar streven om van het label ‘openbare dienst’ een
echt kwaliteitslabel te maken. Efficiëntie en effectiviteit moeten hierbij centraal staan.
Efficiëntie mag niet worden gereduceerd tot besparingen op middelen, noch op personeel. Ik
heb dat verhaal ook gehoord in het discours van de heer Bouckaert. Efficiëntie gaat over de
manier waarop je middelen inzet, niet enkel over hoeveel middelen en personeelsleden je
inzet.

Uit het rapport blijkt ook dat het overheidspersoneel zijn motivatie verliest en dat dit
gevolgen heeft voor de dienstverlening. Als we van onze overheid een kwaliteitslabel willen
maken, is sterk gemotiveerd personeel nodig. Ik was dan ook heel blij dat een aantal jonge
vrouwen die bij de Vlaamse overheid werken, onlangs het boek ‘Tot uw dienst - Waarom de
nieuwe ambtenaar klantvriendelijk is.’ hebben uitgegeven.

Tot slot, minister, we moeten durven te investeren in onze overheid. Dat zijn we aan onze
burgers en bedrijven, onze ambtenaren en onszelf, verschuldigd. Niet investeren is geen
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optie. Het kan zelfs leiden tot meer ongelijkheid en nieuwe vormen van uitsluiting. Daarom is
het cruciaal het debat in handen te nemen en te pleiten voor een sterke en efficiënte overheid
van onberispelijke kwaliteit, die diensten levert die betaalbaar en toegankelijk zijn voor
iedereen. Daarvoor is visie en lef nodig. Minister en collega’s, ik wil u vragen om lef te
tonen. Ik zag deze ochtend in De Standaard dat staatssecretaris Bogaert bereid is om daartoe
bijles te geven.

We moeten af van het idee ‘meer met minder’; het rapport toont aan dat dit niet werkt. De
discussie voor een efficiënte en slagkrachtige overheid mag niet worden gereduceerd tot een
cijferdiscussie. Enkel als de overheid zich dubbel en dik bewijst – en daarvoor zijn middelen
nodig –, kan ze geloofwaardig zijn. Openbare diensten moeten immers sterk zijn of ze zullen
niet zijn.

De heer Bart Caron: Mijnheer De Loor, ik kan uw pleidooi grotendeels volgen, maar ik heb
toch twee vragen. Het aantal ambtenaren is met 7,1 procent gedaald. Vindt u dat te veel?
Vindt u dat oké of niet oké?

Mijn tweede vraag sluit aan bij een kritiek in het rapport die zegt dat besparingen niet lineair
mogen gebeuren, ook niet in het ambtenarenkorps, maar gebaseerd moeten zijn op de
behoefte in de samenleving aan dossiervorming en dienstverlening. Welk standpunt heeft uw
partij over die lineaire besparing?

De heer Kurt De Loor: Mijnheer Caron, je kunt die twee vragen samen bekijken, want ze
gaan in feite over hetzelfde. Als je spreekt over percentages: ik heb gezegd dat het geen
goede weg is om alles te herleiden naar cijfers. We moeten dat bekijken in het kader van
efficiëntie en effectiviteit. Dan komt het erop neer hoe je een kwalitatieve dienstverlening
kunt garanderen. In de ene dienst zal dat misschien 5 procent zijn, in de andere 10, en in nog
een andere dienst niets. Het is ook afhankelijk van het niveau.

In het rapport wordt erop gewezen dat er wel een instroom is in het A- en B-niveau, maar
bijna niet meer in de lagere niveaus. Daar moeten we alert voor zijn, want elk moet zijn eigen
kwaliteit kunnen blijven verzekeren.

De voorzitter: De heer Meremans heeft het woord.

De heer Marius Meremans: Mijnheer De Loor, wat ik u weinig hoor zeggen, is het woord
‘dienstverlening’. Als ik als gebruiker een nieuwe identiteitskaart moet halen, kan het toch
niet zo belangrijk zijn of dat nu gebeurt door een, twee of drie ambtenaren.

Wat mij interesseert, is dat de identiteitskaart er ligt, met een goede service en met de
glimlach. Als we erin slagen efficiëntieoefeningen te doen – en ik hoop dat u dat in uw
gemeente ook doet – en dezelfde arbeid met minder mensen maar met dezelfde service te
verrichten, dan heb je een goede dienstverlening. Wat we vragen van onze gemeenten,
moeten we als Vlaamse overheid zelf doen.

U zegt daar iets over de heer Bogaert die les moet geven. In het verslag staan ook enkele
feiten in een kadertje, de SCV-survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’. Het
meet hoe de burger de overheid percipieert inzake vernieuwing, efficiëntie, bekwaamheid en
spaarzaamheid. Het hoogst staat de lokale overheid, wat logisch is want we kennen de lokale
overheid zeer goed. Net daaronder staat de Vlaamse overheid. Wat zegt het rapport van die
commissie? De scores van de federale overheid liggen telkens significant lager. Ik denk dus
dat we van niemand hier lessen moeten krijgen, zeker niet van de federale overheid.

Ik hoor u spreken over gedemotiveerd personeel. Ik kom uit een familie van leerkrachten en
ambtenaren. Het wordt nogal gratuit gezegd en ik vind het een aanfluiting van de ambtenaren,
ook van de Vlaamse ambtenaren, die vandaag op televisie naar dit schouwspel kijken.
Mijnheer De Loor, ik zou graag willen weten welke cijfers u hebt, want een zin is snel
geschreven. Zijn er cijfers? Is er een enquête? Is er wetenschappelijk onderzoek? Heeft de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat gezegd? Heeft de Vlaamse
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Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) dat gezegd? Heeft het Steunpunt Bestuurlijke
Organisatie Vlaanderen (SBOV) gezegd dat er gedemotiveerde ambtenaren zijn? Ik vind het
raar dat een overheid, waarvan men zegt dat het korps gedemotiveerd is, dan toch in maart
2013 van Randstad de award krijgt van ‘meest aantrekkelijke publieke werkgever’. Dat staat
er toch mee in contrast. Ik begrijp het niet. U moet me dat eens uitleggen.

De heer Kurt De Loor: Mijnheer Meremans, ik zal het u inderdaad uitleggen. Ik zal
beginnen met de federale overheid, waar we het verst vanaf staan. Het is natuurlijk zo dat een
niveau waar we het dichtst bij staan, het meest vertrouwen geniet. Dat klopt. Uw vergelijking
gaat dus niet op. Als u de lijn doortrekt, hebt u altijd wel gelijk.

“Een zin is snel geschreven”, over gedemotiveerde ambtenaren. Mijnheer Meremans, u
vraagt waar ik dat haal. Wel, ik haal dat uit het rapport dat we nu aan het bespreken zijn. Ik
haal die zin daaruit. Het heeft gisteren trouwens ook in de kranten gestaan, maar het staat
zwart op wit in dit rapport. Heb ik het uitgevonden? Neen, het staat hier zwart op wit.

U zegt: “U spreekt altijd over het aantal personeelsleden”. Neen, u spreekt over het aantal
personeelsleden. Ik spreek over de kwaliteit van de dienstverlening. Daar gaat het mij over.
Het kan me inderdaad niet schelen of er drie of vier mensen werken aan een identiteitskaart.
U zegt dat. Het gaat mij over de output, over de kwaliteit van de dienstverlening. Ofwel hebt
u niet goed geluisterd, ofwel hebt u het niet begrepen. (Applaus bij sp.a)

De heer Bart Caron: Mijnheer Meremans, ik wou er nog iets aan toevoegen. Ik ben namelijk
zelf een ex-ambtenaar en ik ben ook zeer gevoelig voor de beeldvorming van ambtenaren. Ik
denk niet dat het mensen zoals de heer De Loor of ikzelf zijn die die beeldvorming de wereld
insturen, maar mensen zoals u. Als u denkt dat die identiteitskaart zo in uw mond zal vliegen,
dan hebt u het mis: er werken mensen aan.

U moet mij eens uitleggen hoe u met de Moesen-norm de dienstverlening in Vlaanderen op
peil zult houden. Of geldt die plotseling niet meer voor Vlaanderen? Hoe zit dat eigenlijk?

De heer Marius Meremans: Ik vraag me af hoe Groen én meer ambtenaren én meer sociale
voorzieningen zal betalen. Alleen via belastingen?

De heer Ward Kennes: Voorzitter, ik zou twee dingen willen zeggen. Ik heb gepleit om te
leren van landen als Finland en Australië en we moeten ook bereid zijn om te leren van de
federale overheid als die goede dingen doet. We moeten altijd een open blik hebben om te
leren daar waar het kan en waar mensen dingen realiseren en ze op het goede spoor zetten.

In de kranten is verwezen naar de gedemotiveerde administratie. Op pagina 8 in het verslag
staat één zinnetje dat zegt: “Het voortdurend sleutelen aan de werksituatie” – en er wordt heel
wat gesleuteld aan de werksituatie en er worden heel wat nieuwe initiatieven genomen –
“leidt tot een minder performante en deels gedemotiveerde administratie”. Het wordt één keer
gezegd dat een aantal zaken kunnen leiden tot een deels gedemotiveerde administratie. We
moeten dat in de juiste context plaatsen. Het moet niet worden overroepen en het blijkt niet
uit de contacten die ik zelf en veel anderen hebben met de administratie.

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Voorzitter, minister-president, minister, geachte leden, hier
staan we dus, met het rapport van de CEEO. Het beeld van een zeer efficiënte overheid dat de
Vlaamse Regering al die jaren heeft opgehangen, heeft met dit rapport dan toch wel een
serieuze deuk gekregen. Het beeld van de Vlaamse overheid als een krachtdadige, geoliede
bestuursmachine krijgt op zijn minst toch wel een deuk. We kennen het beeld wel van aan de
ene kant de federale overheid als de bende knoeiers, die bezig zijn met politieke
benoemingen, die niet kunnen beslissen, die ruzie maken, waar de bureaucratie en het slecht
beheer heerst, en aan de andere kant het Vlaamse bestuursniveau, met een uiteraard
eensgezinde Vlaamse Regering, die alle zaken netjes op orde heeft, die beslist waar het moet
en liefst zo vlug mogelijk, en die op die geoliede machine teert. Wat het eerste betreft, klopt
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dat beeld, maar wat het tweede betreft niet. Collega’s, nu al een paar jaren bent u dat beeld
zelf aan diggelen aan het slaan. De discussie, de ruzie over de onderwijshervorming was niet
bepaald hartverheffend. Vooraleer u over Oosterweel een beslissing hebt genomen, zijn we
alweer te laat. Van een van uw eigen instellingen krijgt het beeld dat wij een goed draaiende
administratie zouden hebben, en vooral ook dat de administratieve indeling van Vlaanderen
zo optimaal zou zijn, nu ook toch wel een krachtige slag.

Het begin van het rapport is immers duidelijk. Het is al aangehaald. Men zegt letterlijk:
“Toch heeft het CEEO-rapport van (…) 2009 ook vandaag nog een grote actualiteit als men
de doelstellingen herleest (…).” Dat betekent op zijn minst, en het wordt op een zeer beleefde
manier gezegd door die dames en heren, dat u die doelstellingen niet hebt gehaald. Uit uw
akteneming van dit eindrapport blijkt dat het de bedoeling was dat dit inderdaad een
eindrapport zou zijn. Misschien was het wel de bedoeling dat de CEEO tot de conclusie zou
zijn gekomen dat de aanbevelingen van 2009 min of meer werden uitgevoerd, zodat men u
een pluim had kunnen geven voor het halen van de aanbevelingen die de CEEO in 2009
opstelde. Laten we wel wezen, dit maakt wel een wezenlijk onderdeel uit van Vlaanderen in
Actie. Een van die doelstellingen is immers om Vlaanderen ook op administratief vlak tegen
2020 bij de eerste vijf topregio’s te krijgen. Het ziet er niet meteen naar uit, als de commissie
vandaag moet zeggen dat de doelstellingen van 2009 in 2014 nog altijd actueel zijn.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Mijn collega zal daar straks uitvoerig op ingaan, maar dit
is geen resultaatsrapport. Het rapport heeft als titel ‘Prioriteiten voor een volgende
regeerperiode’. (Opmerkingen)

Het is een rapport dat heel belangrijke elementen bevat, maar als u er een resultaatsrapport
van wil maken, dan kan ik u zeggen dat de voorzitter en de leden van deze commissie
absoluut niet die intentie hadden en dit niet als een resultaatsrapport zien. Als u dat ervan
maakt, dan miskent u de draagwijdte van dit rapport.

De heer Joris Van Hauthem: Op die manier geraakt men er natuurlijk altijd. Op die manier
probeert men enigszins de vis te verdrinken. De doelstellingen zijn duidelijk. Een van de
doelstellingen is het verzekeren van de afstemming van de relevante Pact 2020-
doelstellingen, waaronder de positionering van de Vlaamse administratie tegen 2020 bij de
vijf beste overheidsorganisaties in Europa. Ja, inderdaad, dat is tegen 2020. Men moet als
klankbord dienen en dergelijke meer, maar ook adviezen geven bij een aantal processen, en u
gaat me nu toch niet zeggen dat die eerste zin in dit eindrapport, dat inderdaad de titel
‘Beleidsaanbevelingen voor een volgende regering’ draagt, niet significant is. Als
doelstellingen nog altijd even actueel zijn, dan betekent dit dat de doelstellingen in geen geval
bereikt zijn, en dat blijkt ook uit de inhoud van het rapport. Minister Bourgeois, u schudt het
hoofd. Natuurlijk. Voor u is alles rozengeur en maneschijn.

Ik haal er twee elementen uit. Dan heb ik het inderdaad over het Beter Bestuurlijk Beleid en
dan heb ik het inderdaad over de interne staatshervorming.

En daar legt deze commissie de vinger op de wonde, als ze zegt dat er in het verleden
kerntakendebatten geweest zijn over welke bestuurslaag wat moet doen. Iets verderop staat er
letterlijk: “Een essentiële taakverdeling voor welke bestuurslaag welke bevoegdheden heeft
naar de toekomst, is cruciaal.” Ik dacht dat het deze regering was die tijdens deze legislatuur
die interne staatshervorming rond zou krijgen en zou beslissen welke bestuurslaag welke
bevoegdheden en beslissingsmacht heeft.

Wel, wat dat betreft, staat men vandaag nergens. Als die commissie vandaag letterlijk moet
zeggen dat men nu eens moet beslissen, betekent dat dat men niet beslist heeft. Ik refereer
dan inderdaad aan de discussie over de intermediaire niveaus en over de provincies, waar er
al van in het begin ruzie over was binnen de meerderheid.
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Minister, u hebt pogingen gedaan om de bevoegdheden van de provincies te beperken en af te
slanken – niet om ze af te schaffen, zoals in uw verkiezingsprogramma stond, maar goed,
daar stond zoveel in. Elke keer als u een poging deed, was het CD&V die op het rempedaal
ging staan.

Al wat grondgebonden is, is provinciaal, en al wat niet grondgebonden is, gaat naar de
gemeenten of naar Vlaanderen. Dat was uw uitgangspunt, en zo is het ook in een eerste nota
in dit parlement gekomen, tot CD&V dan met Onderwijs en Welzijn begon. Het zit er
allemaal opnieuw in, en het resultaat is niet alleen dat de provincies niet zijn afgeschaft, maar
dat ze er nog versterkt zijn uitgekomen. Dat zijn toch wel elementen die uit dit rapport
blijken.

Minstens wat de interne staatshervorming betreft, zeggen niet alleen wij, maar nu ook de
Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid, dat het kerntakendebat en alles wat daarmee te
maken heeft en de interne staatshervorming volledig mislukt zijn. Het zou goed zijn, indien
deze Vlaamse Regering dit rapport met ietwat meer nederigheid ter hand zou nemen, in plaats
van het hooghartig weg te wuiven, zoals ze bij monde van de minister tot nu toe gedaan heeft.
(Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter: De heer Meremans heeft het woord.

De heer Marius Meremans: Collega’s, na lezing van het rapport ‘Prioriteiten voor een
volgende regeerperiode’ van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid zullen de
collega’s van de commissie Binnenlands Bestuur erkennen dat de inhoud van dit werkstuk
van 23 pagina’s niet echt iets nieuws, schokkends of dramatisch naar voren heeft gebracht.
De elementen rond personeel, die blijkbaar toch een pittige krantentitel opleverden, worden
bij mijn weten nergens gestaafd door cijfers of onderzoek en staan in tegenspraak met eigen
onderzoek, waarover straks meer.

We hebben in de commissie al uitvoerig gedebatteerd over deze materie. We hebben
geluisterd naar adviezen van overlegorganen zoals de SERV, VLABEST en het Steunpunt
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. De inbreng van die organisaties is zeker waardevol en
geeft voornamelijk aanbevelingen in het licht van een volgende legislatuur. Nergens in deze
aanbevelingen of analyses moeten we lezen dat in de voorbije legislatuur geen inspanningen
geleverd zouden zijn. Integendeel, de Vlaamse Regering heeft een slagkrachtige overheid
opgenomen als onderdeel van het project ‘Vlaanderen in Actie’.

De heer Bart Caron: Voor u met de goednieuwsshow begint, wil ik u toch een vraag stellen.
U doet dit rapport in twaalf seconden af, door te zeggen dat het niets schokkends of nieuws
bevat, en niet eens gestaafd is. Vindt u dat niet een beetje heel kort door de bocht? Hebt u dan
zo weinig vertrouwen in de ambtenaren als ze een rapport opstellen?

De heer Marius Meremans: Mijnheer Caron, we lezen dat er te veel intermediaire structuren
zijn. Er is de hele discussie rond fusie en niet-fusie, de hele discussie over de provincies, over
de agentschappen en departementen. Die hebben wij al gevoerd in de commissie,
verscheidene malen. Ik zeg dus gewoon dat ik, op een aantal zaken na, geen grote verschillen
zie tussen de andere aanbevelingen en dit. We kunnen daar een aantal zaken uithalen die
belangrijk zijn voor de volgende legislatuur. Daar is hier trouwens al over gesproken.

Ik heb ook gezegd dat die aanbeveling zeker waardevol is en dat we die ook gaan meenemen.
U mag dus niet zeggen dat ik doe alsof dit niets is. Dat heb ik ook niet gezegd. U moet mij
geen woorden in de mond leggen die ik niet heb gezegd, mijnheer Caron.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Bij de mensen die de commissie niet kennen, komt het nu over alsof dat
zomaar een ‘commissieke’ is. Ik nodig iedereen uit om de leden eens te bekijken, dat zijn niet
Janneke en Mieke. De leden zijn aangesteld door de Vlaamse Regering. Ze hebben samen
tientallen jaren ervaring over bestuurszaken, in het bestuur, op academisch en op politiek
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vlak. U moet niet doen alsof die commissie al jaren met de duimen zit te draaien en nu even
wat aanbevelingen heeft geschreven.

De heer Marius Meremans: Heb ik dat gezegd?

De heer Jo De Ro: Neen, maar … (Opmerkingen van de heer Marius Meremans)

In alles … (Opmerkingen van de heer Marius Meremans)

Uit alles wat u zegt, hoe u daar staat, straalt een groot dedain voor de commissie.
(Opmerkingen)

Dat is ook uw rol. U zit in een meerderheid die dit rapport niet in de publieke belangstelling
wou hebben. Dat is de realiteit. Daar zit u nu mee verveeld en daardoor moet u nu wat luider
spreken dan u gewoonlijk doet. (Applaus bij Open Vld en LDD)

De heer Marius Meremans: Ja, nu, u mag het vragen aan mijn naasten: mijn stem is altijd te
luid, mijn excuses daarvoor. Dat komt door in het onderwijs te staan. (Rumoer)

De heer Boudewijn Bouckaert: Mijnheer Meremans, ernstig nu, u zegt dat in het rapport
zaken staan die allang behoren tot de gangbare aanbevelingen en dergelijke meer. Dat klopt.
Er staan geen nieuwe wereldschokkende uitvindingen in. Dat klopt. Juist dat wijst op het
falen van deze regering. De commissie bestaat uit brave mensen, het zijn geen politieke
actievoerders. Geert Bouckaert is een gereputeerd expert in overheidsbeleid en verre familie
van mij. (Gelach)

De commissie zal geen revolutionaire zaken schrijven. Wat zeggen ze? De aanbevelingen die
ze in 2009 hebben gedaan, moeten nog altijd grotendeels worden uitgevoerd! Impliciet is dit
rapport een blaam voor de regering omdat al die doelstellingen die destijds geformuleerd
werden – onder andere in het regeerakkoord – nog altijd niet zijn uitgevoerd en nog altijd hun
actualiteitswaarde behouden.

Eigenlijk, mijnheer Meremans, geeft u impliciet een sneer aan de regering, waarin ik u steun
trouwens.

De heer Marius Meremans: Dan moet u toch eens goed kijken, op pagina 3 staat, ook de
heer Kennes heeft het aangehaald, dat er reeds op verschillende vlakken vooruitgang is
geboekt. (Opmerkingen. Rumoer)

Dat staaft mijn mening van daarnet. (Rumoer)

Dat staaft mijn mening van daarnet. (Rumoer)

Dat staaft mijn mening van daarnet. (Rumoer)

Dat staaft mijn mening van daarnet. (Rumoer)

We moeten nog een hele weg afleggen, maar er is reeds wat gerealiseerd. Dat hebt u zelf net
gezegd. Dat heeft u op dit forum gezegd. Ofwel lacht u nu uw eigen woorden weg, ofwel bent
u consequent. Het is a of b.

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele: Hier wordt wat aan framing gedaan. (Opmerkingen)

Framing betekent dat men iemand een ingesteldheid toewijst die helemaal niet klopt.
(Opmerkingen van de heer Bart Tommelein)

Ik heb het net uitgelegd, mijnheer Tommelein. Ik zal het straks nog eens uitleggen.

Mijnheer De Ro, net zoals de heer Meremans zegt, hebben we heel wat zaken die in het
rapport staan, al uitgevoerd. We erkennen het belang ervan. Het klopt niet dat er alleen maar
zaken in staan die we nog niet wisten.
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Zoals de heer Meremans zegt, hebben we nog heel wat werk. We weten allemaal dat de
administratie een groot en log orgaan is. Het vraagt tijd om daarop – zonder chaos en met een
verzekerde dienstverlening – in te grijpen. De basis is gelegd om dit voort te zetten, ook in de
komende regering.

Mijnheer De Ro, heel wat partijen verlenen al zeer lang lippendienst aan de slanke overheid,
maar er is maar één regering geweest in de afgelopen twintig jaar die daar ook effectief werk
van heeft gemaakt, en dat is deze Vlaamse Regering. (Rumoer. Opmerkingen)

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Mijnheer Diependaele, mijnheer Meremans, laat me beginnen met te
zeggen wat het belang is van dat rapport. Daar staan inderdaad zaken in die we nu al vijf jaar
lang horen. Het bijzondere daarvan is dat het gaat om een expertencommissie vanuit
Vlaanderen in Actie (ViA). Dit is friendly fire. Dit zijn uw medestanders die uw ViA in de
praktijk willen brengen. Zij halen uw beleid onderuit.

En er is nauwelijks iets gerealiseerd. Ik heb van minister Bourgeois het overzicht gekregen
van alle entiteiten die we in Vlaanderen hebben. Het zijn er geen 88, dat getal geldt enkel als
u alleen de BBB-perimeter neemt, het zijn er 194, ik heb de Excel-files hier bij me. Daarvan
zijn er 66 met een raad van bestuur en 45 met een bezoldigde raad van bestuur. 10 zouden er
zijn verdwenen onder deze regering: dat zijn de kleintjes met geen enkele raad van bestuur.
Wat is er ondertussen bij gekomen? Het Vlaams Energiebedrijf, het IVA Zorg, de
Plantentuin. Netto is er nauwelijks bezuinigd!

En dan vraag ik u toch wat de meerwaarde was van het Vlaams Energiebedrijf. U bent overal
taken moeten gaan sprokkelen om een nieuw instituut te kunnen creëren. Straks komen de
sociale woonleningen nog ter sprake. Daarvoor zijn er twee instituten. Er hebben voorstellen
gecirculeerd om ze te fuseren. Waarom is men daar niet op ingegaan?

Hier nu komen beweren dat deze regering iets heeft gedaan aan de versnippering en
verkokering, dat is de waarheid geweld aandoen, het is nog nooit zo erg geweest! (Applaus
bij de oppositie)

De heer Marius Meremans: Het is bevreemdend dat van mensen die tot voor kort tot
dezelfde fractie behoorden, de een zegt dat deze overheid wel iets gedaan heeft en de ander,
die veranderd is van partij, zegt dat de overheid totaal niets heeft gedaan. (Rumoer)

Dat is ook maar een constatatie! ‘La fonction crée l’homme’. (Rumoer)

Ik herhaal, collega’s, dat we nergens in deze aanbeveling of analyse moeten lezen dat er de
voorbije legislatuur geen inspanningen zouden zijn geleverd. Integendeel, de Vlaamse
Regering heeft een slagkrachtige overheid als onderdeel opgenomen in het project
Vlaanderen in Actie.

Verbetering inzake dienstverlening en werking van de Vlaamse overheid, maar ook van onze
gemeenten, is een proces. Het is een proces waar stelselmatig aan wordt gesleuteld. Vergelijk
het met een tanker. Een tanker verschuif je geleidelijk naar de juiste koers. Dat doe je
geleidelijk, maar zeker, net omdat zijn inhoud zo waardevol is.

De commissie stelt in haar tekst dat de door haar vooropgestelde doelstellingen door de
Vlaamse Regering zijn opgenomen in de regeringsverklaring en dat ze nog steeds actueel zijn
ondanks het feit dat – ik citeer pagina 3 – : “er op verschillende vlakken vooruitgang is
geboekt”. We onderschrijven dat ook. De commissie haalt ook de huidige economische en
financiële situatie aan als bijkomende moeilijkheidsfactor. De commissie uit evenwel
kritische bedenkingen – dat hoort zo, dat is haar rol – en stelt dat er een zichtbare
dienstverlening moet zijn die transparant, kwalitatief en stabiel is.

Wat hebben we gedaan? Er is het decreet Deugdelijk Bestuur met duidelijke regels inzake
transparantie en deontologie. Er is een modern HR-beleid (human resources) opgestart met tal
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van maatregelen op het vlak van mobiliteit, inzetbaarheid, loopbaan en beloningsbeleid.
Efficiëntiedoelstellingen zijn gerealiseerd. Er is een verdere uitbouw van het integriteitsbeleid
met het integriteitsbureau.

De commissie stelt ook dat sterke lokale besturen het eerste aanspreekpunt moeten zijn. Ook
daar hebben de Vlaamse Regering en de minister resultaat geboekt. Ik verwijs naar de
beleids- en beheerscyclus waarover het rapport van de commissie op pagina 19 zegt: “Voor
de lokale besturen is het BBC-project zeer goed geschikt om de koppeling en de prioriteiten
voor middelen en prestaties zichtbaar te maken”. Gemeenten kunnen nu veel sterker
samenwerken met het OCMW door de overdracht van personeel en door een
gemeenschappelijke secretaris of financieel beheerder.

Dat de burger voornamelijk nog met twee niveaus wordt geconfronteerd, namelijk lokaal en
Vlaams, is een evolutie die in de interne staatshervorming is doorgevoerd. De bevoegdheden
van de provincies zijn nu beperkt. Dezelfde ingeslagen weg komt ook naar voren in diverse
studies en verslagen. Wij willen daarmee verdergaan.

In diverse teksten en verslagen staat, en dit werd ook door de minister zelf gesteld, dat we
met te veel intermediaire niveaus zitten. Daarom juist is er de regioscreening waaruit blijkt
dat er ongeveer 68 structuren per gemeente zijn. Deze samenwerkingsverbanden duiden op
een nood aan een grotere schaal en meer expertise zodat gemeenten beter en structureler
kunnen samenwerken op diverse terreinen. En dat houdt meteen in dat we die verbanden in
aantal kunnen verminderen. Natuurlijk moeten we de gemeente aansporen tot samenwerking,
alleen moeten we het landschap structureler en overzichtelijker maken.

De heer Bart Caron: Ik wil even ingaan op het verhaal van de BBC. U hebt gealludeerd op
dat meerjarenplan van de gemeente als een bron van versterking van het bestuur. Ik wil u
daarover twee dingen vragen.

Vandaag kreeg ik het memorandum van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG) in handen. Daarin staan twee dingen over de BBC: het zou goed zijn dat Vlaanderen
zelf zijn eigen meerjarig beleidsplan en meerjarenplanning maakt en zich dan qua
investeringsengagementen en fondsen aan de afspraken kan houden. Wat denkt u daarvan?

Na de eerste ervaring is het nodig dat de meerjarenplanning zoals ze nu is uitgetekend,
drastisch wordt aangepakt. Ze bevat nog veel te veel planverplichtingen en een
rapportageverplichting. Bent u het ermee eens dat Vlaanderen dingen oplegt aan gemeenten
als een schoonmoeder die plichten oplegt aan de schoonzoon zonder die plichten zelf in te
vullen?

De heer Marius Meremans: Wel, ik denk, net zoals de heer Kennes, dat we moeten
evolueren naar die prestatiebegroting. Vlaanderen heeft daarin een weg af te leggen. Maar het
betekent wel degelijk een planlastvermindering voor de gemeenten. Dat wordt ook gestaafd
door wat de commissie hier zegt. Met andere woorden: u kunt zeggen dat de VVSG de
commissie tegenspreekt of omgekeerd.

U hebt wel een punt dat we het zullen moeten evalueren. De Vlaamse overheid zal haar
huiswerk in de toekomst beter moeten maken, dat staat als een paal boven water. Daar
moeten we naartoe werken. Zoals ik al zei, is het een procesmatig gegeven.

De commissie stelt dat de relatie tussen agentschappen en departementen moet worden
herschreven. Ze verwijst ook naar het feit dat er sinds de invoering van BBB 2006 nogal wat
entiteiten zijn bijgekomen. Ik citeer opnieuw uit het verslag van de commissie, op bladzijde
13: “De Vlaamse overheid is echter volop in beweging. De Vlaamse Regering keurde een
conceptnota goed, 10 agentschappen zullen deel uitmaken van een departement of een ander
agentschap en ook het aantal strategische adviesraden zal mogelijkerwijs dalen.”

Collega’s, natuurlijk is het werk niet af. We moeten overgaan tot samenvoeging van bepaalde
diensten. De volgende bestuursperiode zullen we zeker die oefening tot beperking van
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entiteiten moeten maken met de nieuwe – maar nog steeds onvoldoende – bevoegdheden die
naar ons overkomen.

De strikte opdeling tussen departement en agentschap werkt inderdaad niet altijd en kan je
bijgevolg in de toekomst wel in vraag stellen.

De commissie stelt dat kwaliteitsvolle dienstverlening is gebouwd op een doordacht
personeelsbeleid. Ik heb het al eerder aangehaald: ik heb geen cijfermateriaal of relevant
onderzoek gevonden dat de bewering van gedemotiveerde ambtenaren zou staven.
Integendeel, het toekennen van de award van Randstad voor meest aantrekkelijke werkgever
in de publieke sector is een bewijs van het tegendeel. Eerder vermeldde ik al hoe de minister
met een vernieuwd HR-beleid probeert een moderne personeelsvisie te implementeren.

De commissie heeft het ook over het systeem van vergunningen dat een sterk geregelde en
niet-afgestemde set van procedures is waardoor stabiliteit omslaat in verlamming en niet-
beslissing. Tegelijk zegt die commissie ook dat er soms te weinig regelgeving kan zijn zonder
effectieve zelfregulering, waardoor een snelle verandering leidt tot instabiliteit en
onzekerheid.

De heer Jo De Ro: Mijnheer Meremans, u hebt nu al tweemaal gezegd dat u niet gelooft dat
er een daling is van de motivatie. Andere collega’s zeggen dat ze veel gemotiveerde
ambtenaren kennen. Gelukkig maar. Ik was zelf een zeer gemotiveerde ambtenaar voordat ik
hier toekwam. Maar om nu te zeggen dat één HR-prijs counterinformatie is om te zeggen dat
er geen demotivatie is, vind ik wel wat kort door de bocht. Het is alsof ik, tegen u, man uit het
onderwijs, zou zeggen dat er, omdat er elk jaar een ‘leraar van het jaar’-award wordt
uitgereikt, geen problemen met motivatie in het onderwijs zijn. (Applaus bij het Vlaams
Belang en Open Vld)

Ik spreek nu als leidend ambtenaar die hier met verlof zit.

Motivatie gaat over veel meer. Daarstraks heeft de heer De Loor – terecht, volgens mij – een
boek aangehaald dat door drie ferme madammen werd geschreven. Zij geloven in een goede,
efficiënte en – waarom niet – slankere overheid en hebben hun verhaal neergeschreven in een
boek. Als u met deze mensen rond de tafel gaat zitten, zult u merken dat ze zeer gemotiveerd
zijn. Zij zijn zeer waakzaam voor de demotivatie die de afgelopen jaren in de Vlaamse
overheid is geslopen.

Motivatie heeft te maken met het zelf hebben van inbreng, van laag tot hoog, met interne
communicatie die echt is en niet na de feiten komt en vooral met transparantie. Veel Vlaamse
ambtenaren vragen zich af waar de rechtvaardigheid zit in een kaasschaafmethode, waar de
acties tegen verkokering echt zitten, hoe het komt dat er niet geluisterd wordt naar
aanbevelingen van de vloer zelf. En dan kijkt men naar de politieke overheid.

Ik zeg dat hier niet als oppositielid. Hier zijn vragen gesteld naar aanleiding van een aantal
uitspraken van nieuwe ambtenaren die uit de privésector zijn ingestroomd omdat ze geloven
in een overheid, in de taken die daar worden uitgevoerd en in de kracht van een goede
draaiende overheid maar die na een aantal maanden zeggen geschrokken te zijn van de
impact die de politiek rechtstreeks heeft op de ambtenarij. Als u hier dan komt zeggen dat er
geen probleem is, dat er geen vuiltje aan de lucht is, dat we een award hebben gewonnen en
dat alles goed gaat, dan staat u heel ver af van wat er echt leeft bij de ambtenaar in
Vlaanderen.

De heer Marius Meremans: Ik wil hier even reageren zonder enige vorm van dedain of
misprijzen. Ik heb hier niet gezegd dat we ons straks op de borst gaan kloppen en zeggen dat
alles geweldig gaat, maar u moet de waarheid ook geen geweld aandoen. Natuurlijk is er
ruimte voor verbetering. Dat lijkt me evident. Een groot apparaat waarin men bepaalde zaken
wil implementeren, werkt traag. We hebben dat ook meegemaakt met de steden en
gemeenten. Wanneer men een bepaalde jarenoude structuur in een gemeente wil veranderen,
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dan kan dat niet in een-twee-drie. Wat de zaken betreft die u hebt vernomen uit informele
gesprekken, is het inderdaad zo dat we daar waakzaam voor moeten zijn. Daar ben ik ook van
overtuigd.

De conclusie die we hieruit trekken, is dat er ruimte moet zijn voor verbetering. Zeggen dat er
hier niets is gebeurd, klopt echter ook niet. Met andere woorden, we moeten op de ingeslagen
weg verdergaan. Daarbij lijkt het me nogal evident dat er op tijd een evaluatie en bijsturing
moeten gebeuren.

Uit cijfers van het tevredenheidsonderzoek blijkt dat 84 procent van de werknemers zeggen
blij te zijn te werken voor de overheid, en 94 procent bij het management. Als iemand tegen
me zegt dat het korps gedemotiveerd is, dan vraag ik ook de cijfers. Mijnheer De Ro, u voelt
ook dingen aan maar dingen aanvoelen is nog altijd geen realiteit. Dat neemt niet weg dat wij
niet waakzaam moeten zijn voor een verbetering van die sfeer.

De heer Jo De Ro: De tevredenheidscijfers waarover u spreekt, gaan over de
personeelspeiling. Daarin wordt meer dan alleen de vraag gesteld: ‘Bent u tevreden?’. Daar
zit een dertigtal vragen in. Het zou u of ons allemaal sieren indien we los van het
eindresultaat, eens zouden kijken wat daaronder ligt. Ik leer uit diezelfde cijfers dat mensen
heel graag bij de overheid werken omdat ze een nuttige taak kunnen uitvoeren, maar zich elke
dag steeds meer afvragen waarom ze met bepaalde procedures bezig moeten zijn, waarom er
extra bureaucratie komt en waarom bepaalde beslissingen worden genomen waar zij niet in
geloven. Dat doet niets af aan het feit dat zij heel graag bezig zijn met het uitbetalen van
studietoelagen, met het aanleggen van wegen in Vlaanderen, met het plannen van dingen.
Maar u mag de zaak niet omdraaien.

De heer Marius Meremans: Dat heb ik ook niet gedaan. Ik zie echt niet in welke
tegenstelling er bestaat tussen wat u zegt en wat ik zeg. U zegt dat er een aantal signalen zijn
waaruit blijkt dat we waakzaam moeten zijn. Ik zeg dat ook. Ik zie dan ook geen
tegenstelling. Zeggen dat de Vlaamse ambtenaren gedemotiveerd zijn en niets doen, is echter
niet correct.

De Vlaamse Regering – en de minister heeft hier ook stappen gezet, denken we maar aan de
omgevingsvergunning, een combinatie van milieu- en bouwvergunning, de digitale
bouwaanvraag en ook het feit dat het advies van de ambtenaren niet meer bindend is – geeft
juist meer slagkracht aan de lokale overheid en duidelijkheid aan de burger. Op dit ogenblik
werkt men ook aan de mogelijkheid om de socio-economische vergunning hierin ook onder
te brengen.

Moeten we ons nu luid op de borst kloppen en zeggen dat we er zijn? Nee, natuurlijk niet. De
weg is lang en er zullen nog knopen moeten worden doorgehakt, maar een ding is zeker, onze
Vlaamse overheid heeft een deel van de weg afgelegd. Natuurlijk moeten sommige dingen
beter. Daarom ook moeten we deze kritische bemerkingen ernstig nemen en er rekening mee
houden.

De bevoegdheden die naar Vlaanderen overkomen, stellen ons ook voor nieuwe uitdagingen.
Daarbij zijn er tientallen samenwerkingsverbanden met de federale overheid waarbij het
beleid zich situeert op Vlaams niveau en de technische uitvoering op federaal niveau. Ook dat
zal de situatie er niet op vergemakkelijken. Men kan er echter niet omheen dat er wel degelijk
goed werk is afgeleverd, dat dit groot en log apparaat van overheidsdiensten in beweging is
gekomen en dat we op de goede weg zitten. Ik kan alleen maar hopen dat de volgende
ministers, wie het ook mogen zijn, deze koers niet wijzigen of stilleggen maar voortgaan op
de ingeslagen weg. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter: De heer Tommelein heeft het woord.

De heer Bart Tommelein: Voorzitter, minister-president, minister, collega's, in het kader
van Vlaanderen in Actie (ViA) besliste de Vlaamse Regering dat het de ambitie moest zijn
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om Vlaanderen bij de vijf beste regio’s van Europa te brengen op het vlak van efficiëntie en
effectiviteit van de overheid. Daarom werd een meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige
overheid’ uitgewerkt. Het is een zeer belangrijk onderdeel van het Vlaams regeerakkoord. In
2010 werd het overgemaakt aan de CEEO, voor advies. Deze commissie heeft op 22 januari
een eindrapport afgeleverd. De Vlaamse Regering is blijkbaar vergeten om dit rapport, dat
nochtans de titel ‘Prioriteiten voor een volgende regeerperiode’ draagt, bekend te maken. Het
is een kleine vergetelheid die voor de Vlaamse Regering wellicht mocht blijven duren, want
er zijn verkiezingen in aantocht. Wanneer u een rapport wegmoffelt, dan toont u toch zelf aan
dat het niet bijster goed is.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, minister Bourgeois zal er nog op terugkomen,
maar ik protesteer tegen wat de heer Tommelein hier herhaalt: wij hebben dat rapport niet
weggemoffeld. Dat rapport is geagendeerd op de bijeenkomst van de Vlaamse Regering van
28 februari, als mededeling. U had daar dus al lang kennis van kunnen nemen. U moet dus
niet altijd geloven wat in de kranten staat: dat is in volle transparantie voor het voetlicht
gebracht.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Voorzitter, ik wou in dezelfde zin een opmerking maken. Ik
wil de heer Tommelein nog meegeven dat af en toe wat zelfkastijding bij de politiek hoort, en
ook gunstig is. Ik heb het rapport doorgenomen, en moet zeggen dat wat daaruit naar voor
komt, overeenstemt met de toon en de inhoud van de rapporten van het Rekenhof. Hier
beginnen we dan steevast elke commentaar bij die rapporten met een dankwoord voor de
kritische doorlichting van het Rekenhof. Hetzelfde geldt voor de rapporten van de Inspectie
van Financiën. Dat zijn instellingen wier aard van nature kritisch is. Dat levert vaak zaken op
die we minder graag horen, maar soms ook lof over zaken die zijn gerealiseerd. De heer De
Loor zei het al: een aantal pijnpunten die we hier al hebben aangekaart, zoals het belang van
een goede, kwaliteitsvolle dienstverlening, komen in het rapport aan bod. Wanneer u het hebt
over een weggemoffeld rapport dat niet het daglicht mocht zien voor de verkiezingen achter
de rug zijn, dan voert u een intentieproces. Ik betreur dat.

De heer Bart Tommelein: Ik ben nog maar aan mijn inleiding bezig, en het is weer niet
goed. Ik weet alleszins dat u, minister-president, er als de kippen bij bent om persconferenties
te organiseren. Ik heb enkel vastgesteld dat u over dit zeer belangrijke rapport over een zeer
belangrijk onderdeel van het Vlaams regeerakkoord zedig hebt gezwegen. U hebt geen
persconferentie georganiseerd.

Mijnheer Van Malderen, u sprak iets te vroeg. We hebben het rapport gisteren ingekeken. En
het is een genuanceerd rapport. Het was geen hoeradocument waarmee de minister-president
en de minister naar de pers zijn gelopen. Men probeerde het zo neutraal mogelijk te
behandelen. Het was niet erg belangrijk meer. Toch is het zo dat er in het rapport een aantal
goede punten staan vermeld. Zo staat er dat de inschrijvingen van de voertuigen, het
Ondernemersloket en de berekening van de ouderbijdragen voor de kinderopvang als zeer
goede voorbeelden van een uitmuntende dienstverlening mogen worden beschouwd. Ik kraak
het beleid dus niet af als volledig fout. Ik heb het ook over de goede zaken, zoals ik dat ook
vorige week heb gedaan, toen ik zei dat de Vlaamse Regering met de hakken over de sloot is
geraakt. U hebt ook goede zaken gerealiseerd.

De commissie zegt er zelf wel bij dat ze geen enkele reden kan bedenken waarom de goede
voorbeelden die zijn opgesomd, niet voor alle dienstverlening zouden kunnen.

We lezen ook heel wat punten van kritiek, minister. De commissie wijst op de versnippering
binnen de Vlaamse overheid. In 2006 telde de overheid nog 46 entiteiten, in januari zijn er
dat 100. Er komen steeds agentschappen bij. De Vlaamse overheid wordt steeds logger.

Ik krijg bijval vanuit West-Vlaanderen, minister-president, want CD&V-kopman Hendrik
Bogaert wees er vandaag op dat de Vlaamse departementen te veel worden beheerd – ik citeer –
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“als machtige baronieën. Gevolg? Een gebrek aan samenwerking, een beleid in verdeelde
slagorde, zonder toekomstproject.” Dixit de lijsttrekker voor de Kamer van CD&V in West-
Vlaanderen! (Applaus bij Open Vld en het Vlaams Belang)

Als de grootste regeringspartij dat al zegt, wie ben ik dan, klein oppositiefractieleidertje in dit
Vlaams Parlement?

De commissie raadt ook aan om de subsidiariteit naar de lokale besturen met meer kracht en
intensiteit toe te passen, om te vermijden dat Vlaanderen een te centralistische moloch wordt.
Er is te veel inefficiëntie door te veel tussenstructuren, gedeelde bevoegdheden enzovoort.
Als kritiek op de groot aangekondigde staatshervorming, minister Bourgeois, kan dat tellen.
Het bewijst in feite dat die interne staatshervorming compleet mislukt is, of liever: ze is niet
verder geraakt dan een grote praatbarak. Dat blijkt trouwens niet enkel uit dit rapport. Het
staat ook in de evaluatie die VLABEST, de adviesraad inzake bestuurszaken, zelf maakte en
die op 3 maart 2014 werd bekendgemaakt.

Wat lezen we nog? Op het vlak van personeelsbeleid staan er te veel veranderingsprojecten
op til, die veel te divers zijn, te vaak complex en vooral te bureaucratisch en te weinig
samenhangend.

Vlaanderen is de rode lantaarn van Europa als het gaat over de prestatiedekkingsscore van de
Vlaamse begrotingscijfers. We halen 20 procent, waar landen als Nederland en Finland 50 tot
60 procent bereiken. De Vlaamse overheid heeft ook geen of onvoldoende mogelijkheden om
de efficiëntie en de effectiviteit van de overheid in kaart te brengen. De commissie wijst
eveneens op de nood aan een echt kerntakendebat, zeker gelet op de nieuwe bevoegdheden
die zullen overkomen door de zesde staatshervorming.

Voorzitter, ik kan nog verder gaan met citeren, maar de tijd is beperkt. Je zou als Vlaamse
ambtenaar voor minder gedemotiveerd geraken, zoals vandaag in de krant staat.

Minister, ik vind uw eerste reactie op de onthulling van dit rapport onthutsend. U had zich
beter geëxcuseerd dat u daarover niet had gecommuniceerd en dat u dat document angstvallig
in uw schuif had laten zitten, in plaats van de conclusies tegen te spreken van een rapport dat
op dat moment nog niet openbaar was. Had u de intentie om dat te blijven verzwijgen?
Minister-president, u had er een belangrijk deel van uw regeerakkoord van gemaakt. Dan
komt er een evaluatierapport en u laat dat zomaar passeren zonder erover te communiceren.
Dat is de waarheid! Dat is de realiteit! (Applaus bij Open Vld, het Vlaams Belang en LDD)

Minister-president Kris Peeters: U applaudisseert omdat u, ten eerste, niet erkent dat het op
18 februari 2014 in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme aan bod is gekomen met een gedachtewisseling.
Ten tweede is dit rapport een mededeling. Het is openbaar gemaakt. Het is heel spijtig dat u
het dus op die manier bekijkt. Het is ten derde geen evaluatierapport. Ik kan u verzekeren dat
de voorzitter van deze commissie dat uitdrukkelijk onderstreept.

De heer Bart Tommelein: Er is dus niets aan de hand. Ik was niet in de commissie, ik maak
er ook geen deel van uit, maar bij mijn weten is dat rapport daar als dusdanig nooit
besproken, minister-president. Het is misschien besproken door de regering, maar u hebt het
zedig verwegen en in de kast laten liggen.

De heer Ward Kennes: Ik heb hier de slides bij die zijn uitgedeeld in de commissie: de
CEEO, visie, verschillende doelstellingen, slagkracht van de overheid.

De heer Bart Tommelein: En het rapport zelf?

De heer Ward Kennes: Het rapport zelf is niet rondgedeeld, maar het is wel aangekondigd.
Er is in de commissie gezegd dat het aan de Vlaamse Regering was overgemaakt. Het stond
elk commissielid vrij dit op te vragen. (Opmerkingen)
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Heeft er één iemand in de commissie via de voorzitter aan de regering gevraagd om inzage te
krijgen? Het stond op de agenda van de Vlaamse Regering. In het kader van de openbaarheid
van bestuur zijn al die stukken opvraagbaar. Het is aangekondigd. Ik heb de indruk, mijnheer
Tommelein, dat u noch het verslag van de commissie hebt gelezen, noch het rapport zelf,
maar wel alle krantenartikelen daarover.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, wij hebben in 2004 bij de start van Peeters-I
een belangrijke beslissing moeten nemen: voeren wij BBB uit, zoals de vorige regering-
Dewael-Somers het had opgemaakt? (Opmerkingen. Rumoer)

Wat toen was uitgetekend in BBB, heeft niet alleen de departementen en de agentschappen op
hetzelfde niveau geplaatst, maar het heeft geleid tot de verkokering die we nu proberen op te
lossen. Open Vld vond in 2004 heel nadrukkelijk dat BBB moest worden uitgevoerd. Wij
hebben dat gedaan. Vandaar dat uw kritiek, nu, vanuit die invalshoek, een beetje hol klinkt.
(Applaus bij CD&V en de N-VA)

De heer Bart Tommelein: Het is altijd hetzelfde. Als de minister-president geen gelijk haalt,
gaat hij bijna terug naar de middeleeuwen. Dan gaat hij tien, vijftien, twintig jaar terug. Dan
is het net alsof hij geen tien jaar minister-president van deze regio is geweest. Minister-
president, wat hebt u dan die tien jaar gedaan? (Applaus bij Open Vld en LDD. Rumoer.
Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

U zit er ook al tien jaar in, u moet zwijgen. (Rumoer)

Ik vind het onthutsend.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, als de heer Tommelein zo reageert, heeft men
een aantal mensen uit de middeleeuwen opnieuw naar voren geschoven, die dan vrije tribunes
schrijven om een aantal dingen te lanceren die zij toen, in de middeleeuwen, zwaar verdedigd
hebben. Daar neem ik dan alleen maar akte van.

De heer Joris Van Hauthem: Voorzitter, ik kan alleen maar vaststellen dat men hier weer de
zwartepiet naar elkaar aan het doorschuiven is. (Opmerkingen van de heer Koen Van den
Heuvel)

Kalm, mijnheer Van den Heuvel.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, want de ene voert uit wat de andere heeft beslist. Hij
was daartoe wel niet verplicht, maar hij heeft zich daar wel toe geëngageerd. Wij hebben dat
decreet BBB niet goedgekeurd. (Opmerkingen)

Wij hebben dat onderbouwd niet goedgekeurd, u kunt er de Handelingen op nazien. Hou dus
op met elkaar de zwartepiet toe te spelen, want jullie zitten allemaal in dezelfde boot.
(Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Bart Tommelein: Voorzitter, ik zal concluderen.

Minister Bourgeois, meer en meer agentschappen, geld voor een overbodig derde net of voor
een duur energiebedrijf waarvan nog altijd geen kat weet wat daarmee gedaan moest worden
of wat daarmee gedaan is, en tegelijkertijd ook steeds meer inefficiëntie. Elke kritiek daarop
is te veel. Men spreekt over tankers die men moet omdraaien. Als het over een ander
bestuursniveau gaat, kan het voor sommigen niet rap genoeg gaan. Maar als het hier over het
Vlaamse niveau gaat, moet er een enorm zware tanker omgedraaid worden. Als het in de
gemeenten is, of op het federale niveau, of in Europa, dan kan het allemaal in een
handomdraai, dan kan dat allemaal met vijf minuten politieke moed. Maar hier duurt dat zeer
lang. Ik doe alleen maar die vaststelling. (Applaus van mevrouw Irina De Knop)

Er is steeds meer inefficiëntie. Elke kritiek daarop wordt verdoezeld. Minister Bourgeois, dit
lijkt verdacht veel op het zogenaamde PS-model waarop u zo zit te schieten. (Applaus bij de
oppositie)
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De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, collega’s, ik ben een beetje verwonderd over de
tonaliteit die het debat hierover van bij het begin heeft gekregen. Die tonaliteit gaat vandaag
nog door. Ik ben zeer verwonderd over de negatieve toonzetting met betrekking tot dit
rapport. Dit is helemaal geen evaluatierapport, ik kom er straks op terug. Ik ben nog meer
verwonderd over de aantijgingen dat het de bedoeling van deze regering was om dit rapport
angstvallig geheim te houden. De minister-president wees er al op: dit rapport is aan de
ministerraad meegedeeld, het was aangekondigd in de commissie Bestuurszaken, elk
parlementslid kon dit rapport ook opvragen.

Het rapport staat pas nu op de website www.bestuurszaken.be/ceeo omdat de publicatie tot de
bevoegdheden van de voorzitter van de commissie behoort. Hij heeft verklaard hiervoor de
verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Dit rapport is net voor het reces op de agenda van de Vlaamse Regering geplaatst. Ik ben in
het buitenland geweest. Ik heb de ontstane consternatie en de verkeerde toonzetting gezien. Ik
heb het rapport onmiddellijk op de website geplaatst. Ook alle vorige rapporten zijn in alle
openheid op de website geplaatst. Dit rapport kan daar nu worden gelezen.

Volgens sommigen heeft de Vlaamse Regering een einde aan de werkzaamheden van de
commissie willen stellen. Dat is volkomen fout. Dit maakt deel uit van het oprichtingsbesluit
van de commissie. De commissie had een opdracht voor deze legislatuur. Ook in de vorige
legislatuur is een dergelijke opdracht toegekend. Het staat de volgende Vlaamse Regering vrij
opnieuw een dergelijke commissie op te richten.

Sommige mensen zijn misschien achterdochtig en schrijven de Vlaamse Regering misschien
allerlei bedoelingen toe. Volgens het rapport zelf gaat het echter om een eindrapport. Dit
etiket is er niet door de minister-president of door mezelf op gekleefd. De commissie heeft
zelf verklaard dat het gaat om een eindrapport met, net zoals in 2004 is gebeurd, insteken
voor het beleid dat volgens de commissie moet worden gevoerd.

Ik heb een mail van de voorzitter van de CEEO ontvangen. Over de beëindiging van de
commissie stelt hij letterlijk het volgende: “Dit is een logisch gevolg van het afleveren van
ons eindrapport. Als voorzitter heb ik geen enkel probleem dat er ordentelijk met commissies
wordt omgegaan en de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid conform het
oprichtingsbesluit een einde neemt.”

Het betreft een opdracht voor deze regeerperiode. Ook in de vorige regeerperiode is een
dergelijke opdracht gegeven. Uiteraard kan ook tijdens de volgende regeerperiode een
dergelijke beslissing worden genomen.

Niemand moet insinueren dat dit rapport absoluut onder de mat moest worden geveegd. De
Vlaamse Regering heeft het rapport besproken. Het staat op de website. De voorzitter heeft
verklaard de verantwoordelijkheid voor de publicatie te dragen. Enkel hij kan hiertoe de
opdracht geven. Het is zijn rapport. Het is geen rapport van de Vlaamse Regering. Zijn
secretaris beheert de website.

Wat het rapport zelf betreft, heb ik gisteren een aantal krantenartikelen gelezen met de toch
wel zeer uitdagende kop dat de Vlaamse ambtenaren gedemotiveerd geraken. Ik vind dit een
typisch voorbeeld van wat ‘flat earth news’ wordt genoemd. Dit begrip is door de bekende
journalist Nick Davies van The Guardian ontwikkeld. Er werd gezegd dat de aarde plat was
en iedereen heeft dat voortverteld, tot iemand dat heeft gecontroleerd. Dat gebeurt met veel
nieuws. Iemand maakt het nieuws en de anderen, met inbegrip van Voka en enkele Vlaamse
volksvertegenwoordigers die het rapport blijkbaar nog niet hebben gelezen, gaan verder op
dat elan.

Volgens hen is dit rapport negatief voor de Vlaamse Regering. De uitspraak dat de Vlaamse
ambtenaren gedemotiveerd geraken, staat echter niet in het rapport. Ik kom hier straks nog op

http://www.bestuurszaken.be/ceeo
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terug. Dit is de toonzetting die ik bij verschillende sprekers heb gemerkt. Ik citeer: “De
commissie spaart de kritiek niet op de ploeg van minister-president Kris Peeters.”

Ik heb ook gelezen dat het rapport “ook de afgelopen vijf jaar onder de loep neemt”. Het gaat,
voor alle duidelijkheid, niet om een evaluatierapport. Dit rapport blikt vooruit, net zoals het
rapport uit 2004 dat heeft gedaan.

Wat de demotivering betreft, heeft de voorzitter van de CEEO me geschreven dat de wijze
waarop het rapport in de media is gekomen hem verwondert. Hij heeft op deze toonzetting
gereageerd. Hij heeft hierover uitdrukkelijk het volgende geschreven: “Het advies is geen
evaluatie van het verleden, maar een advies naar de toekomst. De adviezen naar de toekomst
moeten niet gelezen worden als negatieve kritiek op het verleden, maar als een to do voor de
volgende regering. Dit staat ook duidelijk in de inleiding. Het advies is gericht naar de
Vlaamse Regering, maar heeft betrekking op alle besturen in Vlaanderen, ook de lokale.” Ik
citeer verder: “Het is onjuist dat in het rapport staat dat ambtenaren gedemotiveerd zijn. Het
advies zegt wel dat ambtenaren moeten worden betrokken bij veranderingen om ze verder
gemotiveerd te houden.”

Vervolgens somt de voorzitter een aantal punten op die heel positief zijn voor de werking van
de Vlaamse overheid. Hij refereert onder andere aan de Interne Audit van de Vlaamse
Administratie (IAVA). Uit de rapportering van IAVA blijkt duidelijk dat de capaciteit van de
dienstverlening gestegen is. Het advies zegt om in te zetten op bepaalde zwakke plekken die
er uiteraard nog zijn, dat is zo in elke grote organisatie.

Ik citeer een aantal andere zaken. De commissie bevestigt dat er duidelijk en significant
wetgevend werk is verricht en initiatieven zijn genomen, maar dat het wettelijk kader niet
voldoende blijkt te zijn omdat die cultuur er onvoldoende is bij de administraties.

Ik besluit met de mail van de voorzitter: de tekst van het advies is geschreven als een
positieve agenda voor de toekomst. Dit blijkt ook duidelijk uit de samenvatting van het
advies op het einde, een samenvatting die ik niet zal voorlezen maar die u allemaal kent. Ik
had gehoopt dat u het rapport in extenso zou lezen en dat u de tonaliteit en de bedoeling ervan
ook onder ogen zou hebben genomen.

Collega’s, het is al gezegd, onder andere door collega Meremans: het rapport zegt niet dat
onze ambtenaren gedemotiveerd zijn. Uit onze personeelspeilingen blijkt dat er een heel grote
tevredenheid is bij de medewerkers van de Vlaamse overheid: 84 procent bij alle
medewerkers en 94 procent bij het management. We hebben de Randstad Award gekregen.
Na een enquête bij 14.000 werknemers werd de Vlaamse overheid als meest aantrekkelijke
overheid aangeduid. We hebben de Zilveren Award Employer of the Year van Acerta en
Vlerick gekregen op basis van onze 360 gradenscan van het eigen HR-beleid en het imago dat
onze organisatie naar buiten heeft.

Ik betreur dus dat aan de hand van dit rapport een beeld wordt geschapen van de Vlaamse
overheid dat onjuist is. Ik heb nooit gezegd dat onze Vlaamse overheid perfect is. Perfectie is
niet van deze wereld. Dat zullen we niet bereiken. Alle grote organisaties kampen met
bepaalde moeilijkheden. Dat is in het bedrijfsleven evenzeer het geval. Dat zal altijd zo zijn.
Wel beweer ik dat wij grote vooruitgang geboekt hebben.

Het is juist dat het rapport zegt dat de doelstellingen die vorige keer zijn geformuleerd,
actueel zijn. Dat is evident. Het zijn langetermijndoelstellingen, men werkt naar 2020.
Degenen die op het spreekgestoelte zijn gekomen en gezegd hebben dat er niets is
gerealiseerd en dat de doelstellingen niet bereikt zijn, spreken niet de waarheid. Mijnheer
Tommelein, u hebt een genuanceerd oordeel geveld. Er zijn er die anders gesproken hebben.

Collega’s, ik wil erop wijzen in verband met de doelstellingen van de vorige keer, dat we een
vermindering van het aantal ambtenaren hebben met 7 procent. Dat is niet met de kaasschaaf
gebeurd, collega’s. We hebben van meet af aan gezegd dat we de mensen in de openbare
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psychiatrische ziekenhuizen van Rekem en Geel buiten beschouwing lieten omdat dit
omkadering is van zieke mensen, en dat we de instellingen van het agentschap
Jongerenwelzijn buiten de scope hielden omdat die er zijn om de jongeren te omkaderen, dag
en nacht, weekdag en zondag, en omdat je daar een kader voor nodig hebt dat beantwoordt
aan alle normen ter zake. De chauffeurs van De Lijn zijn buiten beschouwing gebleven. De
Lijn moet efficiëntieoefeningen doen, maar je kunt een bus niet laten rijden zonder chauffeur.
De regioverpleegkundigen van Kind en Gezin zijn buiten beschouwing gebleven. Wie dus
zegt dat de kaasschaaf is gehanteerd over alle domeinen heen, spreekt tegen de waarheid in.

Collega’s, we hebben nu al 10 entiteiten afgeschaft. We hebben het aantal
managementondersteunende diensten teruggebracht van 34 naar 12. We hebben recurrent
bespaard op de werkingskosten in deze bestuursperiode. Het budget voor 2014 is 425 miljoen
euro recurrent. Bepaalde burgemeesters, zoals die van Mechelen, om hem niet te noemen,
weten blijkbaar niet dat onze ambtenaren in de buitendiensten geïntegreerde adviezen geven.
We hebben een einde gemaakt aan de adviezen die niet samen verleend werden door
Ruimtelijke Ordening, door Landbouw, door Leefmilieu, door Mobiliteit enzovoort. Dit
wordt allemaal gecoördineerd.

We hebben het bindend advies van de ambtenaren afgeschaft, behalve natuurlijk voor die
steden en gemeenten die ervoor kiezen om niet ontvoogd te zijn en nog afhankelijk zijn van
de gewestelijke ambtenaar, zoals de stad Mechelen die er niet voor kiest om autonomie te
krijgen op het vlak van Ruimtelijke Ordening. Daar kunnen wij niets aan doen. Je kunt een
paard naar het water leiden, maar het paard moet willen drinken. Steden en gemeenten die
ervoor kiezen om ontvoogd te zijn in ruimtelijke ordening, hebben geen bindende adviezen
meer. Geen enkele ambtenaar in Vlaanderen geeft nog bindende adviezen, behalve in
ruimtelijke ordening.

We hebben het beroep tegen beslissingen door de gedecentraliseerde diensten afgeschaft. Het
is alleen nog de leidend ambtenaar die beroep mag aantekenen tegen beslissingen van
gemeenten en deputaties. Aan collega’s die geen deel uitmaken van onze commissie, kan ik
zeggen dat dit ertoe heeft geleid dat er nog maar 10 procent beroepen zijn van het vroegere
aantal, omdat de leidend ambtenaren die beroepen centraliseren volgens een uniforme
politiek in heel Vlaanderen, en omdat de ambtenaar decentraal, wiens advies misschien niet
volledig is gevolgd, niet meer het recht heeft om beroep aan te tekenen.

We voeren de omgevingsvergunning in. De parlementaire debatten daarover lopen volop. In
het jaar 2015 wordt die omgevingsvergunning – een vraag, een smeekbede, een eis sinds de
jaren 80 – door deze regering ingevoerd.

Er is het decreet over de complexe projecten dat zal worden ingevoerd. Het leidt ertoe dat er
nog drie stappen zijn in plaats van elf. Straks kom ik uitgebreid terug op de interne
staatshervorming, maar het is de eerste regering die in plaats van een theoretisch debat te
voeren over de taakstelling, ook beslissingen heeft genomen, sporen heeft getrokken die niet
meer terug te schroeven zijn.

We hebben de gouverneur een coördinerende rol gegeven. U kent de jaarverslagen van de
gouverneur. Dat werkt zeer efficiënt en effectief op het terrein bij investeringen die niet
vooruitgaan, hetzij van steden en gemeenten, hetzij van privéondernemers. Dan treedt de
gouverneur op als coördinator.

We hebben een modern HR-beleid ontwikkeld, veel te veel om hier in detail bij stil te staan.
Het is gelauwerd door externen, geroemd als een voorbeeld. Alles wat we kunnen wegwerken
aan verschillen tussen contractuelen en statutairen – we hebben niet de volheid van
bevoegdheid –, hebben we ook uitgevoerd. De beleidsvoorbereidende rol van de ambtenaren
zetten we meer in de verf.

We hebben met deze overheid een zeer sterk integriteitsbeleid gevoerd. We hebben de
klokkenluidersregeling verbeterd. We zijn internationaal geroemd als het op één na beste
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model inzake klokkenluidersregeling. We hebben een decreet Deugdelijk Bestuur ingevoerd,
met daarin de minister-presidentnorm voor al onze leidend ambtenaren, net zoals we op
lokaal vlak de secretarisnorm hebben ingevoerd. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

Voor degenen die beweren dat we niet transparant zijn: wel, u moet eens kijken naar het
aantal schriftelijke vragen dat nu al wordt beantwoord met pure verwijzing naar de website:
“Geachte collega, deze informatie staat op de website en die kunt u daar aantreffen.”

Ik durf te zeggen dat we zorgen dat we het enige bestuursniveau zijn in België voor een
ongeziene en actuele bedrijfsinformatie over de Vlaamse overheid. Die is beschikbaar op één
kanaal: www.bestuurszaken.be. Bedrijfsinformatie is thematisch, per entiteit raadpleegbaar.
Die cijfergegevens staan bovendien niet op zich, ze zijn per thema ook nog eens ingebed in
een beleidsanalyse, en waar mogelijk zijn er benchmarkgegevens aan toegevoegd. Het gaat
over personeel – ik bespaar u de details van de informatie die u kunt krijgen over het Vlaamse
personeel. Er zijn meer dan tien items onderverdeeld, waar u accurate en actuele informatie
vindt over ons personeel. Het gaat over de overheidsopdrachten, over de wetmatiging, over
de voorgenomen decreetgeving die is gevraagd door het middenveld, maar waar ik bitter
weinig respons op zie verschijnen.

Iedereen heeft gevraagd dat we een reguleringsagenda zouden publiceren. Ga eens na wie
daarop reageert, wie daar proactief op inspeelt. Het is een schitterend instrument, alleen
wordt het weinig gehanteerd.

Voor de overheidsopdrachten staan we op dit moment bij de top in Europa. Voor de periode
januari-oktober 2013 hebben we al 98 procent van onze offertes elektronisch ontvangen. We
hebben de 100 procent al bijna bereikt. Meer dan 70 procent van die offertes komt van bij de
kmo’s. Doordat we digitaal werken, krijgen we gemiddeld 5,66 offertes per opdracht, waar
dat vroeger beduidend minder was, ook bij de federale overheid.

Wij zijn inzake ICT bij de koplopers. We zijn met de centrale ICT-dienstverlening
internationaal erkend als best practice. Er is een verhoogde efficiëntie en effectiviteit met die
ICT. Er is een zeer sterke beveiliging tegen cybercriminaliteit. We hebben de beste e-
government-toepassingen en we hebben toepassingen voor eGov, niet alleen deze die de
commissie opsomt, maar ook inzake studietoelagen, koppelingen onderwijs, Rijksdienst voor
Kinderbijslag, maximale gegevensdeling tussen administraties (MAGDA) enzovoort.

In het debat hebben we al een en ander kunnen zeggen over Beter Bestuurlijk Beleid (BBB).
Het is juist dat BBB een beslissing is van paars-groen van 2003. Het is juist dat de regering-
Leterme in 2004, na discussie, beslist heeft om door te gaan met BBB. Er is ontzettend veel
voorbereidend werk aan voorafgegaan. Zoals ik al zei, was het een eis van een van de partijen
om dat werk ook niet stop te zetten.

Mijnheer Bouckaert, als u naar de website van de Nationale Bank gaat, komt u bij ongeveer
190 entiteiten, evenzeer bij de federale overheid. U moet weten dat de Nationale Bank veel
meer rekent dan de klassieke entiteiten. Elk vzw’tje wordt opgeteld en zo spreken we in
Vlaanderen over meer dan 80 entiteiten, als we het hebben over administraties en
agentschappen. Laat ons de discussie dus zuiver voeren: het gaat over meer dan 80 entiteiten.
Ik heb van meet af aan gezegd – de heer Kennes zat op hetzelfde spoor, anderen evenzeer –
dat het grote nadeel van BBB op het terrein een complete verkokering bleek te zijn, met
agentschappen en entiteiten naast elkaar, met een veel te artificiële opsplitsing tussen
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Ik heb daarstraks de voorbeelden gegeven
waarvan ik het perfect normaal vind dat de uitvoering gesplitst is zoals de VDAB en De Lijn,
maar in beleidsdomeinen zoals Erfgoed en Ruimtelijke Ordening, Toerisme enzovoort, stel ik
me vragen over die meerwaarde. Ik ben ook diegene die daarin zeer genuanceerd te werk
gaat. Ik heb gezegd dat BBB op zich niet compleet verkeerd is. BBB heeft een aantal
principes ingevoerd die goed zijn: autonomie van de leidend ambtenaar, responsabilisering
van de leidend ambtenaren, duidelijke afspraken met de leidend ambtenaren, primaat van de

http://www.bestuurszaken.be/
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politiek uitgevoerd door de ambtenaren. Ik kan begrijpen dat bepaalde ambtenaren zeggen dat
ze wat gefrustreerd zijn omdat hun visie niet gevolgd is, maar in een democratie is het nu
eenmaal zo dat de politici beslissen en dat de regering en de ministers hier ter verantwoording
kunnen worden geroepen en niet de ambtenaren, wat niet betekent dat we de insteek en de
inspraak van die ambtenaren niet waarderen en niet naar waarde zouden schatten of niet
zouden laten spelen.

Ik heb bij het begin van deze regeerperiode ook gezegd – het staat trouwens niet in het
regeerakkoord – dat we BBB niet volledig zouden omkeren. Die operatie was net gebeurd,
was opgestart in 2006. De structuren hadden net vorm gekregen. Alle mensen zaten op hun
stoel. Er was onzekerheid mee gemoeid en het slechtste wat je kunt doen in een organisatie
van 44.000 mensen, is tabula rasa maken en opnieuw naar vroegere toestanden gaan. Dat
hebben we niet gezegd. We hebben wel gezegd dat we op een verstandige manier nu al alle
onderliggende mechanismen met betrekking tot de verkokering zouden aanpakken. Ik heb
daarstraks een onvolledige opsomming gegeven. We hebben ervoor gezorgd dat de
managementondersteunende diensten, die ook verkokerd waren, samenkwamen. We zijn van
34 gedaald naar minder dan 10. We gaan naar één personeelsbeheersysteem. We zullen
Oracle Financials (OraFin) uitbreiden, evenals de gemeenschappelijke dienst voor preventie.
We maken ICT-toepassingen en contracten die gelden voor alle entiteiten.

In het laatste jaar van deze regering hebben we beslist dat er al tien entiteiten verdwijnen.
Mijn persoonlijk standpunt is dat dit niet het eindpunt is en dat een volgende regering daarin
verstandige stappen moet zetten. Wat mij betreft, kunnen zelfs bepaalde beleidsdomeinen
worden samengevoegd, zeker wat een aantal entiteiten betreft. Het is een stap die een
volgende regering kan zetten en die zal leiden tot meer efficiëntie en tot een beter beleid.

Ik kom tot de interne staatshervorming. Ik weet dat de oppositie daar laatdunkend over doet.
Ik blijf zeggen dat dit de eerste regering is die effectief een interne staatshervorming heeft
gerealiseerd. Ik heb er altijd aan toegevoegd dat dit niet het eindpunt is, dat dit een spoor is
dat we trekken, met klemtonen die in de volgende jaren verder zullen worden gevolgd. Dit is
een concept voor de volgende decennia. Diegenen onder u die vertrouwd zijn met interne
staatshervormingen, met bestuurlijke herindelingen, weten dat in die landen waar dit gebeurt,
dit een werk is van meerdere regeerperiodes. Kijk naar Denemarken, kijk naar Nederland,
kijk naar andere landen: dit is niet iets dat je in één keer top-down gaat opleggen.

We hebben echter een klemtoon gelegd. Er zijn twee bestuursniveaus in Vlaanderen waarop
we de klemtoon leggen: de gemeenten en de Vlaamse overheid. Ik denk dat we het er ook
allemaal ongeveer over eens zijn dat we natuurlijk nog meer bevoegdheden, meer middelen,
meer autonomie moeten verstrekken aan die lokale entiteiten. Eerst moest daar echter een
ander grondig voorbereidend werk voor worden gedaan. De heer van Rouveroij, die er nu niet
bij is, heeft dat ook gezegd in zijn blauwboek. Hij stelde dat men op dit ogenblik zelfs geen
verdere stappen kan zetten. Eerst moest immers heel die regioscreening gebeuren. Eerst
moest heel dat tussenniveau in kaart worden gebracht. Er moet aan die steden en gemeenten
worden gevraagd hoe zij die samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten zien. Dat werk is
nu bezig, met de gouverneurs.

Elke gemeente in Vlaanderen maakt deel uit van meer dan zestig samenwerkingsverbanden.
Die kenden wij niet. Daar had niemand een zicht op. Die hebben we nu in kaart gebracht. We
hebben aan de provincies een gesloten taakstelling bezorgd. U kent de afspraken die er op dat
vlak zijn gemaakt. Nu kan een volgende regering doorgaan op dat spoor, en kan men
inderdaad die veelheid aan structuren gaan reduceren. Er zijn er veel te veel voor die 6,5
miljoen Vlamingen. Er zullen politieke keuzes moeten worden gemaakt ter zake. Die van
mijn partij vindt u in ons programma. Die van andere partijen zijn hier gezegd. Ik sta hier
echter als minister. Ik ben graag bereid dat debat te voeren als politicus, maar op dit moment
spreek ik hier als minister.
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Wat men ook moge beweren, we hebben ook de planlast voor de gemeenten sterk
verminderd. We hebben meer dan tien sectorale plannen en rapporten afgeschaft die elke
gemeente elk jaar moest bezorgen aan Brussel, aan de sectorale ambtenaren van de Vlaamse
overheid. We hebben de gemeenten gevraagd één meerjarenplanning te maken, met veel
meer vrijheidsgraden, met niet eens een betutteling door ons als overheid met betrekking tot
de vraag hoe ze tot het realiseren van dat beleid komen. Neen, we laten het over aan de
gemeenten om dat te doen. We hebben de gemeenten via het Gemeentefonds en het
Stedenfonds een stijgingspercentage van 3,5 procent gegeven. Wie het rapport heeft gelezen,
weet dat de commissie heel veel aandacht schenkt aan benchmarking, aan het vergelijken van
gegevens. Dat is belangrijk. Wel, ga naar de website van elke van uw steden en gemeenten:
uw gemeentelijk profiel, dat wij ter beschikking stellen, is van onschatbare waarde, niet
alleen om uw beleid te voeren, maar ook om u te benchmarken ten opzichte van andere
vergelijkbare steden en gemeenten, tot en met op het vlak van integratie en inburgering,
waarover we een monitor hebben geplaatst.

Geachte leden, ik ben bezig met een proefproject bij een middelgrote pilootgemeente in
Vlaanderen. Ik wil eens bekijken wat nu de gegevensstroom is die uit die gemeenten naar
Vlaanderen moet gaan. Is dat een last die disproportioneel groot is, en hoe groot is die last?
Dat onderzoek loopt nog, maar nu al leren de voorlopige resultaten ons dat minder dan 10
procent van de uitgaande briefwisseling van een middelgrote stad in Vlaanderen naar de
Vlaamse overheid komt. Die 10 procent gaan we enorm vergemakkelijken. U weet dat ik
klaar ben met mijn elektronisch loket. Ik meen dat een groot deel van al die stukken en
documenten betrekking heeft op Binnenlands Bestuur. Dat was niet gedigitaliseerd. Daar
hebben we nu een elektronisch loket voor. Met betrekking tot BBC kon men nu al alles
elektronisch aan Vlaanderen bezorgen. Alle steden en gemeenten zullen heel die
papierwinkel mogen afschaffen. Straks komt er ook de digitale bouwvergunning. In een
aantal steden en gemeenten loopt dat nu al. Volgens mij zijn dat twee belangrijke onderdelen
van die briefwisselingstroom naar Vlaanderen, maar in die middelgrote stad komen we tot nu
toe aan minder dan 10 procent.

Collega’s, een ander belangrijk punt is de samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s. 74
procent van de gemeenten, zo blijkt uit de enquête van de VVSG, opteert voor samenvoeging
of herstructurering van gemeente en OCMW. Er zijn op dit ogenblik in Vlaanderen 85
gemeenten met nog 1 gemeentelijke ontvanger en 25 gemeenten met nog 1 gemeentelijke
secretaris.

Voorzitter, collega’s, ik kan zo doorgaan en nog heel wat punten aanhalen die aantonen dat er
in deze regeerperiode enorm veel vooruitgang geboekt is inzake efficiëntie en transparantie.
En ik heb het dan nog niet over open data enzovoort gehad.

We hebben in moeilijke budgettaire tijden met een krimpend apparaat – 7 procent minder
ambtenaren – en krimpende middelen – 425 miljoen euro recurrente besparingen – een
performantere overheid neergezet. Heb ik ooit gezegd dat dit het beste resultaat is dat je kunt
halen? Neen. Dit is een werk dat je moet voortzetten, over verschillende bestuursperiodes
heen.

Kijk naar de maturiteitscijfers van onze entiteiten. Wij publiceren die. Wij onderzoeken de
maturiteit van onze entiteiten en stellen streefcijfers. Er zijn er die ‘performeren’, er zijn er
die nog niet ‘performeren’. Dat is inherent aan een grote organisatie. Maar dat werk moet je
blijven voortzetten.

Collega’s, ik geloof ook in een sterke overheid. Je hebt een sterke overheid nodig voor de
dienstverlening. Sterke overheid staat niet voor grote overheid. Een sterke overheid moet
efficiënt zijn. Je moet je kerntaken omschrijven, en vervolgens moet je dat zo efficiënt
mogelijk doen. Je moet zorgen dat je goede ambtenaren hebt, om dat apparaat sterk te maken,
om de regels die uitgeschreven zijn, ook te kunnen laten naleven, om goede dienstverlening
te verstrekken aan je klanten, de bedrijven, de gemeenten, de verenigingen, de burgers.
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Op dat vlak denk ik dat wij een gemotiveerd korps hebben. Ik kom heel veel mensen tegen
binnen de Vlaamse administratie die gemotiveerd zijn en ook meer en meer – want ik
stimuleer hen daar ook toe – trots zijn op het feit dat ze ‘civil servant’ zijn, dat ze voor de
Vlaamse overheid werken, dat ze meewerken aan het publieke belang, aan het algemeen
belang dat ze mee kunnen dienen door voor de overheid te werken.

Ik weet dat ‘overheid’ in het verleden een negatieve klank gehad heeft in de media. Dat wordt
gelukkig stilaan bijgesteld, maar wij tonen nog veel te weinig waar we goed in zijn. Dat staat
trouwens ook in dat rapport, en dat heb ik ook bij elke ontmoeting met die commissie gezegd.
Wij leveren vaak sterke prestaties met bepaalde entiteiten. Wij hebben ambtenaren die
schitterend werk verrichten. Ieder onder u kent er uit zijn eigen ervaringen. Alleen tonen wij
het niet.

We hebben ook een beetje het nadeel dat er in heel dit land blijkbaar maar één ambtenaar in
de media komt – Van Massenhove, om hem niet te noemen. Wij hebben geen Vlaamse Van
Massenhove. Wij zouden ook wel eens iemand mogen hebben die die rol kan spelen en die
uitleg kan geven bij alle hervormingen die wij doorvoeren, hervormingen die soms al jaren
lopen bij ons in de Vlaamse overheid, waar andere overheden nog mee moeten beginnen.

Ik concludeer, voorzitter, collega’s. Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb, aan de hand van dit
rapport en van de e-mail van de voorzitter van de commissie, dat dit rapport niet een evaluatie
is, maar een vooruitblikken op de toekomst. Dit rapport is uiteraard geen moment van
absolute glorie, alsof alles perfect zou zijn. Niemand heeft dat ooit gezegd. Dit rapport wijst
wel de weg die verder gevolgd moet worden, en ik onderschrijf die weg ook. (Applaus bij de
meerderheid)

De heer Bart Caron: Natuurlijk, minister, mogen onze Vlaamse ambtenaren ook goede
punten hebben. Het zou onterecht zijn om dat niet te doen, laat ons dat ook maar zeggen.
Anderzijds ben ik een beetje gefrustreerd. Ik zou graag eens net zoveel tijd hebben als u om
voorbeelden te kunnen geven van dingen die niet zo goed lopen. Dat is natuurlijk het
voordeel van minister te zijn. U hebt veel meer tijd om te etaleren wat u mag zeggen. Maar er
zijn ook een aantal positieve dingen gebeurd. Als u dat van mij wilt horen, zeg ik ja.

Wat beter bestuurlijk beleid betreft: het is inderdaad in 2004 beslist en in 2006 echt gestart. U
kon in twee jaar de tanker van richting doen veranderen, denk ik. U had die keuze wel kunnen
maken, maar u hebt het niet gedaan.

Er is één punt zeer weinig aangeraakt in de discussie vandaag, ook niet door u. Dit rapport
pleit namelijk ook voor sterke decentralisatie, en dus voor het versterken van de lokale
besturen en de bestuurscapaciteit van die lokale besturen. Ik hoop dat u dat ook deelt.
Principieel zou dat zeker moeten.

Ik wil u toch even betrappen op een realiteit die wat anders is. U hebt net gezegd dat u een
EVA Inburgering en Integratie hebt opgericht en daarmee tientallen vzw’s hebt geliquideerd.
Wel, dat is een sterk voorbeeld van centralisatie. U hebt tien vzw’s uit het middenveld
opgezogen om een Vlaamse overheidsinstelling te creëren. Dat is centralisatie en ontkenning
van het middenveld en dus ontkenning van de subsidiariteit. Als ik dat hardop mag zeggen.

Minister, ik wil u feliciteren met de analyses inzake de intermediaire structuren en de interne
staatshervorming die gemaakt werden bij het begin van de legislatuur. Er is echter geen 5
procent gerealiseerd van de voorgestelde oplossingen. U gaat dezelfde weg op als veel van
uw voorgangers. U hebt misschien 5 procent gerealiseerd en voorgangers van u nog veel
minder.

Het is de vierde of vijfde keer dat ik meemaak dat de minister van Binnenlands Bestuur
Vlaanderen bestuurlijk wil hervormen en nooit ofte nooit komen we tot effectieve resultaten
op het terrein. We blijven hangen bij wat randvoorwaarden en kleine reparaties. Aan de
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intermediaire structuren, zoals de intercommunales en de vzw’s, die vaak ondemocratisch
werken, wordt weinig of niets gedaan. Dat is onder uw bewind niet anders geweest.

Het prestatiegericht begroten en besturen, daar is Vlaanderen niet sterk in, zo merkt dit
rapport terecht op. We hadden een begin van begroting gemaakt in die zin, maar dat was zo
flou en onduidelijk dat het ons niet helpt. Dat is ook een boodschap aan de minister-president:
transparant begroten wordt heel moeilijk in de komende jaren.

Ik sluit af met mijn begin. Ja, we hebben heel fijne ambtenaren en een sterk ambtenarenkorps
in Vlaanderen. Laat ons daar veel waardering voor hebben. Ik wil die waardering nog eens
uitspreken.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, u spreekt van ‘flat earth news’. U vergelijkt
degenen die kritiek ontwikkelen op de Vlaamse Regering op basis van dit rapport met de
middeleeuwers. Dat is blijkbaar het tijdperk van deze namiddag. Ze geloofden in de platheid
van de aarde. Ik vind dat nogal beledigend voor de parlementsleden die hier gesproken
hebben.

We hebben het rapport heel aandachtig gelezen. Bijna alle oppositieleden hebben gezegd dat
het rapport ook positieve kritiek geeft op de Vlaamse Regering. Bijna allemaal hebben ze
gezegd dat het een genuanceerd rapport is. Ons beschuldigen van ‘flat earth news’ vind ik
wat kort door de bocht. Ik vind dat u niet op deze manier kunt omgaan met de oppositie.

U bent niet ingegaan op de RIA en de wetgevingskwaliteit, die ook in het rapport worden
besproken. Dat was volgens mij nochtans een van de grootste zwakheden van deze Vlaamse
Regering. U hebt de zaak laten verwateren. De controle op de wetgevingskwaliteit is
verzwakt onder deze regering, in tegenstelling tot Europa, waar die wordt versterkt. Dat leidt
– en in de toekomst nog meer – tot beschamende en beledigende vernietigingen door het
Grondwettelijk Hof.

De minister-president heeft al gezegd dat dit niet zo erg is. Het Grondwettelijk Hof heeft een
mening en de Vlaamse Regering heeft een mening. Die bestaan gewoon naast elkaar. Dat is
geen probleem. Het verschil is wel dat het Grondwettelijk Hof een juridische instelling is die
kan vernietigen, waardoor we hier in het Vlaams Parlement ons huiswerk moeten
herbeginnen. Daar bent u echt niet op ingegaan. Dat vind ik echt een zwak punt van deze
Vlaamse Regering.

In mijn functie van hoogleraar heb ik nog meegewerkt aan het BBB onder minister-president
Patrick Dewael. U moet zich goed realiseren hoe de toestand daarvóór was. Voordien was er
één Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, één ministerie dus. Dat was het resultaat van
het denkwerk van Luc Van den Bossche en Wivina Demeester. Dat was in de beginperiode
van de Vlaamse autonomie misschien een goed idee. Maar dat Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap was een moloch geworden, een politieke macht op zichzelf. De politiek werd
daarbij bijna herleid tot een randverschijnsel. Met het centraal stellen van het primaat van de
politiek en de ontwikkeling van BBB werden de puntjes op de democratische i’s gezet. BBB
moet men niet afbreken, het was in wezen een heel goed idee.

Wat blijkbaar wel een feit is, is de verkokering. Ik weet niet of de verkokering het directe
resultaat is van BBB. De verkokering lijkt me dikwijls het gevolg te zijn van politieke
benoemingen. Ik moet u er maar op wijzen dat de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en
Waterbeheer (AMINAL) en de administratie Ruimtelijke Ordening gedurende jaren de
eenmaking van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning hebben
tegengehouden. Dat was niet wegens bestuurlijke argumenten, maar puur wegens politieke
tegenstellingen. De ene administratie werd bestuurd door een rode, de andere door een
blauwe. Daardoor werd dat gedurende jaren tegengehouden. Het is pas nu dat er eindelijk een
inhaaloperatie wordt gedaan en dat we een beetje op het niveau van de efficiëntie van
Wallonië beginnen te komen.
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De politieke benoemingen zijn nog altijd niet gestopt. Ik wil maar verwijzen naar de poging
tot politieke benoeming in Bloso. Een adept van N-VA werd in de running gebracht, maar
,jammer genoeg voor die persoon, werd dat gelekt en ging het feest niet door.

Minister, u somt een aantal realisaties op. Ze zijn goed, ik ga daarin mee, maar dat een
‘interne staatshervorming’ noemen… Begrippen zijn steeds heel rekbaar: ‘to define or to be
defined, that’s the question’. Deze technische verbeteringen een staatshervorming noemen,
dat is te kort door de bocht. Voor de grote brokken van de staatshervorming, namelijk de
afschaffing van de provincies en de fusies van de gemeenten, is niets gebeurd. Het zijn
nochtans essentiële dingen. U hebt die niet kunnen realiseren. Het resultaat oogt daarom maar
mager.

De heer Joris Van Hauthem: Minister, u zei dat u een beetje verstoord was door de toon
waarop het rapport in de media behandeld is. Dat kan zijn, maar dat kunt u ons moeilijk
verwijten, dat moet u dan maar de journalisten verwijten.

U zegt dat het geen evaluatierapport is. Strikt genomen hebt u gelijk. Als de doelstelling
onder meer is om een klankbord te zijn in verschillende domeinen en op verschillende
vlakken, dan is men een klankbord of dan is men dat niet. Als men een klankbord is, is de
doelstelling bereikt, zou men kunnen zeggen. Op die manier kunt u natuurlijk de
doelstellingen blijven uitbreiden en blijven aanhouden.

Maar daarom heb ik toch ook het element interne staatshervorming eruit gepikt als zijnde een
vorm van kritiek door de commissie. Dat kunt u toch niet ontkennen, evaluatie of niet? Het is
een serieus punt van kritiek, want als de commissie nu zegt dat een essentiële taakverdeling
cruciaal is voor elke bestuurslaag, dan betekent dat dat die er vandaag niet is. Dat beschouw
ik als een vaststelling die ik omvorm tot een serieuze vorm van kritiek vanwege deze
commissie.

Ik dacht dat het deze legislatuur voor een stuk zou gebeuren middels de interne
staatshervorming. Ik dacht dat we voor een stuk af zouden zijn van die intermediaire
versnippering, van die ‘verrommeling’ van het bestuurslandschap tussen het gemeentelijke en
het Vlaamse niveau. Dat is niet waar. En dat is de grote ontgoocheling. Wie de debatten en de
discussies daarover gedurende de voorbije vijf jaar heeft gevolgd in de commissie, weet
waarover het gaat. Elementen werden naar voren geschoven en weer teruggetrokken. Het was
een partijpolitiek steekspel, dat vooral binnen de meerderheid werd gevoerd om te zien
hoever men vooral niet mocht gaan.

U wilt dit nu verdoezelen, minister, met de mededeling: “Kijk eens naar andere landen, daar
gaat het ook over verschillende bestuursperiodes.” Daar wist men tenminste waar men
naartoe wilde gaan! Wij weten nog altijd niet waar we naartoe willen. Iedereen is het er wel
over eens dat de gemeenten belangrijk zijn en dat Vlaanderen belangrijk is, maar daar stopt
de consensus ongeveer.

Maar wat we met dat bestuurlijke middenveld zullen doen, met die ‘verrommeling’, het
intermediaire, waaronder de provincies, is helemaal niet duidelijk. Of beter: wat de provincies
betreft, is het helaas wel duidelijk. Maar al de rest is helemaal niet duidelijk.

Minister, in de laatste vijf jaar is deze meerderheid daar niet in geslaagd, ze is er zelfs niet in
geslaagd nog maar de richting aan te geven die we zouden moeten uitgaan, ook al zou het dan
moeten worden uitgerold over verschillende bestuursperiodes. De elementen die in het
rapport staan, zijn toch echt wel fundamenteel en kunnen effectief als een terechte en zeer
zware en fundamentele kritiek worden aangegrepen.

De heer Kurt De Loor: Collega’s, ik stel vast dat de discussie in dit halfrond over die
efficiënte en slagkrachtige overheid opnieuw gereduceerd blijft tot een cijferdiscussie, terwijl
de nadruk volgens mij ook moet liggen op de output: de dienstverlening en de kwaliteit van
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de dienstverlening. We moeten daarin durven investeren. Alleen heb ik daar geen positief
antwoord op gekregen.

Minister, het voordeel van dergelijke rapporten is dat ze aangeven dat er ruimte is voor
verbetering. Ook dit rapport geeft aanbevelingen in de vorm van prioriteiten voor de
volgende regeerperiode. Ik stel dan ook voor dat we die aanbevelingen ter harte nemen en de
inspanningen leveren om van onze Vlaamse overheid een echte slagkrachtige overheid te
maken, zodat het geen slag in het water is.

De heer Bart Tommelein: Minister, ik merk op dat u herhaaldelijk zegt dat dit geen
evaluatie is van het verleden, maar dat het voornamelijk adviezen zijn voor de toekomst. Ik
wil u daarin volgen. Maar ik heb vastgesteld dat de eerste spreker van de meerderheid er al
meteen een lap op gaf. Ik herhaal dat ik het een genuanceerd rapport vind, want er staan ook
goede dingen in. Maar de eerste spreker van de meerderheid, de heer Kennes, begon met te
zeggen dat het in feite de schuld was van de vorige regeringen van het begin van deze eeuw
en van de vorige eeuw. Daarmee begon het al.

Met andere woorden: als er een rapport wordt gemaakt, mag er geen evaluatie van het
verleden worden gemaakt, maar men – de minister-president op kop – is er wel als de kippen
bij om te verwijzen naar vorige regeringen. Dat mag dan wel. We mogen hier absoluut geen
enkele evaluatie maken – want daar dient dit rapport niet toe –, maar men rekent wel af met
vorige regeringen, waar CD&V en de N-VA toevallig niet in zaten. Ik vind dat in feite
kleintjes, dat geef ik eerlijk toe.

Het blijft een feit dat Vlaanderen een te groot overheidsbeslag heeft. Dat zegt die nota heel
duidelijk. Daarin moet verbetering komen. Het imago van de zichtbare dienstverlening in
Vlaanderen is sedert 2007 gedaald. Ik denk dat de minister-president als sinds 2007 minister-
president is. Er zijn geregeld tegenstrijdige adviezen binnen dezelfde beleidsdomeinen. Dat
ondermijnt het efficiënte draagvlak. Die zaken staan allemaal in het rapport. De subsidiariteit
moet nog meer worden toegepast. Vroeger heette dat ‘integraal federalisme’. Dat weet u vast
nog, minister Bourgeois, uit uw en mijn jonge jaren. U weet vast ook nog dat ik daar een
enorme voorstander van ben. Van die zesde staatshervorming moeten we een opportuniteit
maken. We moeten daarvan gebruik maken om te zeggen waar we een aantal dingen grondig
kunnen verbeteren en veranderen.

Het lijkt mij zeer vreemd dat het rapport tussen de mazen van het net is gevallen. Eén ding is
voor mij alvast duidelijk: dit rapport toont aan dat de voorbije vijf jaar voor Vlaanderen geen
kracht van de verandering waren. (Applaus bij Open Vld)

De heer Ward Kennes: Aangezien het debat vanmorgen, vooraleer hier iemand een woord
had gesproken, al werd gestart in de krant door de heer Somers, die het had over de
verregaande versnippering, leek het mij correct om bij het begin even zijn rol in dat geheel
van de versnippering nog eens in herinnering te brengen. Dat leek mij absoluut noodzakelijk.

Het rapport heeft een genuanceerd beeld gebracht van een korte evaluatie van wat er is
gebeurd en vooral een blik geworpen op de toekomst. Dat is ook de conclusie van het debat
van vandaag. Heel wat zaken die zijn gerealiseerd, zijn de revue gepasseerd. Over de grenzen
van meerderheid en oppositie heen wordt gezegd dat er nog heel wat te doen is, en dat is wat
we moeten onthouden. Dat was ook het opzet van de CEEO: kijken naar de toekomst en de
krachtlijnen bepalen. Ik heb de indruk dat dit in dit parlement door alle fracties is gebeurd.

Minister Geert Bourgeois: Ik wil het nog over een aantal punten hebben. Mijnheer De Loor,
over de jaren heen heb ik in de commissie, in al mijn beleidsbrieven en beleidsnota’s en in
alle debatten altijd gezegd wat u zegt, namelijk dat bij de overheid niet alleen de input moet
worden gemeten maar ook de output. Sommige internationale benchmarks lijden aan een
euvel omdat ze alleen kijken welke middelen erin worden gestopt maar niet kijken hoe men
‘performeert’, wat de dienstverlening is en welke kwaliteit daarbij wordt gehaald. Vlaanderen
besteedt relatief veel geld aan onderwijs. Wij ‘performeren’, want wij zijn de tweede beste
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van Europa in de OESO-rankings (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) die daarover worden gemaakt. Men moet dus kijken naar beide. Dat ontslaat
een overheid er echter niet van om datgene wat zij beslist te doen, zo goed en efficiënt
mogelijk te doen. Zo organiseert Vlaanderen een kleuteronderwijs terwijl er landen zijn die
dat niet doen.

De rest zijn democratische keuzes. Wat doet een overheid wel en niet? Dat kiest een
meerderheid van dit parlement hier. Zodra men beslist iets te doen, moet men het efficiënt
doen en met de grootst mogelijke effectiviteit. Op dat vlak zitten we op één lijn. Er is echter
een belangrijk nuanceverschil. Ik vind niet dat een slagkrachtige overheid noodzakelijk
gelijkstaat aan een grote overheid. (Opmerkingen van de heer Kurt De Loor)

Wat wij nu hebben doorgevoerd, een reductie van het personeel, heeft niets afgedaan aan
onze slagkracht en dienstverlening.

Mijnheer Tommelein, ik ben blij dat u zegt dat het geen evaluatie is. Ik heb alleen bij het
begin van mijn uiteenzetting willen zeggen dat ik de toonzetting daarover betreur. Dat heeft
te maken met de kop van de krant: ‘Vlaamse ambtenaren gedemotiveerd’. Dat is geen verwijt
aan u, maar dat staat niet in dit rapport. In het rapport staat een algemene beschouwing: dat
een aantal maatregelen kunnen leiden tot een deels gemotiveerde administratie. Dat heeft
niets te maken met de Vlaamse administratie. Ten overvloede heb ik u de mail gelezen van
professor Geert Bouckaert, die zegt dat dit geen beoordeling is van de motiveringsgraad van
onze Vlaamse ambtenaren. Ik wil dan ook waarschuwen voor dit soort van flat earth news,
mijnheer Bouckaert.

Mijnheer Tommelein, u hebt het over te veel overheidsbeslag. Ik hoor alleen in dit parlement,
ook door uw partij, zeggen dat er nog meer moet worden geïnvesteerd in onderzoek en
ontwikkeling, in scholencapaciteit, in de wachtlijsten. Vlaanderen beslaat ook weinig. Wij
heffen weinig belastingen, wij krijgen dotaties. Deze regering is blijven investeren en heeft
het apparaat efficiënter gemaakt. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Structureel recurrent
besparen wij 425 miljoen euro. Dat is, wat mij betreft, geen eindpunt. We kunnen op dat vlak
nog doorgaan, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat we niet met grote kerkhoven te
maken hebben. In een volgende efficiëntieoefening zal er meer moeten worden genuanceerd:
waar kan men ontvetten, waar heeft men mensen te kort? Ook dat is een debat dat moet
worden gevoerd, het liefst in samenspraak met onze medewerkers.

Dat we verschillende adviezen krijgen, is van deze wereld. We hebben al onze buitendiensten
ertoe gebracht dat ze een geïntegreerd advies geven. Dat betekent niet dat Landbouw
automatisch hetzelfde advies geeft als Natuur. Daarbij kunnen zeven van de twaalf zus
zeggen en vijf van de twaalf iets afwijkends, maar het is de politiek die beslist. Men moet
ervoor zorgen dat men die adviezen snel en geïntegreerd krijgt en binnen dezelfde termijnen.
Ik heb er geen probleem mee dat men uit de diverse adviesraden diverse adviezen krijgt. We
hebben dat gisteren meegemaakt met de bespreking in dit parlement waarbij het advies van
de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) volkomen afweek van het advies
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Wat dan nog? Dan beslissen we.
Dan maken we een afweging. Zo gaat dat in een democratie.

Mijnheer Bouckaert, wat BBB betreft, is het zo dat ik niet pleit voor een terugkeer naar één
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. U hebt mij BBB ook niet horen afbranden. Ik heb
gezegd dat BBB goede elementen bevat. Wel zeg ik ook dat met BBB te veel structuren en
entiteiten zijn ontstaan. En ik blijf erbij dat het geen goede zaak is om bij het ontstaan van
deze regering, de regering-Peeters II, te beslissen om die structuur weer omver te gooien. Dat
doet men met zo’n grote organisatie niet. We gingen voor rust op het structurele vlak.
Ondertussen wilden we werk maken van een beter hrm-beleid en van een oplossingsgerichte,
efficiëntere administratie. Waar we konden, zouden we entiteiten samenvoegen. Op dat vlak
ligt er voor de volgende regering werk op de plank. Ik neem aan dat die aanpak zal worden
voortgezet, wie er ook zal besturen.
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Ik ben het niet eens met diegenen die een negatieve evaluatie maken van de interne
staatshervorming. Dit is de eerste regering die verder is gegaan dan het voeren van een
kerntakendebat. Dit is de eerste regering die maatregelen heeft genomen. Die de provincies
welbepaalde taken heeft toebedeeld, zoals de afbouw van het Provinciefonds. Wie zegt dat dit
niets voorstelt, moet maar eens de protesten van de provincies bekijken. In Limburg heeft
men zelfs tegen mij betoogd, omdat ik zogezegd het provinciale niveau zou willen afbreken.

We hebben alles omgezet in maatregelen. Er zijn uitvoeringsmaatregelen getroffen. Ik heb al
geschetst wat er al is gebeurd om de slagkracht en de autonomie van de gemeenten te
versterken. In dit regeerakkoord stond niets over de fusies van gemeenten, behalve iets over
vrijwillige fusies. Dat laatste is niet gebeurd. Iedereen die stelt dat de afgelopen vijf jaar een
grote transfer van bevoegdheden, middelen en mensen naar de gemeenten had moeten
gebeuren, gaat voorbij aan de realiteit, want dé Vlaamse gemeente bestaat niet. Er zijn 308
gemeenten, die allemaal grotendeels van elkaar verschillen inzake bestuurskracht. We moeten
eerst werk maken van die bestuurskracht. Dat vereist een regioscreening. We vragen daarom,
bottom-up, aan de gemeenten hoe ze die samenwerking zien. In de volgende bestuursperiode
moet daar werk van worden gemaakt.

We realiseren democratische samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Ik ga voor één
homogeen samenwerkingsverband, in plaats van de actuele toestand, waarbij elke gemeente
lid is van meer dan zestig samenwerkingsverbanden. Dat zal ook de transparantie verhogen.
Dat schept de voorwaarden om aan democratische samenwerkingsverbanden of aan
gefuseerde entiteiten bevoegdheden over te dragen. Toch moet ik waarschuwen. Wie zoals de
heer Bart Somers verwijst naar het Scandinavische model, moet goed beseffen dat in dit land
de verzuiling sterk heeft toegeslagen. In Denemarken, waaraan wordt gerefereerd, zijn
onderwijs, arbeidsmarkt, kinderopvang en welzijns- en gezondheidszorg op het gemeentelijke
niveau gesitueerd, en dat is samen verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van het bnp.
Dat is een totaal andere situatie. In onze bestaande, verzuilde samenleving zal men dan
botsen op andere problemen dan de interne staatsvorming. Zelfs die auteur van de vrije
tribune heeft zijn gemeentelijk onderwijs overgedragen aan het Gemeenschapsonderwijs,
maar hij klaagt wel dat de Vlaamse overheid te weinig bevoegdheden en middelen aan de
gemeenten geeft. Men moet toch consequent zijn. (Applaus bij de N-VA en CD&V)

Collega’s, wat wij hebben gedaan, is het creëren van alle noodzakelijke voorwaarden om
daarop verder te bouwen. Het is een taak die niet in één keer kan worden afgewerkt. Geen
enkele partij had in haar programma de verplichte fusies van gemeenten staan. Wij hebben nu
wel het voorbereidende werk verricht. Men kan nu keuzes maken. Men kan kiezen voor
democratische samenwerkingsverbanden of voor gefuseerde entiteiten. Dat moet toestaan om
de veel te grote overlapping van structuren te vereenvoudigen. (Applaus bij de N-VA en
CD&V)

De voorzitter: Dit debat heeft 2 uur en 40 minuten geduurd. Ik stel voor het af te ronden.

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Voorzitter, de minister heeft mij vernoemd. Heb ik dan niet het recht om
te antwoorden?

De voorzitter: We hebben 2 uur en 40 minuten gediscussieerd. Ik denk dat dat meer dan
voldoende is.

Wenst iemand tot besluit van dit actualiteitsdebat een motie of een motie van wantrouwen in
te dienen?

– Open Vld en het Vlaams Belang kondigen aan een motie te zullen indienen.

De moties moeten uiterlijk om 17.30 uur zijn ingediend.

Het parlement zal zich daarover straks uitspreken.



Plenaire vergadering nr. 27 (2013-2014) – 12 maart 2014 41

Het debat is gesloten.

■ 

ACTUELE VRAAG van de heer Björn Rzoska tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de achteruitgang van
Vlaanderen in de Europese innovatierangschikking

ACTUELE VRAAG van de heer Matthias Diependaele tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de innovatieve prestaties
van Vlaanderen

De voorzitter: De heer Rzoska heeft het woord.

De heer Björn Rzoska: Voorzitter, minister, collega’s, ik hoef er u niet van te overtuigen dat
innovatie een motor is voor economische vernieuwing, voor een meer duurzame economie en
voor meer duurzame tewerkstelling. Daarom moet ik bekennen dat ik geschrokken was en dat
ik mij zorgen maak over het rapport van de Europese Commissie dat inzoomt op waar we
vandaag staan in Europa in de verschillende lidstaten en vooral in de verschillende regio’s op
het vlak van innovatie. Het rapport stelt zeer scherp dat Vlaanderen in 2004 op het vlak van
innovatie aan de top van Europa stond, maar vandaag tien jaar later uit dat koppeloton is
getuimeld en terechtgekomen is in de middenmoot tussen 56 andere regio’s. Het rapport stelt
ook vrij scherp dat boven ons nog 37 regio’s staan die zich innovatieleider mogen noemen.

Ik weet dat er niet veel tijd meer rest, minister, toch vraag ik u graag wat u van het rapport
vindt en wat er volgens u moet worden bijgestuurd opdat we opnieuw met Vlaanderen een
topregio zijn in 2020, zoals u zelf als doelstelling hebt gesteld met de Vlaamse Regering. Ik
zie op dit moment geen verklaring waarom we de positie die we in 2004 vast hadden, tien
jaar later hebben verkwanseld.

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele: Minister, excuses dat we u hebben laten opdraven, dat gaat
blijkbaar een beetje moeilijk. Veel beterschap in elk geval.

Eerst stond er vandaag een debat gepland over de vele bedrijfssluitingen. Innovatie zou zeker
een onderdeel hebben uitgemaakt van die discussie. Nu hebben we het gehad over een
efficiënte overheid, wat ook zeer belangrijk is voor ondernemingen. Mijn vraag gaat over de
efficiëntie van ons innovatiebeleid.

De heer Rzoska heeft verwezen naar het Regional Innovation Scoreboard van de Europese
Commissie. Er zijn heel wat verschillende lijstjes en rangschikkingen van de
innovatiecapaciteiten van verschillende regio’s en landen. Het is soms heel verwarrend, want
deze morgen lazen we nog een heel ander verhaal in de media op basis van een
persmededeling van het kabinet van de minister-president. Het is allemaal heel genuanceerd.
Je moet altijd kijken naar de methodologie van die verschillende lijstjes.

We doen heel wat zaken goed. We zijn in Vlaanderen qua innovatie voor heel wat zaken heel
goed bezig. We hebben zeer veel kennisopbouw, zowel aan de universiteiten als in de
ondernemingen. Al moet ik meteen nuanceren dat er 7 procent minder patentaanvragen zijn.
Dat moeten we in de gaten houden. We hebben nog nooit zo veel geld besteed aan innovatie
als nu. Iedereen heeft de mond vol van die 3 procent, maar geen enkele vorige Vlaamse
Regering heeft het beter gedaan.

Minister, ik wil u vragen naar de thema’s waar we het altijd al minder doen en waar we het
ook nu weer niet beter kunnen doen, namelijk kmo in-house innovation en kmo marketing-
en procesinnovatie. Voor de tewerkstelling in de kennisindustrie doen we het ook maar
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gemiddeld, we zouden veel beter moeten doen. En uiteraard blijft de vermarkting het grote
probleem, ook al hebben we veel kennis. Wat wilt u daaraan doen?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, er zijn deze dagen een paar lijstjes verschenen die een
beeld geven van onze innovatiekracht. Op de eerste plaats zijn er de cijfers die de Vlaamse
Regering zelf heeft verspreid, waarnaar u verwijst, mijnheer Diependaele. In Flanders
Outlook 2014 vergelijken we onszelf met vijftien innovatieve regio’s. Op sommige vlakken
doen we het goed, op andere minder goed. Wel blijkt daaruit als globaal beeld dat we onze
positie verstevigen binnen die vijftien topregio’s. Daarnaast zijn de barometers van Europa
verschenen, het Innovation Union Scoreboard en het Regional Innovation Scoreboard.

Mijnheer Rzoska, ik moet u wel een beetje corrigeren. Die barometers geven niet het beeld
van 2014. Het beeld is voor het grootste deel, zeker wat betreft innovatie, gebaseerd op
indicatoren en cijfers van 2010. Daarom kunnen we ze niet zomaar gebruiken om het beleid
van de voorbije jaren daarmee te vergelijken. We kunnen ze wel gebruiken om de trends te
bekijken.

Ook met betrekking tot de trends moet ik u een klein beetje corrigeren. In die barometers
probeert men de Europese regio’s in te delen in een aantal groepen. De kopgroep bevat 37
regio’s, de tweede groep bestaat uit de ‘followers’. Vlaanderen situeert zich altijd ofwel op
het einde van de kopgroep ofwel aan de kop van de ‘followers’. In 2004 waren we ‘leader’, in
2006 ‘follower’, in 2008 opnieuw ‘leader’ en in 2010 opnieuw ‘follower’. We zitten dus
constant te hengelen tussen die twee groepen in.

Collega’s, wij kunnen op basis van deze Europese barometers zeker niet de vergelijking of
evaluatie maken van het gevoerde beleid. Daarvoor zullen we moeten wachten op de cijfers
die de volgende jaren zullen komen. Wij zullen zelf tegen het einde van de maand nog een
aantal cijfers bekendmaken, op basis van de laatste resultaten van het voorbije jaar.

In ieder geval kan ik u zeggen wat wij verder moeten doen. Wij moeten verder inzetten op het
recept voor de transformatie van onze industrie. Morgen hebben wij daarover een belangrijke
studiedag. Het recept bestaat, ten eerste, uit verder blijven investeren en de middelen
verhogen die publieke overheden investeren in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.
Wij moeten hopen dat daardoor ook de private investeringen blijven aanzwengelen. Op dat
vlak zijn we sinds 2008 gestegen. Vorig jaar investeerden wij 2,4 procent van ons bruto
regionaal product in innovatie en ontwikkeling. We komen van 1,8 tot 1,9 procent in de
vorige legislatuur. Wij moeten, ten tweede, blijven inzetten op het verhogen van het aandeel
van onze kmo’s die innoveren en die de weg vinden naar onze subsidiemechanismen. Ook
daar zijn de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd, en ook daar zien we gelukkig dat
binnen het IWT en binnen de dossiers die daar door bedrijven worden ingediend het aandeel
van de kmo’s begint te stijgen. Wij moeten, ten derde, blijven inzetten op de transformatie
van de kennis naar nieuwe producten en nieuwe diensten. Daar nemen wij heel wat
initiatieven, onder andere het verhogen van de kapitaalsmiddelen die er via de verschillende
instanties beschikbaar zijn voor bedrijven. We moeten ervoor zorgen dat er meer incubatoren
zijn waar jonge opstartende bedrijven een plek kunnen vinden. En wij moeten blijven inzetten
op die transformatie.

Collega’s, wij hebben nog een hele weg te gaan om die transformatie mogelijk te maken. Als
overheid moeten wij blijven investeren om de randvoorwaarden te verbeteren, maar wij
moeten ook onze bedrijven helpen transformeren. Wij hebben nog een hele weg te gaan om
onze bedrijven te helpen om sneller te innoveren en om meer innovatieve producten en
diensten op de markt te brengen. Die transformatie moeten wij de volgende jaren zeker
aanhouden.

De heer Björn Rzoska: Voorzitter, collega’s, minister, ik heb het rapport van de Europese
Commissie wel degelijk goed gelezen. Het houdt rekening met een aantal indicatoren die niet
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altijd tot op het regionale niveau zijn terug te brengen. De heer Diependaele heeft er een
aantal opgesomd. Het rapport toont zeer duidelijk aan dat we op dat vlak een probleem
hebben. Minister, nu krijg ik de indruk dat u zegt dat we wat moeten opletten met die
vergelijkingen. We hebben nog maar net gediscussieerd over wie verantwoordelijk is voor het
Beter Bestuurlijk Beleid (BBB). Dan wordt er zeer snel teruggegrepen naar 2004 om te
zeggen: “Daar zat u eigenlijk mee tussen.” En nu ligt er, op dit moment, een kritisch rapport
voor van de Europese Commissie, waaruit duidelijk blijkt dat we tijdens deze legislatuur wat
betreft innovatie uit het koppeloton zijn weggevallen. Er is in het rapport ook sprake van een
negatieve innovatie-index. Hoe komt het dat, op een moment dat de Vlaamse Regering
beweert voluit in te zetten op innovatie, de Europese Commissie tot de conclusie komt dat er
een negatieve innovatie-index is?

De heer Matthias Diependaele: Minister, dank u voor uw antwoord. Ik moet zeggen dat ik
het nagenoeg volledig eens ben met wat u zegt. Ik onderschrijf uw volledige analyse. Maar ik
heb er één heel groot probleem mee: diezelfde analyse werd ook vijf jaar geleden gemaakt.
Diezelfde pijnpunten waren toen ook al bekend.

Minister, ik begrijp dat u met betrekking tot bepaalde zaken moeilijk kunt ingrijpen. Voor
andere zaken hebben we echter al heel wat tijd gehad. Een voorbeeld hiervan is de
vermarkting, wat nog steeds een probleem vormt. De Europese Commissie heeft hier vijf jaar
geleden ook al op gewezen. Ik weet dat u zich met innovatieve aanbestedingen bezighoudt. Ik
hoop dat we nog voor het einde van de legislatuur een resultaat kunnen zien. Een
innovatiepact zal er niet komen. U hebt zelf naar de link met het ondernemerschap verwezen.
We moeten hier absoluut op inzetten. Dat wisten we vijf jaar geleden echter ook al.

Ik ben het volledig eens met de analyse. We moeten echter dringend werk maken van de
oplossingen.

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

De heer Robrecht Bothuyne: Voorzitter, we hebben nog nooit zo veel geld uitgetrokken
voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) en innovatie. In Vlaanderen leveren zowel de
overheid als de bedrijven heel wat inspanningen. We moeten echter vaststellen dat we er met
betrekking tot de output nog lang niet zijn.

Ik wil me focussen op een element dat de heer Diependaele heel kort heeft vermeld. Wat het
aantal octrooiaanvragen betreft, hebben we de scherpste daling van het hele Europese
vasteland gekend. Andere landen stijgen sterk in de ranglijst. Daar worden meer octrooien
aangevraagd. In ons land is het aantal octrooiaanvragen met 7 procent gedaald. Aangezien we
nog nooit zo veel geld aan O&O hebben gespendeerd, is dit natuurlijk angstwekkend.

Minister, hoe komt dit? Wat kunnen we hieraan doen? Het gaat tenslotte om een belangrijke
boodschap en een belangrijk signaal met betrekking tot ons innovatiebeleid.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, ik ben blij dat de heer Diependaele eindelijk erkent dat
we ongeveer even ver staan als vijf jaar geleden. We hebben vijf jaar stilstand gekend. Ik zie
dat dit inzicht nu ook bij hem is gegroeid.

In feite wisten we al in 2011 dat we niet vooruit geraken en dat we er niet goed voorstaan. De
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) heeft toen in een rapport geschreven
dat de situatie van Vlaanderen op het vlak van O&O ontnuchterend was. Het ging toen niet
enkel om de input- maar ook om de outputfactoren.

Minister, ik erken dat in het licht van de budgettaire situatie toch inspanningen zijn geleverd.
Ik zou u echter een informatieve vraag over het concurrentiepact willen stellen. In de
begrotingsopmaak was aanvankelijk niets voorzien. Eigenlijk had hiervoor minimaal 70
miljoen euro moeten worden uitgetrokken. Uiteindelijk staat in het concurrentiepact dat
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hiervoor 25 miljoen euro recurrent en 20 miljoen euro niet-recurrent wordt uitgetrokken. Zijn
die middelen al toegewezen? Wat wilt u hiermee doen?

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Voorzitter, volgens mij is het duidelijk dat innovatie en O&O
een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ik wil de heer Rzoska en de heer Vereeck met klem
tegenspreken. Volgens mij hebben we niet stilgestaan. De Vlaamse overheid beweert niet
enkel aan O&O te werken. We hebben effectief meer publieke middelen geïnvesteerd.

Een vermarkting kan niet worden gedecreteerd. We moeten er alles aan doen om het
bedrijfsleven te mobiliseren. Dit veronderstelt ook een continue inzet van publieke middelen.
We moeten de innovatie in het Vlaanderen van de kmo’s ook in de kmo’s krijgen.

Een aantal sprekers hebben naar de innovatieve aanbestedingen verwezen. Dit lijkt me een
goed en interessant middel. We moeten er echter in slagen dat van het eilandje van het project
betreffende de innovatieve aanbestedingen weg te krijgen. We moeten effectief proberen heel
de biosfeer van de overheid in te zetten om aan innovatieve producten en diensten te werken.
Dit zal een gedeelde verantwoordelijkheid zijn of dit zal niet zijn.

Minister Ingrid Lieten: We moeten vertrekken vanuit de context waarin we werken. Ook uit
de Europese cijfers blijkt dat we in een kmo-land leven. Veel kmo’s maken en leveren veel
producten met weinig toegevoegde waarde. Het gaat weinig om afgewerkte producten. We
exporteren te weinig innovatieve producten.

Die handicaps kunnen we niet snel wegwerken. Dit vergt een hele cultuuromslag. De
Vlaamse Regering heeft, met alle respect, heel veel in de ontwikkeling van een duidelijke
beleidsvisie geïnvesteerd. Met het Nieuw Industrieel Beleid zetten we in op de
innovatiekracht van de kmo’s, op de competentieontwikkeling van het personeel en op een
loonlastenverlaging waar dat mogelijk is. We willen die transformatie in alle sectoren en dan
in het bijzonder in de industriële sectoren tot stand brengen.

We zijn vertrokken op een tocht die iedereen mee moet maken. Ik ben er persoonlijk zeer
sterk van overtuigd dat de Vlaamse overheid in al haar geledingen, binnen de beperkte
budgettaire ruimte die er was, duidelijke keuzes heeft gemaakt om het
voorwaardenscheppend beleid ernstig te versterken. In het horizontaal begrotingsprogramma
voor de begrotingsopmaak 2014, zitten we voor alle middelen die voor wetenschapsbeleid
zijn toegevoegd, aan 2,177 miljard euro. In 2008 zaten we aan 1,782 miljard euro. Er is dus
een enorme stijging van middelen, waarbij de overheid investeert zowel in basisonderzoek,
waarin de basis wordt gelegd voor kennisontwikkeling, als in toegepast onderzoek. We
hebben ingezet op de instrumentaria voor heel de innovatieketen, niet alleen in de
onderzoeksfase, maar we hebben ook in nieuwe instrumenten voorzien voor risicokapitaal
voor jonge opstartende bedrijven. Daar kiezen we er duidelijk voor om de transformatie van
de kennis die er aan onze wetenschappelijke instellingen bestaat, naar het bedrijfsleven
mogelijk te maken. Ik denk hierbij aan het Spin-Off Financieringsinstrument (SOFI), waar
we heel specifiek voor jonge startende bedrijven in risicokapitaal voorzien. We hebben de
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversiemaatschappij
(LRM) versterkt. We hebben de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen
(Gimv) de kans gegeven om verder te kunnen groeien. We hebben de innovatiecentra
versterkt, die ook een belangrijke rol spelen om kmo’s te begeleiden in het innovatietraject.
We hebben bij het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) het
hele traject voor kmo’s gemakkelijker gemaakt. We hebben de toegangspoort verlaagd. We
hebben een hoger percentage subsidies gegeven. We hebben de procedures vereenvoudigd. Je
ziet al in de cijfers van vorig jaar en dit jaar dat er meer kmo’s hun weg vinden naar
innovatie. We hebben de strategische onderzoekscentra versterkt. We hebben op al die
domeinen ingezet.
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Dat zijn allemaal initiatieven van de voorbije twee tot drie jaar. Die hebben tijd nodig om hun
weg te vinden en om de weerslag ervan te laten zien in de statistieken. Mijnheer Rzoska, de
statistieken die Europa de voorbije weken heeft verspreid, gaan over indicatoren van 2010. Ik
wil gerust zeggen dat het meer, beter en sneller moet, daar ben ik het helemaal mee eens,
maar u mag niet op basis van de indicatoren van 2010 het beleid van de voorbije jaren
vergelijken. Dat zou intellectueel oneerlijk zijn.

Collega’s, ik ben ervan overtuigd dat we op die weg moeten voortgaan. Je voelt dat het
bedrijfsleven daar volop mee bezig is. Je voelt dat de werkgeversorganisaties veel meer
inzetten om ook de kmo’s te bereiken. Ik verwijs gewoon even naar de actie ‘Ik innoveer’,
die we samen met de werkgeversorganisaties doen en waar we heel wat workshops en
opleidingen organiseren specifiek ten aanzien van onze kmo’s. Ik blijf ervan overtuigd dat de
omslag die we deze legislatuur hebben gemaakt om te blijven investeren en in extra middelen
te voorzien, maar tegelijkertijd het zwaartepunt van ons beleid te verleggen van de grote
bedrijven naar de kmo’s, de weg is die ons in de toekomst zal helpen om verder een
innovatieve regio te worden en te blijven en daarmee duurzame jobs te realiseren.
(Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

De heer Björn Rzoska: Minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord, maar ik kan me
niet helemaal van het gevoel ontdoen dat er enige contradictie is tussen wat u komt te
vertellen en de voorzichtigheid waarvoor u pleit, en de hoeracommunicatie die van bij de
minister-president vertrekt op het vlak van innovatie en de creatieve manier – ik druk me
zacht uit – waarop hij probeert aan te tonen dat Vlaanderen op dit moment een topregio is.
Dat staat in schril contrast met wat u zegt.

Mijnheer Van Malderen, niet ik sprak over stilstand de afgelopen vijf jaar, dat was collega
Diependaele, en dat werd meegenomen door de heer Vereeck als quote in zijn betoog. Wat
mij betreft, is het duidelijk. De minister-president is hier nu niet, maar als hij het heeft over
zogenaamd ‘verstandig groen’, waar hij het de laatste tijd regelmatig over heeft, dan zie ik
meteen wat de gevolgen zijn van dat beleid van ‘verstandig groen’.

De heer Matthias Diependaele: Ik heb zelf het woord ‘stilstand’ niet in de mond genomen.
Het is wel zo dat dezelfde pijnpunten die er vijf jaar geleden waren, er nu nog zijn.

Mijnheer Vereeck, ik heb helemaal het licht niet gezien. U weet zeer goed dat ik de voorbije
vijf jaar mijn rol heb gespeeld in de commissie en zelf de thema’s die ik naar voren heb
gebracht, verschillende keren op de agenda heb gezet, met vragen, voorstellen en initiatieven
daarover. Maar we blijven daar inderdaad met dezelfde problemen zitten.

Er zijn inderdaad initiatieven genomen, en sommige ervan zijn ook goed uitgedraaid en
hebben resultaat opgeleverd. Op andere moeten we blijven inzetten.

De crisis heeft ook wat roet in het eten gegooid. Ze heeft ervoor gezorgd dat bedrijven minder
aan innovatie besteden. Ook het multiplicatoreffect van middelen die door de overheid
worden ingezet, speelt niet meer zo hard door naar de 2 procent die de bedrijven moeten
halen. Tegelijk was de crisis ook een kans, een uitdaging om net meer te durven in ons
innovatie-instrumentarium, om het enthousiaster te hervormen. Maar dat zal een opdracht zijn
voor de volgende regering.

De voorzitter: De actuele vragen zijn afgehandeld.

■ 
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ACTUELE VRAAG van de heer Jan Penris tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het
ontoereikende budget voor sociale woonleningen en de werking van het Vlaams
Woningfonds

ACTUELE VRAAG van mevrouw Mercedes Van Volcem tot mevrouw Freya Van den
Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het
financieringsprobleem voor de sociale woonleningen

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Minister, ik had u beloofd dat ik beleefd zou blijven, en ik zal dat ook
doen. Er is een budget voor sociale woonleningen. Dat was 700 miljoen euro en het zou
worden opgetrokken tot 814 miljoen euro, maar de nood is blijkbaar hoger. Nu spreken we
over een nood van 1,734 miljard euro. Kan Vlaanderen dit blijven betalen?

Minister, ik neem aan dat u de ambitie hebt om dat te doen, maar de minister van Begroting
zegt: “We gaan niet zomaar een blanco cheque uitschrijven. Het zou een beter idee zijn een
deftige audit te houden van de manier waarop het Vlaams Woningfonds werkt.”

Dit was een collega-minister van u, minister. Hoe lost u dat intern op? Er is een nood. Wij
steunen uw verzuchtingen, maar u hebt het antwoord gekregen van de minister van Financiën,
die zegt dat we zuinig moeten zijn.

De voorzitter: Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Minister, voor één keer zitten we op dezelfde golflengte.
Wat het sociaal woningbeleid en de huurwoningen betreft, weet u dat ik een heel andere visie
heb dan u. Onze liberale partij is voor eigendomsverwerving omdat dat een dam is tegen
armoede. We denken dat het instrument van de sociale leningen, net als de woonbonus, een
heel interessante stimulans is.

Het verbaast me dat de N-VA, uw regeringspartner die altijd de kracht van de verandering
preekt, maar vooral ook zegt dat wie werkt vooruit moet gaan … (Opmerkingen van de heer
Matthias Diependaele)

Het is belangrijk, minister, dat de mensen die vandaag een woning willen kopen, een woning
kunnen aanschaffen. Daar hebt u aan ons een echte partner. De sociale leningen moeten
verder kunnen worden uitgebreid. Dat kan met weinig middelen, omdat we alleen maar het
renteverschil moeten bijleggen. Met bijvoorbeeld 2 miljoen euro kun je 100 miljoen euro aan
leningen geven aan de mensen. Het is heel belangrijk dat u de mensen die vandaag willen
kopen, ook zij die in een zwakke inkomensgroep zitten en die de sociale mobiliteit kunnen
doorbreken, verder ondersteunt.

Minister, ik hoop dat u binnen uw budget middelen vindt om het budget van de sociale
leningen als het ware uit te breiden.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Het klopt dat er een enorme toename is bij de aanvragen
van leningen. Sedert het begin van deze bestuursperiode is het volume van sociale leningen
die we toekennen, al behoorlijk gestegen van 521 miljoen euro per jaar naar 814 miljoen euro
per jaar. En toch blijkt ook dat onvoldoende. De vraag is gewoon veel groter.

Het is zo dat het geld in principe op zou zijn in de loop van de maand april. Wij hebben
inderdaad aan het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (VMSW) gevraagd om mensen op tijd te verwittigen dat er geen geld meer zou
kunnen zijn. Het is belangrijk om mensen niet in de waan te laten dat ze kunnen lenen als het
geld er nog niet is.
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De heer Penris verwijst naar de audit. Het gekke is dat we twee jaar geleden een uitgebreide
audit over het VWF in de commissie hebben besproken. Ik had die audit gevraagd, en die is
in de commissie voorgesteld. Waarom had ik die audit gevraagd? Het Vlaams Woningfonds
zat in financieel slechte papieren omdat het structureel verlieslatende leningen toekende. Het
gaf een grotere korting op de rente dan het zelf kreeg van Vlaanderen. Op basis van die audit
en de discussies daarover hebben we beslist om de financiële situatie recht te trekken en dus
geen verlieslatende leningen meer toe te kennen. Bovendien hebben we ook de voorwaarden
geharmoniseerd. Dat was ook beloofd tussen beide instellingen. Voor de klantvriendelijkheid
betekent dat winst, ook voor de financiële situatie van het Vlaams Woningfonds.

Waar is de winst nog niet optimaal? In de audit wordt ook gesuggereerd dat de twee
instellingen het best zouden fusioneren. Ik heb die fusie altijd zelf een warm hart toegedragen
maar ik heb er geen meerderheid voor gevonden. Die fusie is er dus nog niet. Als mijn
collega nog op zoek is naar efficiëntiewinsten en een audit, dan heb ik een audit en een
voorstel tot efficiëntiewinsten klaarliggen. Daarmee kan men jaarlijks 2,5 miljoen euro
besparen. Als men dat omzet in volume aan leningen – zoals mevrouw Van Volcem zegt –,
dan is er 125 miljoen euro aan leningen beschikbaar, en zo helpen we vooral de mensen.

Waar kan ik eventueel geld vinden? Ik heb natuurlijk ook gehoord dat mijn collega heeft
gezegd dat ik niet mag raken aan de pot met algemene middelen. Ik ben dus zelf op zoek
gegaan. Er zijn altijd evoluties in de begroting. Soms stijgen aanvragen jaar na jaar, zoals
voor sociale woonleningen, maar de aanvragen voor renovatiepremies dalen. Ik kan aan mijn
collega perfect voorstellen om zonder ook maar één dossier minder goed te keuren, een deel
van die begroting te verschuiven naar sociale leningen. Ik zou zo alvast over 8 miljoen euro
beschikken. Dat betekent een extra volume van 400 miljoen euro. Daarom kunnen een
heleboel mensen worden geholpen.

Ik heb daarvoor een machtiging nodig. Bij het begrotingsdecreet zijn er machtigingen
ingeschreven voor het VWF en de VMSW. Als die machtigingen worden opgetrokken en het
plafond omhoog mag van de meerderheid in dit parlement, kan ik dat ook werkelijk toestaan.
Het is dus geen probleem om binnen het budget Wonen een compensatie te vinden. Die
compensatie moet pas worden ingeschreven in 2015 omdat het altijd pas een jaar later wordt
aangerekend, maar ik kan alvast aantonen hoe mijn opvolger dat perfect kan betalen. Ik kan
dus de minister van Begroting geruststellen. Wat ik wel nodig heb, is een wijziging van het
begrotingsdecreet om het te mogen uitgeven. Ik heb dus een zeer vriendelijke vraag aan mijn
collega.

De heer Jan Penris: Minister, ik heb uw vriendelijke opmerking gehoord, en ik hoop dat de
meerderheid meeluistert en eventueel die suggestie wil volgen. We kunnen doen wat we
kunnen doen, maar af en toe moeten we toch iets extra durven te doen in de sectoren waar wij
in geloven. Nietwaar, collega?

Ik kijk dus naar de N-VA. Die zeggen al ‘neen’. Ik hoop dat er een oplossing wordt
gevonden, maar eerst gaat mijn collega een vraag stellen. (Gelach)

De voorzitter: Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Mijnheer Penris, als u achteruitgaat, is het makkelijker voor mevrouw Van Volcem. (Gelach)

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Minister, ik vind het een beetje jammer, want het gaat
over iets heel ernstig. Ik zou toch aandacht willen vragen. Iedereen zit hier te lachen,
misschien door de toestand van een collega van mij, maar het gaat over vele mensen die
vandaag een woning willen aanschaffen.

Minister, ik vind het eigenlijk zeer betreurenswaardig dat u niet wordt gesteund door de
meerderheid. Iedereen heeft er immers altijd de mond van vol dat starters een nieuwe woning
moeten kunnen kopen. Ik heb daar al diverse debatten over gevoerd. In die debatten zeggen
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de andere meerderheidspartijen dat ze voor eigendomsverwerving zijn, maar in feite zijn dat
alleen maar woorden, maar geen daden.

Vandaag stelt u voor om via een machtiging van het parlement op een andere begrotingspost
te compenseren. Wel, ik meen dat wij dat zeker kunnen steunen, maar u zult zelf een
meerderheid moeten vinden in het parlement.

De voorzitter: Goed.

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Voorzitter, ik zou nog één ding willen zeggen.

De voorzitter: Neen, de spreektijd is om. U krijgt straks nog het woord.

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Mevrouw Michèle Hostekint: Minister, ik meen dat sociale leningen er inderdaad voor
zorgen dat een breder publiek een eigen woning kan verwerven. We krijgen steeds meer
berichten dat banken steeds strengere eisen stellen aan mensen die een hypothecaire lening
willen verkrijgen, dat banken een steeds grotere eigen inbreng vragen. In die zin lijkt het me
niet verwonderlijk dat er meer sociale leningen worden aangevraagd. Dat lijkt me ook een
goede zaak. U hebt inderdaad al heel wat gedaan op dat vlak. U hebt zelf de harmonisatie van
de sociale leningen aangehaald, en het extra budget dat erbij is gepompt. U hebt zelf ook een
idee geopperd over hoe u het probleem eventueel zou kunnen oplossen, door verschuivingen
binnen de eigen budgetten. Gezien het belang dat andere fracties ook hechten aan
eigendomsverwerving, aan het verwerven van een eigen woning, zeker ook voor starters en
voor mensen met beperktere financiële middelen, zal daar ongetwijfeld een meerderheid voor
worden gevonden. Ik hoor toch ook CD&V en N-VA steeds volmondig pleiten voor die
eigendomsverwerving voor starters. Ik ga er dus van uit dat ook dat geen probleem zal zijn
voor de N-VA, maar we zullen dat straks horen van de heer Hendrickx.

De voorzitter: De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx: Volgens ons is het toch wel al te gemakkelijk om de banken de
schuld te geven, om te zeggen dat ze te streng zijn. We hebben ooit een tijd gekend waarin ze
te laks waren. Dat was natuurlijk ook niet goed. Eenzijdig meer middelen vragen, lijkt ons
wat kort door de bocht. Ik neem de cijfers er ook bij: we komen van 524 miljoen euro in
2009, en nu is dat 814 miljoen euro.

Mijnheer Penris, dat is aanzienlijk wat extra. We kunnen niet zomaar uit het niets geld erbij
toveren. Dat weten we ook. Dat is natuurlijk jammer. De vraag die echter rijst, is: hadden we
dat niet zien aankomen? Hadden we bij de verhoging van die middelen niet al wat meer
moeten doen? Dat is toen niet gebeurd. We vinden het dus niet correct om dat nu eenzijdig te
vragen, maar overleg met de banken is misschien raadzaam, overleg met de Nationale Bank
om eens te bekijken wat daar mogelijk is.

Mevrouw Van Volcem, eigendomsverwerving blijft prioritair voor ons, maar het zou
misschien beter gaan naar net die mensen die dat extra duwtje nodig hebben, en nu is dat niet
altijd het geval. We hebben geen audit gevraagd. Ik heb minister Muyters dat niet horen
zeggen. (Opmerkingen van mevrouw Mercedes Van Volcem)

Ik heb het vanochtend op de radio gehoord. Laten we eens bekijken of we met de banken ook
niet tot een oplossing kunnen komen. Dát is aan de orde.

De voorzitter: Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels: Voorzitter, voor mijn fractie is het recht op wonen belangrijk.
Soms kan dat gaan over het verwerven van een woning, soms over het vinden van een
betaalbare huurwoning. Laat me dat eerst duidelijk stellen.

Minister, u zegt hier nu dat u wel een oplossing vindt als uw lieve collega een verschuiving in
uw begroting toelaat. De aanvraag van renovatiepremies daalt immers, en dan kan er een
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stukje worden verschoven naar de sociale leningen. Dit blijft toch echt wel ‘kurieren am
Symptom’. Het is duidelijk dat er een oplossing ten gronde moet komen voor het Vlaamse
woonbeleid, wil men het recht op wonen voor iedereen realiseren. Minister, als het aantal
aanvragen voor renovatiepremies daalt, wat is daarvan de oorzaak? Dat maakt me immers
ook ongerust, wetend dat we in Vlaanderen met een zeer slecht geïsoleerd en verouderd
woningenpark zitten, waaraan eigenlijk nog heel wat renovatie nodig is.

De voorzitter: Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren: Voorzitter, wat nu is gebeurd, was voorspelbaar. Minister, bij de
harmonisatie van de sociale leningen van de beide instellingen heeft men er immers voor
gekozen om de leuke zaken van de twee systemen te combineren.

Je kunt nu voor meer zaken lenen dan vroeger, bijvoorbeeld de kinderlast, die leidt tot een
combinatie van hogere ontwikkelingsbedragen, gekoppeld aan hogere kortingen op die
rentevoet.

Wat heel merkwaardig is – dat moeten we ook durven te erkennen – is dat de sociale
kredietmaatschappijen vandaag geen omzet meer hebben, omdat de voorwaarde van die
sector identiek is als de gesubsidieerde leningen van VMSW en VWF. Er is met andere
woorden geen selectiviteit meer in dat gesubsidieerde krediet. Veel meer mensen kunnen
lenen voor de aankoop van oudere woningen, zonder dat dat nog gekoppeld is aan een
renovatieverplichting.

Daarom zou ons advies zijn: maak het leningsbesluit selectiever, zodat het beantwoordt aan
de echte sociale behoeften. Want als u morgen het budget optrekt, hebt u, aan deze
voorwaarden, overmorgen opnieuw een tekort.

Minister Freya Van den Bossche: Ik ben het daar niet mee eens, mevrouw Heeren. U weet
dat het leningsbesluit minder dan zes maanden geleden is aangepast door deze regering.
Minder dan zes maanden geleden is binnen de regering afgesproken wat de voorwaarden zijn
waaraan mensen kunnen lenen. Aangezien we één lening hebben afgesproken voor alle
instellingen, en dus niet meer verschillende voorwaarden voor de verschillende
ontleningsmaatschappijen, hebben we inderdaad samen moeten kiezen waar het wat minder
en waar het wat meer is.

Voor de mensen die vroeger bij het Woningfonds terecht konden bijvoorbeeld, is het wat
minder riant geworden. Bij de VMSW is er dan weer een categorie bij gekomen, namelijk
mensen die aankopen zonder een renovatie. Niet iedereen kan onmiddellijk renoveren als
men aankoopt. Daar ontbreekt soms het geld voor.

Ik ben het er niet mee eens dat het leningsbesluit zodanig selectief gemaakt moet worden, dat
je precies die mensen gaat missen voor wie het bestaat. En voor wie bestaat het systeem, als u
het mij vraagt? Jonge mensen, die willen investeren in een eigen woning, en die de capaciteit
hebben om elke maand terug te betalen. We zien dat ook aan onze cijfers van wanbetaling:
die zijn niet lager dan die bij de commerciële banken. Die mensen betalen niet minder goed
terug. Wat is het verschil? Ze hebben geen grote som spaargeld opzij staan. Mensen die aan
het begin van hun carrière staan, misschien aan kinderen denken, hebben nog niet veel
kunnen sparen.

Er is een zekere begrenzing. De woning mag 202.000 euro kosten, eventueel wat meer als je
kinderen hebt of in een dure stad woont. Als de woning 200.000 euro kost en je gaat naar een
private, commerciële bank, dan moet je de kosten om te schrijven ophoesten, die voor de
notaris én 20 procent van de waarde van de woning, want je leent 80 procent, door de bank
genomen. Dat is samen 65.000 euro. Zelfs als je een jong koppel bent, met allebei een job, is
het verschrikkelijk moeilijk om 65.000 euro bij elkaar te sparen. Dus aan wie laat je dan nog
de mogelijkheid om een eigen huis te kopen? Mensen die van thuis uit geld meekrijgen.
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Probeer maar eens als jong koppel met een gewoon inkomen 65.000 euro opzij te zetten op
dat moment in je leven dat je net de meeste kosten hebt. Dat is niet gemakkelijk.

Het loutere feit dat je 100 procent van de waarde van je woning kunt lenen, is wat steeds
meer mensen naar die sociale lening duwt. Ik begrijp dat u zegt dat we niet tot het einde der
dagen geld kunnen blijven uitgeven. Ik herhaal dat tegenover 100 miljoen euro aan volume
lening er een kost van 2 miljoen euro op de begroting komt. In verhouding tot het
maatschappelijke nut vind ik dat niet onbelangrijk.

Als je het aantal mensen dat in aanmerking komt, gaat inperken, moet je tegelijk luidop
durven te zeggen dat het aantal mensen in Vlaanderen dat in aanmerking zal komen om nog
überhaupt een huis te kunnen kopen, zal dalen.

Ik geef niemand de schuld. Ik geef niet de schuld aan de private banken. De private banken
beslissen om niet gemakkelijk meer dan 80 procent van de waarde van een woning te
ontlenen. Ik heb daar geen oordeel over. Ik zeg niet of dat goed of slecht is. Ik stel wel vast
dat het voor jonge mensen en jonge koppels moeilijk is om op die manier nog een huis te
kopen, ook wanneer de terugbetalingscapaciteit voldoende is. 0,9 procent mensen met
betalingsachterstand bij de VMSW tegenover 1,1 procent bij de commerciële banken: er is
dus niets mis met de terugbetalingscapaciteit van die mensen. Toch krijgen zij die lening niet
aan 100 procent van de waarde. Ik veroordeel daar geen enkele bank voor, maar het duidt wel
op het loutere feit dat als de private banken die nood niet lenigen, de overheid daar, als u het
mij vraagt, een taak heeft. We kunnen natuurlijk wel van mening verschillen over de vraag of
de overheid daar werkelijk die taak te vervullen heeft.

Misschien wilt u selectiever zijn. Dat kan. Maar ik denk dat we veel mensen de kans op een
eigen woning zullen ontzeggen, en dat dat net die mensen zijn voor wie er geen alternatief is.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om van thuis uit een smak geld mee te krijgen wanneer
ze een woning kopen. (Applaus bij sp.a)

De heer Jan Penris: Minister, ik doe het niet graag, maar ik moet u gelijk geven. Ik sta
volledig achter u. Ik denk ook dat we die mensen een kans moeten geven.

Ik kijk naar die blauwe partij die daar ergens in het midden zit. (Opmerkingen van de heren
Marc Hendrickx, Matthias Diependaele en Kris Van Dijck)

Ze zeggen: wij gaan niet zomaar een blanco cheque uitschrijven, het zou een beter idee zijn
om een deftige audit te houden van de manier waarop dat Vlaams Woningfonds werkt.
(Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Daarmee is alles gezegd, denk ik, kameraden.

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Minister, ook ik moet u gelijk geven. Ik begrijp niet dat
mensen die CD&V en de N-VA vertegenwoordigen tegen eigendomsverwerving zijn.
(Opmerkingen van de heer Marc Hendrickx. Rumoer)

Dat zei u wel! Ik heb gehoord dat u selectiever te werk wil gaan. (Opmerkingen van de heer
Marc Hendrickx)

Dat hebt u gezegd. U wilt de leningen selectiever toekennen. Wel, ik denk dat dit absoluut
fout is. (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

De voorzitter: Mijnheer Vereeck, uw partijgenoot mevrouw Van Volcem heeft het woord.
(Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Niet iedereen wordt rijk geboren. Niet iedereen kan
spaargeld verwerven. Maar iedereen die werkt – alleen of met twee – moet in staat zijn om
een klein huisje te verwerven. Dat kan een opstap zijn om de sociale immobiliteit te
doorbreken. Dat jullie daar selectief willen te werk gaan, daar pas ik voor!
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De reden waarom er geen integratie is, mijnheer Diependaele, tussen het VWF en de VMSW
is juist dat de N-VA daar een directeur heeft en die wil dat postje niet afgeven! (Rumoer.
Applaus bij Open Vld)

De voorzitter: De actuele vragen zijn afgehandeld.

■ 

ACTUELE VRAAG van de heer Bart Martens tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de dreigende overcapaciteit aan
verbrandingsovens in Vlaanderen

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Voorzitter, minister, collega’s, gisteren heeft de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in de marge van een congres in Antwerpen
gewaarschuwd voor een dreigende overcapaciteit aan verbrandingsinstallaties in Vlaanderen.
We weten uit buitenlandse voorbeelden waar dat kan toe leiden. In Nederland en Duitsland
leidt de overcapaciteit tot dumpingtarieven en installaties die in slechte papieren verzeild
geraken. De exploitanten komen in de rode cijfers. De overcapaciteit leidt ook tot het fnuiken
van het beleid van selectieve inzameling en recyclage. Als men zijn afval zeer goedkoop kan
verbranden, vermindert de druk op gemeenten en bedrijven om selectief in te zamelen en
maximaal te gaan recycleren.

De VVSG waarschuwt voor dit scenario. We hebben een paar weken geleden naar aanleiding
van een actuele vraag over Electrawinds de discussie al eens gevoerd. Als de
vergunningsaanvragen die bijkomende capaciteit creëren, ook tot overcapaciteit leiden, hebt u
als minister de bevoegdheid om in beroep die vergunningen aan te passen of te weigeren. De
OVAM heeft ook beroep aangetekend tegen een aantal vergunningen. Dat is uw antwoord.

Is dat het beste instrument om die capaciteit te beperken? Ergens valt er dan een installatie
weg in Vlaanderen. De aanvraag die dan op stapel staat, kan worden gehonoreerd. Ik denk dat
we naar andere instrumenten moeten zoeken om de krappe capaciteit in stand te kunnen
houden en de vervanging van oude installaties door nieuwe mogelijk te maken. Minister, hebt
u zulke instrumenten in gedachten?

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Mijnheer Martens, ik ben het volledig eens met de VVSG. De
VVSG kijkt naar de toekomst en waarschuwt voor toestanden zoals in onze buurlanden,
onder andere Duitsland.

Zij kijken vooral naar de toekomst en zeggen dat een overcapaciteit moet worden voorkomen.
Dat is ook altijd mijn standpunt geweest. Het beleid dat we de voorbije jaren hebben gevoerd,
houdt in dat er een evenwicht moet zijn tussen het aanbod aan afval dat moet worden
verbrand en de verbrandingscapaciteit. Dat evenwicht is er, dat blijkt ook uit de cijfers van de
OVAM. Wij houden ons daar ook aan.

Tijdens deze legislatuur hebben we ook een omslag gemaakt van het Afvalstoffendecreet naar
het Materialendecreet. We nemen daarin een aantal maatregelen waardoor meer wordt
ingezet op recyclage en hergebruik, en dus nog minder op verbranding. Dat beleid zal
uiteraard worden voortgezet. Ook het zelfvoorzieningsprincipe werd opgenomen in het
Materialendecreet, we gaan dus niet voor aanvoer van afval uit het buitenland.

U weet dat we nog een instrument in handen hebben, wellicht het belangrijkste. Het
uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen moet om de zoveel jaar worden herzien. Dat moet
gebeuren in 2015. De evaluatie loopt. De oproep van de VVSG is vooral daarop gericht, dat
meldt de vereniging mij. Het doel is dat de evaluatie en de bijsturing van dat plan in 2015 op
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een goede manier gebeurt. We staan daar volledig achter. Ik meen dat we helemaal op
dezelfde lijn zitten.

De heer Bart Martens: Minister, we kijken inderdaad uit naar het nieuwe afvalstoffenplan.
Het is nodig om desgevallend te eisen…

De voorzitter: Dames en heren, het Koffiehuis is open, u kunt daar overleggen, dan kunnen
wij horen wat hier gezegd wordt!

Mijnheer Verfaillie, mijnheer Bothuyne, mevrouw Taeldeman, mevrouw Smaers, de koffie is
er gratis. (Opmerkingen van de heer Jan Verfaillie)

De heer Bart Martens: En het goede nieuws is dat er niet alleen koffie te verkrijgen is.
(Gelach)

Minister, ik meen dat we de eisen voor bestaande verbrandingsinstallaties gaandeweg moeten
verstrengen. Ik denk aan de eisen op het vlak van energierecuperatie. U weet dat er
installaties zijn die ook hun restwarmte uitkoppelen naar warmtenetten en dergelijke meer.
Als we de eisen voor bestaande installaties optrekken, kunnen we ook ruimte maken voor
nieuwe installaties die op het vlak van milieu performanter zijn, die een hoger
energierendement hebben en die misschien ook beter gelokaliseerd zijn naast een spoorweg
of een binnenwater zodat de aanvoer van afval milieuvriendelijker kan gebeuren.

Mijn pleidooi is ook om, desgevallend via VLAREM, de energieprestatienormen voor
bestaande installaties op te krikken zodat we een vorm van creatieve destructie krijgen. Ik
pleit voor de vervanging van oudere installaties die minder goed scoren op het vlak van
milieu en van energierecuperatie door meer performante installaties. We hoeven dan geen
absolute vergunningenstop in te voeren, maar we maken we het mogelijk om het principe van
de krappe planning overeind te houden en er toch voor te zorgen dat er een vernieuwing komt
van heel het verwerkingspark.

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: Minister, wij kijken uiteraard ook uit naar het nieuwe
afvalstoffenplan. Het is belangrijk dat daarin een aantal strategische opties worden
opgenomen.

Ik had ook nog een vraag. Wat denkt u ervan om overheidsorders uit te schrijven waarop
geïnteresseerde partners kunnen inschrijven? Op die manier kan men de beste projecten
selecteren en kan er vanuit de overheid iets meer worden gestuurd. Nu duiken hier en daar
afzonderlijke projecten op en die worden al dan niet vergund op basis van wie eerstkomend
is. Het lijkt me beter om te kijken naar de beste opties en naar de strategisch best gelegen
plaatsen.

De voorzitter: De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum: Minister, twee weken geleden hebben we een gelijkaardig
debat gevoerd. Ik ben blij dat de heer Martens mijn stelling van toen beaamt. Er zijn op
Vlaams niveau eigenlijk geen instrumenten om echt te sturen op het vlak van de
afvalverbrandingscapaciteit. Het enige wat u kunt doen, is op basis van een beroep dat bij u
werd ingediend met uw duim naar omhoog of naar omlaag wijzen als er extra capaciteit zou
komen. Dat is natuurlijk geen actieve aanpak.

Minister, het parlement stelt dit vast, de Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft dit al meermaals
tegen u gezegd en nu zegt ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten het.

Maar u volhardt blijkbaar in de boosheid van niets te ondernemen. Mijn vraag is heel
duidelijk: waarom, waarom volhardt u in die boosheid? Van een minister van Leefmilieu zou
ik toch iets anders mogen verwachten?

De voorzitter: De heer Ceyssens heeft het woord.
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De heer Lode Ceyssens: Voor alle duidelijkheid: ik denk dat iedereen het erover eens is dat
men inderdaad zo veel mogelijk naar beste beschikbare technologie moet gaan en stimuleren
om op dat vlak te vernieuwen. Ik stel alleen vast dat, toen we in januari spraken over
afvalverbrandingscapaciteit, het credo hier nog algemeen was dat de capaciteit, aanbod en
verbranding, in evenwicht was en dat we dat zo moesten houden. Vandaag is de capaciteit
blijkbaar te hoog.

Er is iets dat ik niet begrijp in het hele verhaal. We stellen vast dat de cijfers in gunstige mate
evolueren. We moeten dus niet meer zeer veel afval verbranden. Toch zeggen we dat het
laatste beetje dat moet worden verbrand, per definitie duur moet zijn. Zo lees ik het vandaag.
Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister Schauvliege, mijnheer Martens, ik moet
zeggen dat ik bijna van mijn stoel viel toen ik hoorde welk verhaal jullie vandaag brengen. Ik
dacht: ze hebben het licht gezien, hoewel het nog geen Pinksteren is. Jullie volgen nu
eindelijk het verhaal dat mevrouw De Vroe, de heer Sanctorum en ikzelf al een aantal jaren
brengen, namelijk dat we dreigen in Vlaanderen met een overschot aan capaciteit te zitten.
Vandaag brengen jullie dit verhaal. Ik viel bijna achterover.

Minister, ik wil u herinneren aan het debat tijdens de rondetafelconferentie, die in 2010 werd
gehouden. Daaruit bleek dat we toen niet op dezelfde golflengte zaten met de sector en de
actoren. Toen werd er reeds gezegd dat we met een overschot aan capaciteit zouden zitten.
Vandaag geeft u blijkbaar toe dat we het anders moeten bekijken omdat we dreigen met een
overschot te zitten. Ik begrijp het helemaal niet meer. Ik denk echt dat u het licht hebt gezien,
nu het bijna Pinksteren is.

Minister, ik vraag mij af waarom u nu, op het einde van deze legislatuur, wel ineens deze
theorie verdedigt. Ik vind het jammer dat u als CD&V’er en minister van Leefmilieu niet
reeds langer deze taal spreekt. Ik verwacht van de minister van Leefmilieu klare taal. Die heb
ik de voorbije vier jaar van u niet gekregen.

De voorzitter: Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Mevrouw Gwenny De Vroe: Ik moet eerlijk zeggen dat mevrouw Van den Eynde ongeveer
dezelfde woorden heeft gebruikt die ik wilde gebruiken. (Opmerkingen van de voorzitter)

Maar ik zal ze aanvullen, voorzitter.

We hebben de voorbije jaren de vrees geuit dat er een overcapaciteit zou komen. Tot twee
weken geleden zei de minister nog altijd dat het aanbod en de vraag in evenwicht waren. Nu
blijkt dat toch te gaan veranderen.

Minister, ik moet toegeven dat ook ik van mijn stoel viel toen ik het antwoord vernam. Reeds
geruime tijd geleden hebben de heer Sanctorum en ikzelf een gezamenlijk voorstel ingediend
om een halt toe te roepen aan bijkomende verbrandingscapaciteit. Toen wilde de meerderheid
ons voorstel niet steunen. Ik betreur dat nog steeds, en ik zal dat blijven herhalen.

Mijnheer Sanctorum, misschien moeten we het voorstel nog eens snel indienen, de
meerderheid is nu wat wijzer geworden en zal het voorstel nu allicht alsnog goedkeuren.
(Applaus bij Open Vld en LDD)

Minister Joke Schauvliege: Collega’s, ik hoor hier door een aantal onder jullie zeggen dat er
geen instrumenten zouden zijn, dat we niet kunnen sturen en dat het eigenlijk fout loopt met
ons afvalbeleid. Ik snap dat niet. Wij halen 71 procent. 71 procent van onze huishoudelijke
afvalstoffen wordt gerecycleerd. Wij zijn top in de wereld op dat vlak. Het loopt dus
fantastisch. De instrumenten die we hebben, leveren dus op.
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Mijnheer Sanctorum, u moet mij dus niet zeggen dat er niets gebeurt en dat het fout gaat. Het
gaat niet fout. Mevrouw De Vroe, op dit moment is er een evenwicht tussen het aanbod en de
verwerkingscapaciteit. Ik heb hier de meest recente cijfers van de OVAM, van 2012. De
cijfers van 2013 worden momenteel nog verwerkt. Het aanbod aan afval dat moet worden
verbrand, is 2.123.000 ton. De verwerkingscapaciteit bedraagt op dit moment 2.141.000 ton.
U ziet een evenwicht tussen beide. Dat is ook het beleid dat we de voorbije jaren hebben
gevoerd. We hebben voldoende instrumenten om dat in de hand te houden. Ik denk dat we dat
door een aantal beslissingen heel duidelijk hebben aangetoond.

Het uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen wordt om de
zoveel jaren herzien. Als dat in 2015 moet worden herzien, mevrouw Van den Eynde, roept
de VVSG op er rekening mee te houden dat men misschien nog meer dan die 71 procent zal
halen in de toekomst. Uiteraard zal daar rekening mee worden gehouden. Die oefening
gebeurt nu door OVAM.

Mevrouw Eerlingen, u vraagt wat ik vind van het idee dat de overheid zelf een aantal
overheidsopdrachten zou uitschrijven om dan te kijken welk project het beste is en
geselecteerd kan worden. Op dit moment heeft dat geen zin omdat er een evenwicht is. Wij
zijn geen vragende partij voor bijkomende initiatieven. Ik denk dat de stelling van heel dit
parlement is dat we geen bijkomende verbrandingscapaciteit moeten creëren. Om die reden
moet de overheid dan ook geen bijkomende overheidsopdrachten uitschrijven.

Mijnheer Martens, ik ben het met u eens dat wij er in de toekomst voor moeten zorgen dat
een aantal van die installaties performanter en energiezuiniger zijn. We moeten er ook voor
zorgen dat de energie die daaruit voortkomt, wordt gerecupereerd. Wij hebben altijd het
standpunt verdedigd dat het beter is te opteren voor meer performante installaties dan voor
oudere installaties die misschien meer uitstoten en minder performant zijn. Uiteraard maakt
dat ook deel uit van het beleid. Op dit moment zitten heel wat gemeenten echter in een
dubbele situatie, we moeten daar niet blind voor zijn. Ik hoor heel graag de oproep van de
VVSG en ik ben het daar ook mee eens, maar we moeten er ook rekening mee houden dat die
gemeenten mee hebben geïnvesteerd in de bestaande verbrandingscapaciteit en dat zij wensen
dat de tarieven voor die afvalverbranding heel hoog worden gehouden zodat zij hoge
inkomsten hebben. Ook daar moeten we eerlijk zijn. De VVSG speelt een dubbele rol in
dezen.

De heer Bart Martens: Minister, we kijken allemaal uit naar dat nieuwe afvalstoffenplan
omdat we daar opnieuw vraag en aanbod zullen kunnen bepalen. We zullen moeten kijken
naar maximale materialenrecyclage, het sluiten van kringlopen en de impact die dat kan
hebben op het aanbod van restafval. Laten we hopen dat dit nog verder kan zakken, ook
tijdens de volgende 5 jaren.

Wat die instrumenten betreft om aanbod en verwerkingscapaciteit op elkaar af te stemmen,
moeten we nog eens goed nadenken of we die niet moeten moderniseren. Vandaag is het
enige instrument het vergunningenbeleid en in afgeleide orde uw bevoegdheid als minister
om in beroep vergunningen te weigeren of aan te passen. Ik merk gewoon op dat we in de
resolutie die we naar aanleiding van het Materialendecreet hebben goedgekeurd, aan de
regering hebben gevraagd om nieuwe economische instrumenten te onderzoeken waaronder
een systeem van verhandelbare afvalverwerkingsrechten waarmee tegelijk een krappe
planning kan worden gehandhaafd en nieuwe meer performante installaties kansen kunnen
krijgen. Ik denk dat we naar dit soort instrumenten op zoek moeten gaan om ervoor te zorgen
dat het verbrandingspark continu kan worden vernieuwd, er voortdurend betere technieken
kunnen worden toegepast en het energierendement kan worden opgekrikt.

De voorzitter: De actuele vraag is afgehandeld.

■ 
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ACTUELE VRAAG van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de schorsing door het
Grondwettelijk Hof van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake huisonderwijs
uit Onderwijsdecreet XXIII

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, op 27 februari heeft het Grondwettelijk Hof de
inwerkingtreding op 1 september 2103 van de op 19 juli 2013 met OD XXIII uitgevaardigde
decretale bepalingen op het huisonderwijs geschorst. Het gaat over bepalingen over het
huisonderwijs dat aan strengere controles en verplichtingen wordt onderworpen. Die
overgangsregeling is door het Grondwettelijk Hof geschorst. Zo’n schorsing door het
Grondwettelijk Hof is eerder uitzonderlijk. Meestal zal het Grondwettelijk Hof hetzij tot
vernietiging of tot niet-vernietiging overgaan.

Het Grondwettelijk Hof zegt dat aan de betrokken leerplichtigen en ouders die huisonderwijs
volgen respectievelijk verstrekken, een aantal zware verplichtingen worden opgelegd. Er is
een serieuze verandering van regime, minister, dat zegt u zelf.

“Er is de maatregel die onevenredige gevolgen heeft omdat de invoering van de nieuwe
regeling onvoldoende voorzienbaar was voor diegenen op wie hij van toepassing was, zodat
zij hun handelen om zich met de nieuwe eisen in overeenstemming te brengen daar niet tijdig
konden op afstemmen.”

Het is wat koeterwaals, zoals dat doorgaans met teksten van het Grondwettelijk Hof het geval
is. Het hof zegt eigenlijk dat er in één klap zware verplichtingen aan het huisonderwijs
worden opgelegd, en het huisonderwijs kan zich er niet op voorbereiden omdat de leerlingen
uitstromen.

Pas nadat een aantal joodse scholen bij het Grondwettelijk Hof een beroep hadden ingediend,
met een verzoekschrift tot schorsing, hebt u gewag gemaakt van een mogelijke
overgangsregeling. Die overgangsregeling is nog altijd niet in het Vlaams Parlement
ingediend. Ik vind dat er slordig decreetgevend werk wordt verricht. Waarom hebt u gewacht
tot dat verzoekschrift tot schorsing is ingediend om te spreken van een mogelijke
overgangsregeling?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Voorzitter, collega’s, ik ben het niet eens met de heer Bouckaert
wanneer hij zegt dat het om slordige regelgeving gaat. Het betreft een afweging van
belangen. Het Grondwettelijk Hof aanvaardt in zijn rechtspraak dat er maatregelen zonder
overgangsperiode kunnen worden genomen. In die zin zijn al uitspraken gebeurd. De redenen
daarvoor moeten dan wel zwaarwichtig zijn. We hebben geoordeeld dat de opmerkingen over
de staat van het huisonderwijs in bepaalde gevallen van die aard is dat deze toestand ernstige
maatschappelijke gevolgen heeft voor de kinderen die het huisonderwijs volgen, en ervan
uitgaand dat het de plicht van de samenleving is om ervoor te zorgen dat kinderen goed
onderwijs krijgen – in het regulier onderwijs of in het huisonderwijs – , hebben we zonder
overgangsmaatregelen beslissingen ter zake genomen. Dat kan volgens het Grondwettelijk
Hof. Er zijn wel overgangseffecten. Voor het basisonderwijs krijgen kinderen drie jaar de
tijd; voor het secundair onderwijs is dat minder.

Ik ben blij dat het Grondwettelijk Hof onze regeling valideert. Het hof maakt daarover geen
fundamentele opmerkingen. Ook voor de regeling voor het basisonderwijs is er geen sprake
van een schorsing. Bij een afweging van maatschappelijke belangen – die we zeer belangrijk
vinden – en van juridische redenen heeft men geoordeeld dat die laatste belangrijker zijn. Ik
heb respect voor de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Toen de klachten werden
ingediend, hadden we wel het gevoel dat het in die richting zou kunnen gaan. We hebben dus
geanticipeerd. We hebben het arrest geanalyseerd en zullen in het kader van
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Onderwijsdecreet XXIV een overgangsbepaling voor het secundair onderwijs opleggen. We
hebben dus een afweging van belangen gemaakt. In een rechtsstaat is het perfect mogelijk om
dat te doen. Het Grondwettelijk Hof heeft in dezen het laatste woord. Over het grootste deel
van de regeling zijn er geen opmerkingen gemaakt, maar voor het secundair onderwijs is
gevraagd een langere overgangsperiode op te leggen. We zullen daar dan ook voor zorgen.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, ik vind toch dat u het probleem wat wegmoffelt.
Zoals de minister-president in een andere zaak, steekt u zich wat weg achter het advies van de
Raad van State, afdeling Wetgeving. Iedereen weet dat die afdeling wordt overspoeld met
vragen om advies, en dat die adviezen bijgevolg niet zo sterk doorwegen. Dat gebeurde met
het Grond- en Pandendecreet, en hier gebeurt dat opnieuw. Om tot de grond van de zaak te
komen: er wordt een regeling ingevoerd die de werking van het huisonderwijs erg verandert.
Die leerlingen hebben een bepaalde achtergrond opgebouwd – het gaat over joodse scholen –
en die moeten zich nu plotsklaps op de nieuwe regeling instellen. U had toch vooraf moeten
weten dat een bruuske invoering van de nieuwe regeling onevenredig grote gevolgen zou
hebben en zou kunnen vernietigd worden. Er is dus wel degelijk sprake van slordigheid in het
decreetgevend werk.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen: Minister, zoals u zelf stelt, is het vooral van belang om een
goede overgangsregeling te treffen voor het secundair onderwijs. We moeten voor ogen
houden dat het onderwijs dat deze jonge mensen reeds aangeboden hebben gekregen toch wel
erg verschilt van wat in het reguliere Vlaamse onderwijs aan bod komt. Na zo veel jaar
onderwijs te hebben genoten, is het voor hen niet vanzelfsprekend om zich op zeer korte tijd
voor te bereiden op de examencommissie. Het is wijs om ons de vraag te stellen of het zinvol
is om deze regeling toe te passen op jongeren die nu al in het secundair onderwijs zitten. Als
zij niet slagen in het examen voor de examencommissie, zijn zij verplicht om de stap te zetten
naar het reguliere onderwijs en dan is het maar de vraag op welke manier zij daar meekunnen
in het aanbod dat wij hebben. Dat is haast onmogelijk. Daarom vind ik het wijzer om het niet
van toepassing te maken voor leerlingen die nu al in het secundair onderwijs zitten.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Minister, weet u nog wat bij de bespreking in de commissie van OD
XXIII de kritiek van de Vlaams Belangfractie was op de bepalingen voor het thuisonderwijs?
Ik denk dat u dat nog weet, maar u luistert er nooit naar. Wij hebben gezegd, ten eerste, dat
het in een apart decreet moest worden gegoten, maar dat is een discussie waarop ik hier niet
inga.

Ten tweede hebben wij steeds gesteld dat de bepalingen in OD XXIII niet voldragen zijn. Het
is slordig werk geweest. Bovendien heeft de Vlaamse Regering op geen enkel moment
overlegd met de aanbieders van thuisonderwijs. Ik hoop dat u morgen om een en ander te
remediëren niet snel tussen de soep en de patatten enkele amendementen indient, maar dat u
toch met het kabinet even de tijd neemt om te overleggen met de mensen die thuisonderwijs
aanbieden.

Minister Pascal Smet: Mijnheer Wienen, ik hoor altijd wat u zegt, maar ik volg u niet, als u
dat bedoelt met luisteren. (Opmerkingen van de heer Wim Wienen)

Er is een duidelijke afweging gemaakt. We hebben wel degelijk geluisterd naar stemmen op
het veld, en die zijn verdeeld. Zelfs binnen de joodse gemeenschap is men verdeeld. Wij
vonden het op dat moment heel belangrijk dat dat signaal werd gegeven. We dachten dat het
maatschappelijk belang – zoals we het ook voor het Grondwettelijk Hof hebben verdedigd
overigens – van die aard was dat we dat konden doen. Het Grondwettelijk Hof heeft daar een
andere mening over, het is het recht van het hof om een andere mening te hebben. En ik vind
dat we die in een rechtsstaat moeten volgen. In die zin zullen we onze overgangsregel voor
het secundair onderwijs uitwerken. Voor de generatie van kinderen die nu in het onderwijs
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zitten, betekent dat enerzijds een kwaliteitsverlies, dat is een realiteit. Maar er zijn anderzijds
argumenten om er rekening mee te houden. Het Grondwettelijk Hof heeft een duidelijk
signaal gegeven. Het is normaal dat wij zeggen dat we dat hebben gehoord en dat we onze
regelgeving op dat punt zullen aanpassen.

Nogmaals, over de regelgeving zelf en de regelgeving voor het basisonderwijs heeft het
Grondwettelijk Hof geen opmerkingen gemaakt of geen schorsing uitgesproken. Bovendien
weet u dat er eerdere rechtspraak is van het Grondwettelijk Hof. Wij hebben gekopieerd wat
de Franse Gemeenschap heeft gedaan, die in deze materie wat sneller was dan wij.

Het gaat over de kwaliteit van ons onderwijs, om ervoor te zorgen dat elk kind in Vlaanderen,
via het reguliere onderwijs, gewone of buitengewone onderwijs, maar ook via het
thuisonderwijs, goed kwaliteitsvol onderwijs krijgt, dat die jongere in staat kan stellen om in
onze maatschappij te functioneren. Er zijn mensen, ook mensen die thuisonderwijs inrichten,
die zeggen dat er in een aantal scholen van thuisonderwijs een groot probleem is. Dat is de
maatschappelijke reden en we vinden dat dat niet aanvaardbaar is.

Er is nu discussie over de overgangsperiode, niet voor het basisonderwijs, wel voor het
secundair onderwijs. We leven in een rechtsstaat, daarin heb je een afweging van belangen.
Het is eigen aan een rechtsstaat dat een rechterlijke macht, in dit geval het Grondwettelijk
Hof, zegt wat kan worden gevolgd of niet. Daarvoor hebben we dat ook opgericht. Er is dan
niets dramatisch aan dat we het ook aanpassen als er een opmerking komt. We hebben een
afweging van belangen gemaakt, en in dit geval is de juridische afweging belangrijker dan de
maatschappelijke belangen, wat we aanvaarden.

Mijnheer Bouckaert, ik zou dat zeker niet zo dramatiseren. Ik weet dat u een beetje leeft bij
drama, maar het is niet zo erg als u het laat uitschijnen.

De heer Boudewijn Bouckaert: Voor de betrokken leerlingen is het wel een drama. De
werking van die scholen wordt compleet op zijn kop gezet door de bruuske invoering van die
regel.

Minister, u moet niet alles door elkaar haspelen. Het Grondwettelijk Hof heeft nu geschorst.
Het heeft een snelle beslissing genomen omdat de maatregel de betrokkenen zeer sterk
schaadde. Men wou aan die snelle schade een snelle oplossing geven. Maar er is nog altijd de
vraag naar de vernietiging van die regeling. U bent er nogal gerust op. Natuurlijk, want die
vernietiging zal er maar komen na de verkiezingen. Maar u rekent erop dat het hof hier
dezelfde beslissing zal nemen als in verband met het huisonderwijs in de Franse
Gemeenschap. Maar er zijn wel degelijk verschillen. Het is dus niet zeker dat de inhoudelijke
regeling niet ook zal worden vernietigd.

Ik heb hier in de plenaire vergadering voor gewaarschuwd dat de mogelijkheid bestond dat er
vernietiging zou volgen door het Grondwettelijk Hof. Maar men luistert niet naar mij. Ik heb
gelijk gekregen. Er is al een schorsing, er zal misschien een vernietiging komen. Minister, ik
stel dus voor dat de regeling in het Vlaams Parlement op een meer zorgvuldige en juridisch
onderbouwde manier zou worden bekeken. Nu is er nog iemand die het zegt, maar men doet
het niet. Binnenkort is er niemand meer die het zegt.

De voorzitter: De actuele vraag is afgehandeld.

■ 
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ACTUELE VRAAG van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het mogelijke verlies
van accreditatie voor de Vlaamse opleidingen verpleegkunde

ACTUELE VRAAG van de heer Jos De Meyer tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over stages tijdens de
bacheloropleiding tot verpleegkundige

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Ik wou met betrekking tot de vorige vraag nog zeggen dat ik
wel tevreden ben dat er een overgangsregeling komt.

Deze actuele vraag betreft een ernstige zaak. Ik wil niet dramatiseren, maar we kunnen hier
toch wel van een mogelijk drama spreken. De accreditaties van de Vlaamse opleidingen
verpleegkunde staan op de wip. Volgens de Europese regelgeving moeten onze
verpleegkundigen 2300 uren stage lopen, terwijl ze in Vlaanderen maar 1200 uren stage
lopen. De hogescholen bij ons hebben lange tijd met Europa proberen te onderhandelen om
erop te wijzen dat de 1200 uren stage bij ons wel degelijk beantwoorden aan dezelfde
kwaliteit die in Europa wordt vereist.

De Europese regels dateren al van 2005. Die onderhandelingen hebben blijkbaar lang
aangesleept. Maar nu komt de laatste doorlichting van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO), die dateert van 2005-2007 en die nu opnieuw moet worden
doorgevoerd. Het risico bestaat dat onze opleidingen verpleegkunde hun accreditatie zullen
verliezen. De heer Martens van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) pleit voor een taskforce
van het hoger onderwijs.

Minister, wat gaat u hieraan doen? Ziet u nog een mogelijkheid om dit op te lossen voor de
verkiezingen, zodat het dreigende gevaar van verlies van accreditatie voor deze richtingen
kan worden afgewend?

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, collega’s, het probleem is uiteraard niet nieuw.
Op 9 juli 2013 wees de Vlor in een rapport al op de probleemsituaties van de stages en meer
specifiek op de probleemsituatie van de stages in de verpleegkunde.

Minister, ik heb u op 18 juli 2013 daarover een schriftelijke vraag gesteld. U hebt mij toen
geantwoord – en ik vat samen – dat het niet over de stages an sich gaat maar wel over het
klinisch onderwijs. U wees er ook op dat er volgens u geen conflicterende regelgeving zou
zijn. U hebt er ook op gewezen dat het schooljaar ten vroegste op 1 september en ten laatste
op 1 oktober begint, en dat het vorige schooljaar de dag ervoor stopt. Heel specifiek voor wat
betreft de stages hebt u gesteld dat het perfect mogelijk is dat de stages ’s avonds, in het
weekend en tijdens de vakantieperiodes worden georganiseerd.

We zijn nu enkele maanden verder. Mijn vraag is natuurlijk of u daarover ondertussen
bijkomende inzichten hebt. Of verdedigt u nog steeds het antwoord dat u toen hebt gegeven?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik wil er eerst aan herinneren dat het organiseren en het bepalen van
de inhoud van opleidingen op zich geen taak van de Vlaamse overheid is: dat is de taak van
de instellingen. Die moeten aanvragen indienen en geaccrediteerd worden. Wij moeten af en
toe uiteraard wel goedkeuren, maar de hoofdverantwoordelijkheid ligt inhoudelijk niet bij de
Vlaamse Regering, maar bij de instellingen zelf. Dat is eigen aan de organisatie van ons
onderwijssysteem.
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De verantwoordelijkheid ligt uiteraard ook bij het afnemend veld, bij de zorginstellingen. Om
die reden hebben minister Vandeurzen en ik hier de afgelopen maanden samen met de
instellingen over gepraat.

Ik heb vernomen dat de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) de heer Martens niet had
gemandateerd om hier verklaringen over af te leggen. Eigenlijk is de VLHORA er niet zo
gelukkig mee dat hij op een of andere manier verklaringen begon af te leggen. Er bestaat
immers een overleggroep die hierover al heeft vergaderd.

Ik wil duidelijk stellen dat de bestaande opleidingen verpleegkunde tot nader order van zeer
goede kwaliteit zijn. We mogen niet de indruk wekken dat er plots een inhoudelijk probleem
zou zijn. Die opleidingen zijn nog steeds van zeer goede kwaliteit. Dat is wat minister
Vandeurzen en de medische wereld me hebben gezegd. De instellingen gaan misschien plots
kort door de bocht. Vanuit die benadering mag niet de indruk ontstaan dat er inhoudelijke
problemen zijn.

Het gaat om de inhoudelijke interpretatie van een Europese richtlijn. Dat gebeurt af en toe.
De instellingen hebben eind februari 2014 beslist proactief en zonder enig gevolg toch al een
aanvraag tot verlenging in te dienen. Die verlenging zou het dan mogelijk maken een
bijkomend jaar in te richten. We zullen dat onderzoeken. De instellingen hebben beslist die
stap te zetten. De vraag is of dit nodig is.

Ik zal dat niet alleen onderzoeken. Dat zal samen met de sector en bijgevolg ook samen met
minister Vandeurzen gebeuren. We zullen nagaan of het al dan niet nodig is de huidige drie
jaar te behouden.

De heer De Meyer heeft gevraagd of de stageproblematiek niet op een meer eigentijdse wijze
kan worden aangepakt door middel van een grotere spreiding over het jaar. Daar is overleg
met alle betrokken partijen voor nodig. Dat overleg tussen de VLHORA, minister
Vandeurzen en mijn vertegenwoordigers loopt en zal de komende maanden worden
voortgezet.

We moeten ervoor zorgen faciliterend op te treden. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs
werkt op dit vlak faciliterend. De inhoud mogen we niet bepalen. De sector moet, samen met
de instellingen, nagaan hoe aan de regelgeving kan worden voldaan. Ik vind het mijn taak,
mijn opdracht en mijn plicht faciliterend op te treden. Dat zal ik ook verder blijven doen.

De slotsom is dat onze opleidingen verpleegkunde nog steeds van goede kwaliteit zijn. De
NVAO heeft nog geen uitspraak gedaan. Het rapport is voor commentaar overgemaakt. De
procedure moet verder worden gevolgd. Ondertussen zullen de kabinetten met alle
stakeholders verder overleggen over de vraag wat de beste oplossing is. Ik heb het meeste
vertrouwen in deze aanpak.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, mijn vraagstelling was niet als kritiek op u
bedoeld. Ik ben me ervan bewust dat de instellingen de opleidingen, het aantal uren stage en
de organisatie van de stages bepalen. Ik vind eveneens dat de instellingen misschien wat te
laat aan de alarmbel trekken. Ze hebben veel tijd verloren.

Uiteindelijk moet u als minister als de brandweer in het onderwijs kunnen optreden. Nu
dreigt een uitslaande brand. De NVAO zou de accreditaties kunnen afkeuren. Die kans is niet
gering. Er is een duidelijke botsing tussen de vereisten van 2300 en 1200. Het gevaar is dat
de zaak heel formeel wordt bekeken. In dat geval zouden al onze opleidingen verpleegkunde
hun accreditatie verliezen en zouden de opleidingen in het buitenland niet meer worden
erkend. Dat zou een zware slag zijn voor onze Vlaamse verpleegkundigen, die tenslotte van
een zeer hoge kwaliteit zijn.

Minister, ik zou erop willen aandringen dit probleem aan te pakken en niet naar de volgende
Vlaamse Regering door te schuiven.
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De heer Jos De Meyer: Minister, op één punt geef ik u volledig gelijk. We beschikken over
opleidingen verpleegkunde van een hoog niveau. Mijn bezorgdheid is dat dit in de toekomst
van eenzelfde niveau moet blijven.

Ik heb gemerkt dat de teneur van uw antwoord vandaag verschilt van de teneur van het
schriftelijk antwoord dat ik vorig jaar heb ontvangen. Toen was u vrij duidelijk. Indien de
stages tijdens de huidige vrije momenten zouden worden georganiseerd, zou het probleem
zijn opgelost. Volgens mij is hier meer overleg voor nodig.

Dit overleg moet niet enkel met de instellingen worden gevoerd. Stages moeten ook worden
begeleid. We weten dat het niet onbelangrijk is het personeel hier voldoende bij te betrekken.
We moeten voor voldoende draagvlak zorgen alvorens hierover grote uitspraken te doen. Dat
is een raad die ik u zou willen geven.

Ik ben zeer bezorgd. We moeten, zoals de heer Bouckaert net heeft verklaard, hoe dan ook
voor een preventieve aanpak van het probleem zorgen. We moeten ervoor zorgen dat we de
huidige en de toekomstige generaties studenten in de toekomst kwaliteitsvolle opleidingen
verpleegkunde kunnen aanbieden.

De voorzitter: Mevrouw Godderis heeft het woord.

Mevrouw Danielle Godderis-T'Jonck: Minister, er moet snel worden gezorgd dat we onze
situatie kunnen vrijwaren om in alle rust te kijken waar we onze opleidingen nog kunnen
verbeteren. De huidige sterkte van de Vlaamse opleidingen verpleegkunde is net het feit dat
ze een stevige theoretische en wetenschappelijke basis aanbieden. Ik kan het weten, want ik
stond jaren als docente verpleegkunde zowel in de theorie als in de praktijk. Ook de
gezondheidseconoom professor Annemans onderstreept in zijn recent boek dat er nog altijd
een hoge kwaliteit is van de opleiding voor de zorgverstrekkers in Vlaanderen.

Het evenwicht tussen theorie en vaardigheid moeten we zeker blijven bewaken. We moeten
ook vermijden dat de slinger te ver zou doorslaan naar het praktische aspect alleen en we
moeten er bovendien op toezien dat stages kwaliteitsvol worden omkaderd en dat er ook
voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn. We konden een tijdje geleden allemaal lezen in de
krant dat er problemen waren om alle stagiairs in de vroedkunde een stageplaats te kunnen
geven. Ook in het buitenland hebben ze problemen vanwege een tekort aan stageplaatsen.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, ik kan mijn betoog bij de vorige vraag eigenlijk een
beetje parafraseren. Minister, herinnert u zich nog, meer dan een jaar geleden, enkele vragen
van mij over dit onderwerp, waar ik gewaarschuwd heb dat dit probleem zou optreden? U
hoorde mijn vraag alweer, maar u luisterde niet. U hebt toen gezegd dat het allemaal niet zo
erg was, dat het niet zo problematisch was en dat de soep niet zo warm wordt gegeten als ze
wordt opgediend. Nu blijkt dat de problematiek toch wel serieuzer is dan u het had
voorgesteld. Ik zou u als tip willen meegeven: luister toch af en toe naar de Vlaams
Belangfractie, het zou u botsingen met bepaalde muren kunnen besparen.

Minister Pascal Smet: Voorzitter, ik kan heel kort zijn. Zowel minister Vandeurzen als
ikzelf en de stakeholders hebben over de oprichting van een taskforce gepraat. Nogmaals, de
hoofdverantwoordelijkheid ligt hier niet bij het Ministerie van Onderwijs. Dat moet
faciliteren. Dat doen we ook. We volgen ook op. We hebben wat regels bij Onderwijs,
mijnheer Wienen, dat wordt af en toe wel vergeten. Het lijkt af en toe wel dat de Grondwet en
de manier waarop we dat organiseren, allemaal bijkomstige zaken zijn. Ik ga ervan uit, en ik
hoop dat u dat ook doet, dat ministers geacht worden dat te respecteren. Tot nader order leven
we nog altijd in een rechtsstaat. Daarom respecteren we dat ook.

Er is wel degelijk een werkgroep aan de slag. Die zal de komende weken voortwerken. Zo
snel als mogelijk zal er een oplossing worden gevonden. Ik wil er nogmaals op wijzen dat de
instellingen op 28 februari hebben beslist om die aanvraag van studieduurverlenging in te



Plenaire vergadering nr. 27 (2013-2014) – 12 maart 2014 61

dienen. We zullen dat nu bekijken en samen met hen analyseren. Op basis daarvan zullen we
de komende weken of maanden de juiste beslissing nemen om, zoals de heer De Meyer
terecht zegt, ervoor te zorgen dat we morgen nog goede en kwaliteitsvolle opleidingen voor
verplegers en verpleegsters hebben. Die hebben we vandaag. Laat ons niet aan paniekzaaierij
doen. Nogmaals, de VLHORA zelf was niet opgezet met de verklaringen in de pers.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, u had wat vroeger moeten koteren in deze kwestie
om het dreigend onheil af te weren. U had misschien inderdaad wat moeten luisteren naar
collega Wienen ter zake.

We hebben op 25 mei ook Europese verkiezingen. Ik weet dat het niet onze bevoegdheid is,
maar we hebben hier een toonbeeld van een betuttelend Europa, dat een uniforme regeling
oplegt van 2300 uren terwijl we daarentegen in Vlaanderen een opleiding hebben waar er
formeel 1300 uren worden gegeven. Alle deskundigen – professor Annemans is daarnet
genoemd – zeggen dat het een zeer goede opleiding is. U ziet hier het perverse effect van die
centralistische, betuttelende regelingen waardoor een uniforme regeling wordt gemaakt die
een bestaande, goede regeling op nationaal vlak kan doorkruisen. Het is misschien een
boodschap aan de partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen om dat betuttelend
Europa voor een stukje terug te fluiten.

De heer Jos De Meyer: Minister, we hebben goed verpleegkundeonderwijs, we moeten ook
zorgen dat er voldoende studenten zijn. Vandaag hebben we een tekort aan verpleegkundigen
in Vlaanderen, en we dreigen er in de toekomst nog meer te kort te hebben. Daarom pleit ik
ervoor om dit probleem krachtdadig en efficiënt aan te pakken. Zorg van in het begin dat je
daar voldoende draagvlak voor hebt, als je tot een efficiënte oplossing wenst te komen.

De voorzitter: De actuele vragen zijn afgehandeld.

■ 

ACTUELE VRAAG van mevrouw Griet Smaers tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het recente banenverlies bij Kempense
bedrijven en het Dynamisch Actieplan Kempen

ACTUELE VRAAG van de heer Johan Deckmyn tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de recente ontslagengolf bij Vlaamse
bedrijven en de resultaten van het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering

ACTUELE VRAAG van de heer Björn Rzoska tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de recente ontslagengolf bij Vlaamse
bedrijven en de resultaten van het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Voorzitter, minister-president, collega’s, we zijn opnieuw
geconfronteerd met een aantal droevige beslissingen in de afgelopen week, vooral in de
Kempense regio, met Henrad in Herentals en Heinz in Turnhout. Het zijn niet de eerste in de
Kempen, ook vorig jaar waren er grotere bedrijfssluitingen, met heel wat banenverlies tot
gevolg. Ook na deze droevige week zijn er ongeveer 300 banen verloren gegaan. Ik hoop met
u en met de collega’s dat de werknemers snel nieuwe toekomstperspectieven kunnen krijgen.

Die sluitingen komen niet uit het niets. Wellicht zijn in deze specifieke gevallen nieuwe
marktvragen en productontwikkelingen een doorslaggevende reden geweest bij de keuze voor
bedrijfssluitingen. Maar er is wel degelijk meer aan de hand in de Kempense regio, omdat het
nog altijd een van de meest geïndustrialiseerde regio’s is in Vlaanderen, met een
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industrialisatiegraad van 37,5 procent, wat veel meer is dan het Vlaamse gemiddelde. Dat ligt
rond de 26 procent. Dat is dus een intrinsieker probleem voor die regio, net omwille van die
hoge industrialisatiegraad en wetende dat in economisch moeilijke tijden zoals de afgelopen
jaren, de eerste tegenslagen vallen en de hardste klappen moeten worden opgevangen door de
spijtige sluiting van verschillende bedrijven.

De stakeholders die al enkele maanden en jaren de handen in elkaar slaan, hebben
samengewerkt aan pacten en plannen, bijvoorbeeld het streekpact Kempen, maar ook het
Kempenplan dat vorig jaar werd opgemaakt met een tiental slimme investeringen in de regio.
Minister-president, u hebt ook de opdracht gegeven tot het Dynamisch Actieplan Kempen
(DYNAK) om slimme investeringen in die regio te krijgen. Hoe ziet u het verdere proces van
de versnelde transformatie in de Kempense economie? Wat wilt u, nadat het DYNAK-plan
klaar is, verder doen ter ondersteuning van die transformatie?

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Minister-president, het studiebureau Graydon heeft recent nieuwe
cijfers gegeven voor de eerste twee maanden van dit jaar. Opnieuw wordt Vlaanderen
geconfronteerd met heel wat jobverlies. Door herstructureringen zouden er al 3000 jobs
verloren zijn gegaan, door faillissementen 4500 jobs.

Het is niet de eerste maal dat we deze discussie voeren naar aanleiding van gelijkaardige
incidenten. Ik herinner me het actualiteitsdebat van december 2012, waar we een identieke
discussie hebben gevoerd. Een punt van kritiek dat ik toen aanhaalde, was dat het Nieuw
Industrieel Beleid dat toen werd uitgerold en al anderhalf jaar in werking was, niet de
verhoopte resultaten had opgeleverd.

We zijn nu meer dan een jaar verder en eigenlijk kom ik tot de trieste vaststelling dat ik
dezelfde punten van kritiek, die ik eind 2012 heb geuit, kan herhalen. Dat is een bijzonder
trieste vaststelling. Er zijn ook andere punten die ik kan opnoemen, bijvoorbeeld een actuele
vraag van de heer Chris Janssens van enkele weken geleden over werkgelegenheid. U
antwoordde dat de werkgelegenheid wel zou verminderen. Het was een soort van
naverbranding, hebt u toen gezegd. Naverbranding vond ik op zich een vreemde term, maar
dat was ongeveer de boodschap die u gaf.

De cijfers wijzen wel anders uit. Ik som er maar enkele op: Heinz in Turnhout sluit volledig
tegen december 2014, de directie van Sony heeft aangekondigd dat in de computerafdeling
101 van de 294 jobs zullen verdwijnen, radiatorenproducent Henrad in Herentals schrapt 113
van de 171 jobs. Ik kan zo nog een tijdje doorgaan, maar ik moet van de voorzitter een vraag
stellen.

Minister-president, het is niet de eerste keer dat we dit debat voeren, en dus zou ik graag
weten wat uw reactie is op deze feiten.

De voorzitter: De heer Rzoska heeft het woord.

De heer Björn Rzoska: Voorzitter, minister-president, collega’s, ik ga niet de hele vraag
herhalen, maar ik zal er een aantal punten uitlichten.

Er is al verwezen naar de studie van Graydon. De afgelopen weken gaat het inderdaad hard;
heel wat jobs sneuvelen. Achter die cijfers schuilen telkens menselijke drama’s. Minister-
president, ik dacht dat uw Vlaamse Regering, onder uw beleid, toch met dat Nieuw
Industrieel Beleid in Vlaanderen was begonnen. Als ik de rapportage in december 2013 lees,
dan zie ik in het rapport dat u toen hebt neergelegd, dat op vier acties na – en er zijn er een
vijftigtal – alles op kruissnelheid is. Mijn vraag is dan ook concreet of het niet zo is dat uw
Nieuw Industrieel Beleid absoluut niet brengt wat het zou moeten opbrengen, gezien het feit
dat nu net in de maakindustrie op dit moment zeer veel jobs aan het verdwijnen zijn,
geschrapt worden of naar het buitenland gaan.
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De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, collega’s, ik betreur samen met jullie elke
bedrijfssluiting of collectieve afdanking. Spijtig genoeg zijn er de laatste weken een aantal
aangekondigd. In een aantal dossiers hebben we gesprekken gevoerd: in eerste instantie voor
de mensen die hun job verliezen en in tweede instantie voor de economische activiteiten, ook
in de Kempen, maar daar kom ik dadelijk op terug.

Als u die dossiers bekijkt, ziet u een verschil. De ene haalt loonkosten aan om de activiteiten
te stoppen, de andere overproductie, nog een andere gedeeltelijke verschuiving van de
productenportfolio enzovoort. Men moet dus de afvloeiingen van personeel zeer genuanceerd
bekijken. Ik heb er al naar verwezen: ook al trekt de economie de komende maanden en jaren
aan, toch zullen er spijtig genoeg de volgende weken en maanden nog werklozen bij komen.
Dat is een ‘normaal’ economisch effect, zoals ik ook al geantwoord heb op de vraag van de
heer Janssens.

Er ging eerst een actualiteitsdebat komen over het Nieuw Industrieel Ondernemen, maar
Groen heeft het geweer van schouder veranderd en vond de efficiëntie van de overheid
belangrijker dan het Nieuw Industrieel Beleid en de werkgelegenheid. Dat is hun volste recht.
De andere oppositiepartijen hebben zich daarbij aangesloten. Ik ben heel erg bereid om een
debat over het Nieuw Industrieel Ondernemen en het beleid daarrond te voeren. Voorzitter, ik
wil iedereen uitnodigen op een tweedaagse in Antwerpen over het Nieuw Industrieel
Ondernemen. Er gaat heel wat gebeuren. Er zijn workshops, er zijn ook een aantal
openstaande vacature-stageplaatsen.

Dus, mijnheer Rzoska, eerst zou er een actualiteitsdebat komen, maar u hebt het geweer van
schouder veranderd – uw volste recht. Wij zijn daar zeer actief mee bezig. Morgen en
overmorgen zal worden aangetoond dat het Nieuw Industrieel Beleid wordt omgezet in
Nieuw Industrieel Ondernemen, en dat we al een hele weg hebben afgelegd. U ziet dat niet,
wat uw probleem is, maar er is al een hele weg afgelegd. Er zullen morgen meer dan 800
mensen zijn. Er zullen heel wat discussies zijn en er zullen ook heel wat concrete voorstellen
worden gedaan.

Mevrouw Smaers, u hebt gelijk. De Kempen zijn een heel waardevolle regio. Verschillende
parlementsleden zijn van daar afkomstig. We hebben heel veel energie en ook middelen
gestoken in Limburg – ook een prachtige regio met heel veel uitdagingen – en zullen dat ook
nog verder doen, maar we mogen de Kempen niet vergeten.

Ik heb niet gewacht op de vragen in dit parlement om de mensen van de Kempen op mijn
kabinet uit te nodigen, en hun te vragen ook eens een actieplan voor de Kempen te maken,
om dat te verhelpen. Ze bereiden een Dynamisch Actieplan Kempen voor. Het eerste
tussentijdse rapport, van februari 2014, is klaar. Ik heb dat bij me. Ik hoop het definitieve
rapport eind april te kunnen ontvangen. Net zoals bij het Limburgplan zal men duidelijke
keuzes maken en duidelijke accenten leggen. We zullen daar dan ook de nodige gevolgen aan
geven. Ik heb begrepen dat dit parlement bijvoorbeeld de geothermie als heel belangrijk naar
voren schuift voor de Kempen. Ik hoop dus dat we eind april met een definitief plan verder de
Kempen kunnen ondersteunen, want, nogmaals, u hebt gelijk: ook dat vraagt onze aandacht.

Het is belangrijk dat onze industrie zich transformeert. Dat is een proces van lange adem. Dat
vraagt volgehouden energie en inzet. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Het is niet
dat de bedoeling dat de Vlaamse Regering en ikzelf zelf gaan ondernemen, dat we zelf die
transformatie gaan doen, maar wel de ondernemingen. Er ligt nu heel veel op tafel. Op het
terrein werkt men concreet aan heel veel. We zullen dat de volgende twee dagen allemaal
bespreken en overschouwen. Ik ben ervan overtuigd dat we absoluut goede stappen hebben
gezet naar die transformatie van die industrie. Mijnheer Rzoska, hopelijk zal zelfs Groen op
een bepaald moment zeggen dat dit ook de weg is die het heeft gevraagd, en die hier is
ingeslagen.
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Mevrouw Griet Smaers: Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Die studie met
betrekking tot het Dynamisch Actieplan Kempen wordt eind april voltooid. Het is goed dat
we snel die resultaten zullen kennen, maar het zal nog veel belangrijker zijn om daar effectief
acties aan te koppelen, want met de zoveelste studie is men op het terrein eigenlijk niets qua
economie. Het is goed dat die keuzes kunnen worden gemaakt, maar ik roep toch ook op om
zeker aandacht, en eigenlijk nog veel meer aandacht, te besteden aan die uitvoering ervan,
aan het inzetten op speerpunten, met alle middelen die er zijn, om dat ook effectief te kunnen
realiseren.

De heer Johan Deckmyn: Minister-president, u probeert een en ander te nuanceren. U zegt
dat we genuanceerd moeten kijken naar oorzaken en omstandigheden. Ik kan daar natuurlijk
voor een stuk in meegaan, maar het is natuurlijk te gemakkelijk om de hele problematiek op
die manier weg te schuiven. Ik vind dat de regering een verantwoordelijkheid heeft, en die
dan ook moet nemen. Het is niet de eerste keer dat u het succes van het Nieuw Industrieel
Beleid wilt aantonen door een of andere hoogmis. Nu hebt u verwezen naar die tweedaagse,
morgen en overmorgen. Het is niet op die manier dat u het succes van uw plan kunt
bewerkstelligen of aantonen, maar veeleer door concrete resultaten te boeken. Eerlijk gezegd,
de cijfers van vandaag wijzen een heel andere richting uit.

De heer Björn Rzoska: Minister-president, ik heb u duidelijk geïrriteerd, maar dat is geen
probleem voor mij. Er zijn tegenwoordig zodanig veel dossiers dat het voor de oppositie
natuurlijk niet zo gemakkelijk is om te kiezen over welke dossiers we een actualiteitsdebat
vragen. Voor mij geeft dat ook aan dat de resultaten van uw regering op een aantal terreinen
beneden alle peil zijn. (Opmerkingen van minister-president Kris Peeters)

Ik heb daar geen uitspraken over gedaan. Dat is een gevolgtrekking die u maakt, minister-
president. U kunt blijkbaar in mijn hoofd kijken.

Nu wil ik u toch één ding zeggen. Over het Nieuw Industrieel Beleid en over de Flanders
Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH) zijn we wel degelijk positief. We hebben
daarover ooit van gedachten gewisseld in de commissie, althans in uw stijl qua van gedachten
wisselen, maar toen heb ik FISCH eigenlijk toch wel de credits gegeven die hij volgens mij
verdient.

Ik heb een bijkomende vraag over het TINA-Fonds. In juni 2013 – u zult zich dat nog wel
herinneren – kwam de hoeveelheid middelen, ook via een vraag van de heer Diependaele, in
de pers. Er was voorzien in 200 miljoen euro. U koesterde toen de hoop dat Europa nog eens
200 miljoen euro zou bijleggen. Zal Europa ook mee investeren in dat Nieuw Industrieel
Beleid in Vlaanderen? Kunt u daar nu al op antwoorden?

De voorzitter: Mevrouw Deckx heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Deckx: Minister-president, er zijn hier al heel wat vragen gesteld over
de Kempen, zowel in de plenaire vergadering als in de commissies. De afvaardiging die
vanuit de Kempen naar uw kabinet getrokken is, is teruggekeerd met het nodige
enthousiasme, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toch een beetje op mijn honger blijf zitten.
Er was al een Kempenplan, met een aantal slimme investeringen waar op korte termijn aan
kon worden gewerkt. U vraagt nu opnieuw een plan, waar men ook weer werk van maakt.
Maar wanneer gaan we nu eindelijk over tot acties en gaat u daar ook de nodige middelen aan
koppelen? We blijven geconfronteerd met bedrijfssluitingen en afdankingen. Het wordt hoog
tijd dat er werkelijk iets gebeurt op het terrein.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Minister-president, het is goed dat dat overleg er is. Er was ook al
een Dynamisch Actieplan Kempen, dat naar aanleiding van een vorige sluiting bediscussieerd
is.
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Ik wil hier ook een positieve noot brengen. De Vlaamse Regering heeft al heel wat
maatregelen genomen in deze regio, maar ook in andere regio’s. Ik wil één kritische
bemerking geven: we moeten oppassen met plannen per regio, want straks hebben we voor
elke regio in Vlaanderen een apart plan. Wat is de specificiteit dan nog?

Ik heb in de pers gewaarschuwd dat plannen an sich goed zijn, maar dat we ook moeten
zorgen dat de omgevingsfactoren er zijn. Ik denk aan elementen van energiekost en loonkost,
die maken dat we in een zeer moeilijke concurrentiële omgeving zitten.

We krijgen nu ook waarschuwingen richting de chemische industrie. Het gaat dan niet
specifiek over de Kempen, maar over heel Vlaanderen. Die industrie is heel belangrijk voor
Vlaanderen. Op welke manier proberen we de onheilspellende tijdingen daar voor te zijn? Ik
vermoed dat we daar naar een Europese aanpak moeten gaan.

Minister-president Kris Peeters: Mevrouw Deckx, ik heb alle sociale partners van de
Kempen ontvangen, een hele tijd geleden. Ik heb hun gezegd dat ik de situatie van de
Kempen heel goed begrijp, en heb gevraagd wat hun visie is en hoe zij het willen aanpakken.
Zij hebben toen gezegd dat ze eerst zo’n plan moesten hebben als Limburg. Ik heb
geantwoord dat het goed is dat er zo’n plan zou worden gemaakt, een Dynamisch Actieplan
Kempen, en wij hebben daar een financiële ondersteuning aan gegeven. Eind april wil men
dat plan finaliseren. Ik kijk daarnaar uit.

Het is dus niet ik die gevraagd heb om een plan te maken. Zij hebben zelf gezegd dat men
alles eens op een rijtje moest zetten, met alle elementen als clusterbenadering, geothermie en
zo verder. Ik vind het een heel goede zaak dat het draagvlak in de Kempen maximaal is en dat
iedereen, sociale partners en andere actoren, daar achter staat.

Wij hebben natuurlijk al een en ander gedaan voor de Kempen. Onlangs hebben we nog de
Noord-Zuid Kempen geopend, een investering van 200 miljoen euro. Ik ga ervan uit dat de
regio wel aanvoelt dat ook deze Vlaamse Regering daar investeert.

Ik ga er ook van uit, mevrouw Deckx, dat u er ook in uw eigen partij zwaar voor pleit om
geothermie en zo meer daar mee te ondersteunen. Ik hoop dat ik niet alleen in de Vlaamse
Regering, maar dat alle partners daar resoluut voor gaan. U hebt gelijk dat dat geld gaat
kosten. Koken kost geld. Ik zal daar zelf alle initiatieven nemen die we kunnen nemen.

Ik wil ook niet wachten tot dat plan klaar is. Wij hebben al een paar keer gesprekken gevoerd
om bijvoorbeeld de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de nodige
dynamiek te geven om de geothermieaanpak te ondersteunen. Ik begrijp dat u dat ook doet
met uw partij en alle ministers in de regering.

Mijnheer Van Dijck, we moeten inderdaad opletten dat we niet voor elke subregio een aparte
benadering krijgen. Ik deel uw bezorgdheid wat dat betreft, maar elke subregio die een
duidelijk plan heeft waar heel belangrijke elementen in staan, moeten we honoreren. Ik deel
ook uw bezorgdheid met betrekking tot de chemische industrie, zeker met de energiekosten
en al wat daarmee samenhangt. Het is een heel delicaat gegeven.

Mijnheer Deckmyn, u moet goed begrijpen dat wij een flankerend beleid proberen te
organiseren, een transformatie van de industrie, maar spijtig genoeg kan ik niet voorkomen
dat er nog altijd collectieve ontslagen zullen plaatsgrijpen. Zoals ik gezegd heb, zijn er
bedrijven die om verschillende redenen beslissen om personeel te laten afvloeien.

Maar ik zal alles doen om die industrie te transformeren. Ik zal alles doen om nieuwe
bedrijven, die producten of diensten met toegevoegde waarde produceren, de nodige
omkadering en dynamiek te geven.

Mijnheer Rzoska, ik ben bereid om op uw vragen over het TINA-Fonds te antwoorden als ik
de cijfers bij de hand heb. Ik kan al zeggen dat de middelen van het fonds niet zijn uitgeput.
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Europa hanteert de stelling aan: kom maar met uw projecten en we zullen er –samen met het
TINA-Fonds – in investeren.

Mevrouw Griet Smaers: We weten dat u zeer bekommerd bent en dat u alles doet voor die
Kempense economie en voor een Nieuw Industrieel Beleid in het algemeen. We zijn zeer blij
met die Kempense Noord-Zuid en andere projecten, bijvoorbeeld de Open Manufacturing
Campus in Turnhout. Het was ook hoognodig dat dit gebeurde. We hebben er heel lang op
moeten wachten.

Ik weet dat u al het nodige zult doen om ook die andere acties tot een goed einde te brengen.

De heer Johan Deckmyn: Ik zal niet zo vriendelijk zijn als mevrouw Smaers, minister-
president. U blijft beweren dat alles goed zal komen met de economie en de
werkgelegenheid. Zo’n goednieuwsshow hebben we al vaker gehoord van u, en er verandert
niets. Zoals uw coalitiepartner sp.a daarnet aangaf, zijn er te weinig vorderingen. Wie ben ik
om dat tegen te spreken?

De heer Björn Rzoska: Voorzitter, collega’s, minister-president, misschien moet u de
collega’s van sp.a in extremis nog een uitnodiging bezorgen zodat ze volgende twee dagen
kunnen zien wat u al dan niet gerealiseerd hebt, want blijkbaar zijn ze er niet van overtuigd.

Mijn analyse luidt, minister-president, zeker als ik lees welke redenen bedrijfsleiders
aangeven om naar het buitenland te trekken, dat uw Nieuw Industrieel Beleid geen slagkracht
aan de dag legt. Eigenlijk kan ik u op dat vlak confronteren met uw eigen woorden. In juni
2013 hebt u zeer uitdrukkelijk als voorwaarde gesteld dat het TINA-Fonds die Europese
inbreng op minimum 500 miljoen euro moest brengen. “Dat is het kritische minimum om
eigenlijk iets serieus te realiseren.”

De afgelopen weken hebben we gezien dat u gelijk had. Het Nieuw Industrieel Beleid en de
middelen hebben te weinig slagkracht.

De voorzitter: De actuele vragen zijn afgehandeld.

■ 

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 18.27 uur.

– De vergadering wordt hervat om 18.53 uur.

■ 

ONTWERP VAN DECREET betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften

– 2290 (2013-2014) – Nrs. 1 tot en met 6

Algemene bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende
maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Helsen, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen: Voorzitter, minister, ook al is het uur al vergevorderd, toch kies
ik ervoor om verslag uit te brengen. Het is immers een belangrijk ontwerp van decreet,
waaraan we in de commissie al heel veel tijd hebben besteed.
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We hebben op 5 december vorig jaar en op 30 januari en 6 en 13 februari het ontwerp van
decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
behandeld. Op 9 januari vond een hoorzitting plaats met de heer Patrick Vandelanotte,
mevrouw Anny Cooreman, de heer Jan Rottier, mevrouw Friedl Tuyttens en mevrouw Lisbet
Van Gijzeghem. Op 16 januari werden de representatieve vakorganisaties en de
onderwijskoepels en inrichtende machten en vertegenwoordigers van de CLB’s gehoord.

We mochten ook van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
(CGKR) en het Kinderrechtencommissariaat een advies ontvangen over respectievelijk het
voorontwerp en het ontwerp van decreet.

Voorzitter, minister, collega’s, op dit ogenblik zal ik me beperken tot het verslag, straks
spreek ik namens mijn fractie. Het verslag dat ik zal uitbrengen, omvat een toelichting bij het
ontwerp van decreet, met name een samenvatting van de uitgebreide en duidelijke memorie
van toelichting.

Ik geef geen volledige weergave van alle betogen van fracties tijdens de
commissievergaderingen, want dat zou leiden tot een heel uitgebreid verslag. Ik heb
geoordeeld om vandaag alle kansen te geven aan de collega’s die straks uitgebreid het woord
kunnen voeren en de visie van hun fractie kunnen weergeven. Wie meer interesse heeft voor
wat er in de commissie aan bod is gekomen, verwijs ik naar het schriftelijke verslag. Ik zal
wel nog heel kort ingaan op belangrijkste amendementsvoorstellen die in de commissie
werden aangenomen. Voor de hoorzitting die aan het ontwerp van decreet werd gewijd,
verwijs ik ook naar het schriftelijk verslag.

Samengevat zijn de belangrijkste elementen uit het ontwerp wan decreet, zoals ook
uitgeschreven in de memorie van toelichting, de volgende. In de eerste plaats geeft het
ontwerp van decreet aan dat het de enige mogelijke optie was en is om de nodige maatregelen
te treffen ten aanzien van een aantal uitdagingen op het gebied van het onderwijs aan
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze maatregelen situeren zich op het gebied
van een kwaliteitsvolle diagnostiek met inbegrip van een oplossing voor leerlingen met
autismespectrumstoornissen in het buitengewoon onderwijs, op het gebied van
competentieontwikkeling en professionaliseren, op het gebied van de implementatie van het
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en er zijn een aantal
maatregelen voor specifieke doelgroepen.

In afwachting van de realisatie van een verder uit te werken kader, vormen ze een eerste stap.
De maatregelen met een decretale impact die nog niet eerder zijn opgenomen in andere
decreten, maken deel uit van voorliggend ontwerp.

De basisfilosofie achter het ontwerp van decreet is de nieuwe visie die ‘handicap’ niet louter
als een persoonlijk probleem, maar als een afstemmingsprobleem tussen de klas- en
schoolcontext en de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de jongere ziet. Een
beoordeling van specifieke onderwijsbehoeften in het kader van een oriëntering naar het
buitengewoon onderwijs moet daarom gebaseerd zijn op een inschatting van dat
afstemmingsprobleem.

Dit leidt voor het basis- en secundair tot de volgende maatregelen. Er komt een herdefiniëring
van het buitengewoon basisonderwijs type 1 en type 8 en van het buitengewoon secundair
onderwijs opleidingsvorm 3, type 1 als basisaanbod buitengewoon onderwijs waarnaar een
leerling georiënteerd kan worden op basis van een analyse van onderwijsbehoeften in plaats
van een medische classificatie. Er komt een actualisatie van de definities van de andere
onderwijstypes in het buitengewoon onderwijs. Er komt een creatie van een type 9 van
buitengewoon onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die geen
verstandelijke beperking hebben. Er komt een aanpassing van de toelatingsvoorwaarden voor
het buitengewoon onderwijs, met een aantal elementen, onder andere met de vragen of de
fasen van het zorgcontinuüm werden doorlopen, of de aanpassingen om leerlingen in het
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gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen ofwel disproportioneel ofwel
onvoldoende zijn, en of er nood is aan een individueel aangepast curriculum. Er komt een
decretale verankering in de opdrachtomschrijving van het gewoon onderwijs van de
verplichting tot het doen van gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inzetten van
remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen.

Bij het toelaten van een leerling tot het buitengewoon onderwijs moet ook rekening worden
gehouden met de maatregelen die al in het gewoon onderwijs zijn genomen om de leerling te
laten functioneren binnen het gemeenschappelijk curriculum en moet ook worden aangetoond
dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de leerling werden doorlopen, tenzij de leerling zijn
onderwijsloopbaan start in het buitengewoon onderwijs.

Om de oriëntering naar geïntegreerd onderwijs (gon) en buitengewoon onderwijs conceptueel
zuiver te houden, worden de toelatingsvoorwaarden voor gon aangepast. Aan de andere
voorwaarden om gon-begeleiding te genereren, wordt voorlopig niets gewijzigd, maar de
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek over de organisatie van gon en inclusief
onderwijs (ion) en van een breder debat over de financieringsmechanismen voor leerlingen
met een beperking in het gewoon onderwijs, kunnen aanleiding geven tot extra
beleidsmaatregelen in een volgende fase en de inzet van bijkomende middelen wanneer de
toepassing van het decreet aanleiding geeft tot minder uitgaven in het buitengewoon
onderwijs.

Er worden wijzigingen aangebracht in de onderwijsregelgeving om stappen te zetten in de
geleidelijke realisatie van artikel 24 van het VN-verdrag van 13 december 2006 inzake de
rechten van personen met een handicap en het recht op inschrijving in het gewoon onderwijs.

De inschrijving in het basisaanbod buitengewoon onderwijs zal periodiek worden
geëvalueerd.

Het type 5 wordt ruimer gedefinieerd naar residentiële settings toe.

Het correctiebudget, dat werd ingesteld voor de begeleiding van jongeren met
autismespectrumstoornissen in het geïntegreerd onderwijs, wordt verlengd.

Er worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd om scholen buitengewoon onderwijs met enkel
en alleen opleidingsvorm 4 op te richten.

Verder worden de bepalingen gewijzigd omtrent het recht hebben in het buitengewoon
secundair onderwijs op een verlenging na 21 jaar. Er wordt bevoegdheid gegeven aan de
klassenraad en de louter administratieve procedure voor de commissie van advies voor het
buitengewoon onderwijs (CABO) wordt afgeschaft. De andere CABO-taken inzake
vrijstelling van de leerplicht en permanent onderwijs aan huis worden naar de
onderwijsinspectie overgeheveld in het kader van het algemene toezicht op de kwaliteit van
de handelingsgerichte diagnostische praktijk in het onderwijs.

Aansluitend op de verplichting tot het doen van gepaste en redelijke aanpassingen in het
basis- en secundair onderwijs worden handelingsgerichte diagnostiek, de principes van
handelingsgericht werken en het ondersteunen van scholen bij het doen van die aanpassingen
in de opdrachtbepaling van het CLB ingeschreven.

Ook wordt er een bijkomende opdracht gegeven aan de onderwijsinspectie om toe te zien op
de oriënteringen van leerlingen die door de CLB’s gebeuren. De rechtsbeschermings-
procedure wordt aangepast door de bevoegdheden, de samenstelling en de gevolgen van de
beslissingen van de commissie inzake leerlingenrechten aan te passen en af te stemmen op
het VN-verdrag en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse
gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. De aangepaste procedure verzekert de
betrokkenheid van vertegenwoordigers van personen met een handicap, personeel en
onderwijsverstrekkers.
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Zoals uit het vorige blijkt, zal het decreet een impact hebben op heel wat aspecten van het
onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zowel in het gewoon als in
buitengewoon onderwijs, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Daarom is het
belangrijk om die impact vanuit diverse invalshoeken op te volgen en te monitoren. Om de
mogelijkheden tot eventuele bijsturing te benutten, is het belangrijk dat de resultaten van deze
monitoring worden opgenomen in een jaarlijks voortgangsrapport.

Verder, voorzitter, ministers, collega’s, wens ik nog stil te staan bij een aantal aangenomen
amendementen. Eerst wens ik u te wijzen op een aantal door de commissie aangenomen
amendementen die de oorspronkelijk geplande inwerkingtreding van diverse artikelen met
één jaar uitstellen. Voor onder andere de manier van afleveren van gemotiveerde verslagen
voor het geïntegreerd onderwijs en verslagen die een recht op toegang geven tot het
buitengewoon onderwijs is de inwerkingtreding met een jaar verschoven naar 1 januari 2015.
Ook de gefaseerde uitrol van het ontwerp van decreet zoals die in de scholen zelf zal worden
gerealiseerd is met een jaar verschoven, van 1 september 2014 naar 1 september 2015. Dit
alles geeft de mogelijkheid om de komende maanden in te zetten op informatie,
communicatie, de voorbereiding van het onderwijsveld en verdere competentieontwikkeling.

Tot slot wens ik u er ook op te wijzen dat er een amendement is aangenomen dat een
afzonderlijk hoofdstuk ‘Ondersteuning in scholen en competentieontwikkeling van
personeelsleden’ toevoegt aan het ontwerp van decreet dat de contouren vastlegt voor een
structurele regeling van de professionalisering.

Hiervoor wordt een kaderovereenkomst afgesloten met de vzw Samenwerkingsverband
Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten.

Het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften werd uiteindelijk aangenomen door de Commissie voor Onderwijs en
Gelijke Kansen met acht stemmen voor en vier stemmen tegen en het ligt vandaag voor in
deze plenaire vergadering voor verdere bespreking. (Applaus)

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Minister, dit is een heel belangrijk ontwerp van decreet, het
M-decreet, het decreet dat het geplande decreet Leerzorg voor een deel moet vervangen. Het
Leerzorgdecreet moest tot stand komen onder toenmalig minister Frank Vandenbroucke,
maar er bestond op dat moment geen draagvlak voor. Intussen was de afspraak in het
regeerakkoord van deze Vlaamse Regering om daar toch werk van te maken. We zitten aan
het eind van de legislatuur en het is duidelijk dat de Vlaamse Regering niet met lege handen
naar huis wil gaan en toch absoluut nog een beslissing wilde nemen over het
inschrijvingsrecht voor kinderen met een beperking in het gewone onderwijs.

Dit ontwerp van decreet is er gekomen op een vrij haastige manier, en het is duidelijk dat er
absoluut geen draagvlak voor is. Het beroert de gemoederen enorm, dat hebben we allemaal
kunnen zien. We hebben allemaal de mails gekregen. Het beroert de gemoederen vanuit
verschillende hoeken. Het is duidelijk dat er geen draagkracht is voor dit ontwerp van decreet
in zijn huidige vorm, onder meer bij de leerkrachten van het gewoon onderwijs voor wie de
emmer nu al overloopt. Zij hebben nu al het gevoel dat er zoveel op hen afkomt, dat zij er al
zoveel extra taken bij krijgen, dat de rol van de school en van de leerkracht steeds
belangrijker en zwaarder wordt terwijl zij daar niet voor erkend worden. Hun opdracht wordt
te zwaar. Zij krijgen er nu het hele inclusiefonderwijsverhaal nog bovenop. Zij vinden dat
moeilijk en zij hebben daar grote vraagtekens bij.

Ook de CLB’s zien die extra taakbelasting niet zitten. Ook hun emmer raakt steeds voller. Er
komen steeds taken bij de opdracht van de CLB’s, binnen dezelfde gesloten enveloppe
zonder dat daar meer mensen en middelen tegenover staan. Het decreet Bijzondere Jeugdzorg
zorgt voor extra belasting van de CLB’s. Ook de toename van het aantal leerlingen zorgt voor
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een zwaardere jobinhoud. Ook in het voorliggende ontwerp van decreet zullen zij een grote
rol spelen. Zij hebben daar grote vraagtekens bij.

Ook het buitengewoon onderwijs heeft vraagtekens bij dit ontwerp. Zij voelen zich een beetje
miskend. Zij hebben jarenlang uitstekende expertise opgebouwd. Zij proberen kinderen die
een beperking hebben van verschillende aard, zo ver mogelijk te brengen. Zij zijn daar
jarenlang mee bezig en hebben dan ook een zekere expertise opgebouwd. Zij hebben nu het
gevoel dat die expertise voor een deel teloor zal gaan en dat zij die niet zullen kunnen
inzetten in het gewoon onderwijs. Zij vrezen ook een beetje voor hun werk. Wat zal dit M-
decreet voor hen betekenen?

De gon-begeleiders en ion-begeleiders – mevrouw Helsen heeft ze genoemd – hebben
expertise op het vlak van inclusief onderwijs, maar zij zijn niet opgenomen in het ontwerp
van decreet. Zij zijn nog even aan de kant gezet, voor hen komt de regelgeving later wel. Zij
werken nog altijd binnen een heel onduidelijk kader. Tijdens deze legislatuur wordt dat niet
meer uitgeklaard, dat zal voor de volgende legislatuur zijn.

En dan zijn er nog de belangenorganisaties van de personen met een handicap zelf zoals
GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap), die hevige voorstander zijn
van een inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving. Zij willen echt dat we daar werk
van maken in Vlaanderen. Volgens GRIP hebben wij een VN-verdrag geratificeerd en zijn
we dus verplicht om daar werk van te maken. Ik volg hen daarin.

Maar ook zij zijn niet tevreden met het ontwerp van decreet. Ze stellen dat het recht op
inclusief onderwijs in het ontwerp onvoldoende is verankerd.

Op het eerste gezicht lijken dat tegenstrijdige standpunten, en dat benadrukt u ook. U zegt
dan dat voor de enen – voor organisaties zoals GRIP – het recht te weinig is verankerd,
terwijl het voor de mensen uit de onderwijswereld te ver gaat. U concludeert dan dat u het
goed doet, want dat u het midden houdt. Dat is uw redenering. U verwijt Groen dat we altijd
voorstanders van het recht op inclusief onderwijs zijn geweest, en dat we vonden dat er iets
moest worden ondernomen, maar dat we nu protesteren. Minister, ik zie geen tegenstelling.
Het is niet zo dat er te veel en te weinig wordt gedaan. Er wordt gewoon te weinig gedaan.

We ratificeerden een VN-verdrag. Het verdrag roept staten op om op een inclusieve manier
personen met een handicap te benaderen. Personen met een handicap moeten kunnen
participeren aan de samenleving, en als dat niet lukt, is dat niet hun schuld, maar die van de
samenleving, die er niet in slaagt om de nodige aanpassingen te doen om hen te laten
participeren. De tijd dat men personen met een handicap wegstopt in een voorziening is
voorgoed voorbij, ook in het onderwijs. Het recht – ik zeg heel duidelijk: het recht – op
inclusief onderwijs is in het VN-verdrag verankerd. We staan allemaal achter het VN-
verdrag. We hebben het geratificeerd. Is er hier iemand die vindt dat we dat niet hadden
moeten doen? Durft iemand dat te zeggen, met de argumentatie dat we de gevolgen ervan niet
hadden kunnen inschatten? Ik denk het niet.

Het is dus onze plicht om dat verdrag in decreetgeving om te zetten. Het M-decreet volstaat
daar niet voor. Het volstaat voor de kinderen die het gewone curriculum kunnen volgen, maar
niet voor hen die dat niet kunnen. Er is dus sprake van een vorm van discriminatie. Er zijn
personen met een handicap van de eerste en de tweede klasse, afgaande op uw ontwerp van
decreet. De eerste groep heeft een absoluut recht op inschrijving, mits redelijke aanpassingen,
de tweede groep heeft dat niet. Het ontwerp van decreet gaat voor ons dus niet ver genoeg,
dat is juist.

Moeten we nu verontwaardigd zijn? Ik denk het niet. Er is immers een grote ‘maar’. In dat
VN-verdrag staat nog iets wat erg belangrijk is. Tegenover dat recht op inschrijving staat heel
duidelijk dat de overheid de plicht heeft om ervoor te zorgen dat dat recht op inclusief
onderwijs ook effectief kan worden waargemaakt door leerkrachten en scholen. De overheid
heeft de plicht ervoor te zorgen dat de noodzakelijke, redelijke aanpassingen kunnen
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gebeuren; om in voldoende middelen te voorzien, zodat het onderwijsveld wordt gesteund.
Op dat punt faalt de Vlaamse Regering volledig. Het is echt onverantwoord wat de Vlaamse
Regering met ons onderwijs doet.

Straks zal de meerderheid een ontwerp van decreet goedkeuren waarvan men de gevolgen
helemaal niet kan inschatten. Men neemt beslissingen, hoewel men bij benadering niet kan
zeggen wat de gevolgen zullen zijn. Hoe groot zal de verschuiving van het buitengewoon
naar het gewoon onderwijs zijn? U weet dat niet. U hebt geen cijfers. Het is een erg
belangrijk decreet, met mogelijks zeer grote gevolgen, maar u weet echt niet wat de gevolgen
zijn. Toch vraagt u ons om dat goed te keuren. U vraagt het gewoon onderwijs ook – neen, u
legt het op – om de mogelijk grote verschuiving van het buitengewoon naar het gewoon
onderwijs op te vangen, zonder ondersteuning en zonder middelen. (Opmerkingen van de
heer Kris Van Dijck)

Het is wel waar, mijnheer Van Dijck. En dat terwijl we in Vlaanderen al niet uitblinken in
omkadering, kleine klassen, goed uitgebouwde en ondersteunde zorgteams, goede
ondersteuning voor directeurs of voor beginnende leerkrachten. Er zijn uitdagingen genoeg in
ons onderwijs, nu al. En dan vragen we aan onze leerkrachten om dit erbij te nemen, zonder
dat we voldoende ondersteuning geven.

Soms wordt er verwezen naar Scandinavische landen. Ik doe dat ook graag. Ik bewonder wat
ze daar soms doen wat inclusief onderwijs betreft. In Vlaanderen sturen we in vergelijking
een gigantisch hoog aantal kinderen door naar het buitengewoon onderwijs, te hoog, dat geef
ik toe. Scandinavische landen doen het een stuk beter, geven uitvoering aan dat VN-verdrag
en kiezen voor inclusief onderwijs. Maar dan moet je weten dat ze daar gemiddeld twaalf
kinderen in één klas hebben. Bij ons ligt het gemiddelde een pak hoger, zo niet dubbel zo
hoog. Dan is het vandaag in Vlaanderen op die manier niet realiseerbaar.

U vraagt ons een ontwerp van decreet goed te keuren waarbij we de taaklast van de CLB’s
nog gigantisch vergroten. Daar staan geen middelen tegenover, integendeel. Vanaf volgend
jaar september zal er nog meer moeten worden bespaard en moeten de zaken worden
gerealiseerd binnen dezelfde gesloten enveloppe. We vragen dus om dit te realiseren zonder
een kader voor de gon-leerkrachten.

Minister, u zegt dat dat u nu de Rubicon overtrekt: het is belangrijk, we moeten beslissen, en
daarna zien we wel. U wijst erop dat er een waarborgregeling in zit, waarbij het geld dat
vrijkomt uit het buitengewoon onderwijs zal worden geherinvesteerd in het gewone
onderwijs en er dus niets verloren gaat.

Maar dat, minister, is voor mij de wereld op zijn kop! We moeten net het omgekeerde doen.
We moeten eerst voldoende tijd met voldoende middelen vrijmaken om die competentie te
ontwikkelen, om de gewone scholen te ondersteunen, om zorgteams uit te bouwen, om de
leerkrachten in de klas te ondersteunen, om te zorgen voor extra omkadering. En dan,
minister, mag u en moet u, wat mij betreft, die Rubicon overtrekken. Maar niet op deze
manier: eerst oversteken en wel dan kijken waar de gaten vallen en hoe we die opvangen. Dat
is voor mij de verkeerde manier van werken.

In ons voorstel willen wij heel duidelijk scholen een basisfinanciering geven voor de uitbouw
van die inclusieve onderwijstrajecten. Op termijn willen wij overschakelen naar een soort van
rugzakfinanciering, en dat staat al lang in ons programma. We willen een leerlinggebonden
financiering, zodat leerlingen inderdaad de keuze krijgen om op de plek te zitten waar ze het
best zitten. Is dat in het buitengewoon onderwijs, dan is dat zo. Dat willen wij absoluut niet
afschaffen. Er zit expertise die ze nergens anders hebben en er wordt schitterend werk
geleverd.

Ik was gisteren nog op bezoek in een kleinschalig schooltje met 24 leerlingen uit het
buitengewoon onderwijs, type 3. Er waren 8 begeleiders voor die 24 leerlingen. Kan dat
zomaar worden overgenomen? Ik denk het niet. Zaten er kinderen die daar perfect op hun
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plek zitten, die nergens beter kunnen zitten? Ik denk het wel. Moeten we dat blijven
honoreren? Absoluut. En blijven waarderen? Ik denk het ook. Wij moeten ernaar streven dat
elk kind op zijn plek terechtkomt: inclusief onderwijs als dat het beste is voor dat kind,
buitengewoon onderwijs als dat nodig is en als dat de juiste keuze blijft.

Er zijn inderdaad een aantal amendementen, waar de meerderheid straks wellicht mee zal
schermen, bijvoorbeeld over de competentieontwikkeling. Maar uiteindelijk, mijnheer Van
Dijck, komen er geen extra middelen. Dat is de bestuurslogica van de N-VA de laatste tijd. U
stemt maar en maakt oplossingen op lange termijn, zoals bij het decreet over de
persoonsgebonden financiering en andere decreten, die aardverschuivingen meebrengen.
Maar het mag allemaal niets kosten. Het moet allemaal gebeuren met de huidige middelen,
binnen de huidige enveloppes. Blijkbaar wilt u de handen vrij om de volgende legislatuur te
doen en te beslissen wat u wilt.

Mijnheer Van Dijck, dat gaat niet. Je kunt niet fundamenteel hervormen zonder middelen,
want dan heb je een lege doos. Zonder middelen heb je een lege doos. Zo zal ook het decreet
persoonsgebonden financiering zijn. Het is dan gemakkelijk om de wachtlijsten op te lossen
door een aantal mensen ervan te schrappen. Zo lossen jullie tegenwoordig de wachtlijsten op.
Dat lukt dus niet, ook niet met dit decreet. Het is een onmogelijke opdracht om dit zonder
extra middelen te realiseren. Het is onverantwoord en onverantwoordelijk als het over onze
kinderen gaat.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Mevrouw Meuleman, het is natuurlijk uw recht om te zeggen wat u
wilt. Maar nu de wachtlijsten in mijn nek schuiven, bedankt! (Opmerkingen van mevrouw
Elisabeth Meuleman)

Er zijn met betrekking tot de financiering van dit decreet heel duidelijke afspraken gemaakt.
Sommigen stelden dat dit een besparingsoperatie was. Maar dit is geen besparingsoperatie.

Ik kan straks ook op het spreekgestoelte komen en debiteren dat we dat allemaal gaan
oplossen met nog meer middelen en nog meer geld. Iedereen zal dat graag horen. Maar wij
zijn de ‘kouden’, de ‘harden’, diegenen die het geld niet over de balk gooien. Maar je moet
eerst geld hebben om het over de balk te gooien. Ik stel u nu gewoon de vraag waar u dat geld
gaat halen. Ik zie ook die noden in Vlaanderen. Ik zie ook die grote tekorten. Ik zie in het
onderwijs een plejade van moeilijkheden en in welzijn een plejade van uitdagingen, maar ik
weet ook dat we straks in Vlaanderen nog meer zullen moeten besparen, door toedoen van
akkoorden waar ook u mee verantwoordelijkheid voor genomen hebt. (Opmerkingen)

Ik zeg u gewoon dat wij hier een beleid bepleiten binnen de budgettaire mogelijkheden die
we in Vlaanderen hebben. Het geld valt hier niet uit de bomen. Ik hoor het graag: klasjes van
twaalf. Waarom niet van tien? Maar hoe gaat u dat financieren?

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Dan moet u ook geen decreten zoals deze goedkeuren,
mijnheer Van Dijck. (Applaus bij Groen, Open Vld en LDD)

Of andere decreten, die inderdaad de toekomst in theorie vastleggen, maar daar geen
middelen tegenover plaatsen.

De heer Kris Van Dijck: Die problemen gaan we niet aanpakken?

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Het is allemaal mooi om dat in theorie goed te keuren en
vast te leggen, en dan op het eind van de legislatuur te zeggen: “Kijk eens waar wij allemaal
voor gezorgd hebben. Inclusief onderwijs.” Inclusief onderwijs, mijn oren! Dat is geen
inclusief onderwijs, gewoon zeggen: “U hebt nu het recht, ga maar naar het gewoon
onderwijs, allemaal als u dat wenst. Doe maar, maar los het zelf op!” Dat gaat niet, mijnheer
Van Dijck. Dat is een beetje het probleem van deze legislatuur.
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Ik zal u voorlezen wat mevrouw Helsen in 2010 in een persmededeling schreef. Met grote
letters staat daar de titel: ‘Geen middelen + geen aanpassingen = geen leerzorg’. Zij verwees
toen naar berekeningen die werden gemaakt voor het Leerzorgdecreet. U moet nu niet zeggen
dat het nu iets helemaal anders is waarvoor er geen middelen nodig zijn. In de tijd van het
Leerzorgdecreet, dat toch ook het recht op inclusief onderwijs wou verankeren en dat het
buitengewoon en het gewoon onderwijs wou hervormen, stond er dat daarvoor jaarlijks 65
miljoen euro nodig zou zijn. Er was in een deel daarvan voorzien. Nu moet bijna hetzelfde
principe worden gerealiseerd met 0 euro.

Mevrouw Helsen, u schreef letterlijk: ‘Geen middelen + geen aanpassingen’. En dat ging toen
over de verschillende typologieën die moesten verdwijnen. Nu zie je dat er inderdaad wat
aanpassingen zijn gebeurd. De types 1 en 8 versmelten. Zijn dat dan de aanpassingen die u zo
nodig vond? Vindt u dat voldoende? Kunt u hier nu mee instemmen?

Mevrouw Kathleen Helsen: Mevrouw Meuleman, ik kijk toch wel even op omdat u niet het
verschil ziet tussen het leerzorgkader, dat tijdens de vorige legislatuur voorlag, en het decreet
dat vandaag voorligt. Er is een immens groot verschil. De mogelijkheden die dit decreet
biedt, zijn van een totaal andere aard. De gevolgen van het leerzorgkader zijn ook van een
totaal andere aard dan dit decreet. Dat is de reden waarom wij ons anders opstellen, maar ik
zal daar straks dieper op ingaan.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Ik ben er zeer benieuwd naar, hoe u met dat decreet het
inclusief onderwijs zonder middelen zult kunnen realiseren, terwijl u dacht dat u met leerzorg
nog 65 miljoen euro nodig had. Ik ben zeer benieuwd hoe u mij daarop zult antwoorden,
mevrouw Helsen.

Ik denk dat ik de positie van Groen intussen duidelijk heb gemaakt. Ik wil die nog eens kort
en bondig herhalen. We zijn voor het recht op inclusief onderwijs. Het verdrag van de
Verenigde Naties verplicht ons hiertoe. Vanuit onze ideologie staan we echt achter de nieuwe
benadering die personen met een beperking voor de volle 100 procent op een volwaardige
wijze aan de maatschappij laat participeren. Dit moet zonder discriminatie gebeuren. Er
mogen geen personen met een beperking van eerste klasse en van tweede klasse zijn.

Sommigen hebben het recht zich in te schrijven en voor anderen is het slechts een gunst. De
minister heeft in de commissie verklaard dat het voor een aantal personen een gunst is. Wij
gaan hiermee niet akkoord. Dat is een in het ontwerp van decreet ingebakken discriminatie
die wij eruit willen halen. Elk kind moet het recht hebben op zijn juiste plek en op de plek
van zijn keuze te zitten. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

De heer Kris Van Dijck: Mevrouw Meuleman, we voeren hier echt een fundamenteel debat.
Volgens u is dit een element van discriminatie. Het is mogelijk dat de beste plaats van een
kind op basis van zijn persoonlijkheidskenmerken of zijn handicap in het buitengewoon
onderwijs is. De Vlaamse overheid trekt hier terecht enorm veel middelen voor uit. Is dat dan
discriminerend? De basis van dit ontwerp van decreet is dat elk kind op de juiste plaats moet
zitten. Als het kan, moet dat in het gewoon onderwijs, met de nodige ondersteuning,
gebeuren. Indien het kind daar behoefte aan heeft, moet dat zeker ook in het buitengewoon
onderwijs kunnen. Die verantwoordelijkheid willen we als Vlaamse overheid nemen. Ik vind
dat helemaal niet discriminerend. Ik vind net dat we elk kind geven waar het recht op heeft.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Mijnheer Van Dijck, beslist u daar dan over? De Vlaamse
overheid wordt zo de keizer-koster die bepaalt welke kinderen al dan niet toegang krijgen. Dit
zit op voorhand in het ontwerp van decreet ingebakken.

De heer Kris Van Dijck: Ik beslis daar niet over. De scholen, de centra voor
leerlingenbegeleiding en de zorgverstrekkers doen dat. (Opmerkingen van mevrouw Elisabeth
Meuleman en de heer Kris Van Dijck)

De voorzitter: Op die manier voeren we hier geen dialoog. Ik kan niet meer volgen.
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De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: In het ontwerp van decreet staat bepaald wie daarover beslist. Dat
zijn wij niet. Wij bepalen het kader. De mensen die met kinderen bezig zijn en de ouders
bepalen, binnen de draagkracht van een school, wat de juiste plek van het kind is. Ik vind dat
we op die manier rekening houden met de individuele noden van het kind.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Minister, het ontwerp van decreet omvat duidelijk twee
categorieën. De eerste categorie bestaat uit kinderen voor wie het terecht is. Er moet een heel
continuüm worden doorlopen om aan te tonen dat het met redelijke aanpassingen niet lukt
hen in het gewoon onderwijs in te schrijven. Zij hebben bijkomende rechten. De tweede
categorie bestaat uit kinderen die het curriculum niet kunnen volgen. Voor hen is het geen
recht, maar een gunst.

Hoewel de vraag u al een aantal keren is gesteld, hebben we eigenlijk nog geen afdoend
antwoord gekregen. Wat zal die gunst, zoals u het noemt, nu precies inhouden voor kinderen
die het curriculum niet kunnen volgen? Welke motivering is nodig om te kunnen stellen dat
de redelijke aanpassingen voor die kinderen niet zullen lukken? Dat is onduidelijk.

Er zijn twee categorieën. Dit leidt tot een vorm van discriminatie. We hebben al eerder
aangehaald dat een aantal juristen zich hierover hebben gebogen. Volgens hen zal dat tot
juridische problemen leiden. U ontkent dat.

We willen dat alle kinderen met een beperking op dezelfde manier worden behandeld. Dit
betekent niet dat zomaar inclusief onderwijs kan worden gerealiseerd. Daar zijn in onze ogen
duidelijke voorwaarden aan verbonden.

We zullen het ontwerp van decreet niet goedkeuren. We willen echt dat u uw huiswerk
opnieuw maakt. U moet het inschrijvingsrecht echt verankeren. Bovendien moet u dit
onmiddellijk aan voldoende ondersteuning koppelen. Er moet een vorm van leerlinggebonden
financiering komen. Dit moet ertoe leiden dat leerlingen in het gewoon onderwijs voldoende
worden ondersteund.

Op deze manier is het onrealistisch, onverantwoord en onverantwoordelijk dit ontwerp van
decreet in te voeren en van de mensen in het gewoon onderwijs te verwachten dat ze de
verschuiving mogelijk maken. We kunnen nog niet goed inschatten wat dit allemaal met zich
zal meebrengen. Dit zou zeer veel kunnen zijn.

Dit is in twee opzichten absoluut geen goed ontwerp van decreet, ten eerste omdat er
onvoldoende ondersteuning en financiering is en ten tweede omdat het recht niet op een
correcte manier verankerd is. Om die redenen zullen we dit ontwerp van decreet niet
goedkeuren. (Applaus bij Groen en Open Vld)

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Mevrouw Meuleman, ik ben absoluut geen onderwijsexpert,
maar ik heb het geluk gehad om me de afgelopen jaren wat te kunnen bezighouden met het
VN-verdrag. Samen met de goede collega Vogels zijn we ondertussen ook in een debat
verwikkeld over hoe we ervoor zullen zorgen dat in de toekomst in Vlaanderen mensen met
een handicap op de best mogelijke manier de zorg ontvangen waar ze recht op hebben. Het
moet me van het hart dat ik ook daar wel wat parallellen zie met het debat dat hier wordt
gevoerd. Ik wil dat in alle rust en sereniteit voeren.

Mevrouw Meuleman, u wrijft de meerderheid en de regering aan dat men een middenpositie
inneemt door te zeggen dat er aan de ene kant mensen zijn die vinden dat het niet ver genoeg
gaat, aan de andere kant mensen die zeggen dat het veel te ver gaat en dat we niet de
omkadering hebben die nodig is en dat er ergens in het midden enige waarde zou zitten om op
een pragmatische manier stappen voorwaarts te zetten.



Plenaire vergadering nr. 27 (2013-2014) – 12 maart 2014 75

Mijn vaststelling is dat u eigenlijk helemaal het omgekeerde doet. U zegt dat degenen die
vinden dat het niet ver genoeg gaat, gelijk hebben en dat degenen die vinden dat het veel te
ver gaat, gelijk hebben. Uw eindsom is, zoals u nu met uw stemverklaring nog eens bevestigt,
dat we geen decreet hebben en dat we helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen, en dat we
dus op dit terrein geen ratificering van het VN-verdrag realiseren. Ik zeg u: soms is het beste
de grootste vijand van het betere, want het resultaat zal zijn dat we leerlingen in type 8 zullen
blijven steken omdat ze een taalachterstand hebben, terwijl je dat met realistische en redelijke
aanpassingen wellicht ook vandaag en morgen al kunt doen in het gewoon onderwijs als we
met dit ontwerp van decreet voortdoen.

Nogmaals, ik ben helemaal geen onderwijsexpert, maar ik zie toch wel dat je met
pragmatische stappen voorwaarts en met een efficiënte inzet van middelen, een groot verschil
kunt maken, op zijn minst voor die kinderen.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Ik vind dat helemaal niet pragmatisch. Ik vind het ontwerp
van decreet dat nu voorligt, in de verste verte niet pragmatisch. Ik vind het zelfs zeer
onrealistisch. Het is een echt onrealistisch ontwerp van decreet omdat het niet waar te maken
is.

Je kunt natuurlijk een mooi principe honoreren, en ik vind dat belangrijk. We hebben dat al
gedaan met het VN-verdrag. Dat principe moet je niet meer honoreren. Dat moet je niet meer
vooropstellen, mijnheer Van Malderen, dat hebben we eigenlijk in 2009 al gedaan. Wij
moeten werk maken van inclusief onderwijs. U zegt nu dat het belangrijk is dat we dat
principe honoreren, dan doen we toch iets. Neen, zo ver zijn we al. We moeten er nu echt
werk van maken in de praktijk. Dat doe je maar, mijnheer Van Malderen, door echt te zorgen
voor ondersteuning, competentieontwikkeling en financiering. Dan teken je een pad uit met
heel duidelijke doelstellingen over hoe je die competentieontwikkeling zult waarmaken en op
welke termijn. Dat is nu niet mogelijk.

De datum van inwerkingtreding is al uitgesteld naar 1 januari 2015. Proficiat, mijnheer Van
Malderen, alsof het gewoon onderwijs tegen dan klaar zal zijn om die kinderen op te vangen.
Ik heb ze gisteren gezien, het zijn kinderen waar je inderdaad een aantal extra competenties
voor moet hebben en je een team nodig zult hebben om die leerlingen te begeleiden.

Ik vind dat we daar een tijdspad voor moeten uittekenen om dat te kunnen waarmaken en om
echt aan competentieontwikkeling te doen. We moeten daar niet morgen mee beginnen
binnen de bestaande pedagogische begeleidingsdiensten, met die mensen die al de taak
hebben om beginnende leerkrachten en dergelijke op te leiden. Je kunt die mensen niet
zeggen dat ze nu nog aan competentieontwikkeling in verband met inclusief onderwijs
moeten gaan doen, dat ze een jaar hebben om te zorgen dat de scholen klaar zijn en dat er niet
wordt voorzien in extra ondersteuning op de werkvloer zelf. Sorry, dat is ver weg van
pragmatisme. Dat is onrealistisch, dat is onverantwoord, mijnheer Van Malderen. Daarom
kan ik dat echt niet goedkeuren, hoewel mijn hart bij het recht op inclusief onderwijs ligt.

De heer Bart Van Malderen: Mevrouw Meuleman, u geeft in de verste verte geen antwoord
op het voorbeeld dat ik u heb proberen te geven. U bewijst de zaak lippendienst. Door zo te
keer te gaan tegen dit ontwerp van decreet zegt u eigenlijk dat het bij woorden blijft.
Niemand van de meerderheid, niemand die in de commissie of elders aan het debat heeft
deelgenomen, betwist dat je werk moet maken van competentieontwikkeling, dat je iets moet
doen met de lerarenopleiding, dat je op het terrein zult moeten begeleiden.

We zijn het er met ons allen toch over eens dat we niet op een gegeven moment alle scholen
kunnen dichtdoen en dan een paar maand later opnieuw opendoen, en dat we dan een nieuw
onderwijsmodel hebben. We zijn het er toch over eens dat je een proces zult moeten
opstarten, dat je gradueel, zelfs op het niveau van de school, zult moeten opzetten. Dat bedoel
ik met pragmatiek, met een stapsgewijze opbouw. Ik heb u bewust een voorbeeld gegeven
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van hoe een bepaalde groep in het bijzonder onderwijs zwaar oververtegenwoordigd is, die
we daar vandaag in uw standpunt – mijns inziens onterecht – laten zitten.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Er zijn ook heel veel andere groepen. Met pragmatiek
bedoel ik dat we een tijdpad uittekenen, dat we voor de competentieontwikkeling zorgen, dat
we vastleggen hoeveel middelen we daarvoor uittrekken, dat we een inschatting maken van
een mogelijke verschuiving en van hoeveel middelen er dan zullen vrijkomen, die we dan
wellicht geleidelijk kunnen afbouwen, maar we zorgen eerst voor een basisfinanciering en
een realistisch tijdpad. Dat noem ik pragmatiek. Dat moet geen jaren wachten, mijnheer Van
Malderen. We kunnen vrij snel iets hebben, waar een budget en een tijdpad met de nodige
competentieontwikkeling tegenover staan.

Ik vraag om de gang van zaken om te keren en niet de wereld op zijn kop te zetten door het
eerst goed te keuren en dan wel te zien. Ik vraag om het omgekeerde te doen, om naar die
omslag toe te werken, vanaf vandaag, met de nodige beslissingen die de
competentieontwikkeling mogelijk maken, om over enkele jaren niet een lege doos te hebben,
maar dat elk kind op de plek zit waar hij het best zit. Dat is voor mij de logische volgorde.

Mevrouw Kathleen Helsen: Mevrouw Meuleman, u hebt een amendement ingediend. U
zegt dat dit ontwerp van decreet op niets trekt, dat we ons huiswerk opnieuw moeten maken,
dat het onverantwoord is om dit te stemmen. Wat ik niet goed begrijp is dat u, als het ontwerp
van decreet zo slecht is, met een amendement toch vraagt om het te repareren. Het is dan nog
een amendement waarin u bijkomende eisen stelt aan scholen en leerkrachten om bijkomend
verantwoording te geven voor de leerlingen van wie ze vinden dat ze niet kunnen worden
ingeschreven in het gewoon onderwijs. Ik begrijp niet goed waarom u dit voorstelt.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Mevrouw Helsen, ik ben redelijk realistisch. Ik weet wat
we vanuit de oppositie kunnen bereiken. Ik zou graag bereiken dat we vandaag kunnen
afspreken dat het voorliggende ontwerp van decreet onvoldoende is, dat het in te weinig
financiële middelen en te weinig ondersteuning voorziet. Ik denk dat u het daarmee eens bent,
u hebt dat zelf ooit geschreven.

Ik hoop dus dat we dit ontwerp van decreet kunnen uitstellen, dat we kunnen afspreken dat
we er niet over stemmen. Maar ik vrees dat me dat vanuit de oppositie niet zal lukken, dat
jullie politieke akkoord al heel lang is gesloten, en dat ik het niet zal kunnen tegenhouden.

Als ik wel iets kan doen, dan is het misschien de discriminatie oplossen. Ik denk dat er
juridische problemen mee zijn en dat onderscheid vind ik ideologisch en deontologisch
onverantwoord. Dat vraag ik aan u, maar het liefst van al vraag ik dat u dit uitstelt en dat we
er vandaag niet over stemmen.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen: Voorzitter, minister, collega’s, in tegenstelling tot het ontwerp
van decreet Leerzorg dat vorige legislatuur door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, wil
onze fractie dit ontwerp van decreet wel goedkeuren. We hebben daartoe goede redenen. In
dit ontwerp van decreet wordt er eindelijk vertrokken vanuit een vernieuwde visie op
handicap, waarbij niet zozeer de beperking wordt toegeschreven aan het kind of de jongere,
maar waarbij handicap wordt beschouwd als een afstemmingsprobleem tussen de persoon en
zijn omgeving, waar hier voornamelijk de klas en de context aan bod komen. Het medische
deficitmodel en de stoornisgebonden overwegingen worden hiermee verlaten en maken plaats
voor een sociaal en contextueel model dat zich richt op onderwijsbehoeften van kinderen.

Deze visie vinden wij terug bij de creatie van het basisaanbod. We vinden het heel positief
dat de verhoogde zorg en ook de doorverwijzing naar het basisaanbod in het buitengewoon
onderwijs niet meer in functie van een diagnose gebeurt. Onderwijsnoden komen hiermee
volledig centraal te staan. Dat aan leerlingen in het gewoon onderwijs de garantie wordt
geboden op redelijke, niet-disproportionele aanpassingen, als die voldoende zijn om hen mee
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te nemen in het gemeenschappelijke curriculum, is een positieve evolutie, die voor alle
betrokkenen meer rechtszekerheid brengt. We evolueren in de richting van een gewoon
onderwijs dat een brede zorg kan waarmaken, mede op grond van de principes van
handelingsgericht werken. Het ontwerp van decreet voorziet in een systematische, planmatige
en transparante aanpak van samenwerking tussen CLB’s en scholen bij de oriëntering, in
nauw overleg met de ouders. CD&V vindt dit belangrijke stappen vooruit.

In de vele mails die wij de voorbije weken mochten ontvangen, stel ik vast dat er ook nog
veel onduidelijkheid is over het nieuwe basisaanbod. Leerkrachten denken bijvoorbeeld dat
daardoor kinderen die vandaag in type 8 en type 1 zitten, straks allemaal in het gewoon
onderwijs zullen terechtkomen. Dit is niet juist. Zo lees ik ook dat leerkrachten denken dat
alle kinderen met een IQ tussen 80 en 60 niet meer kunnen worden doorverwezen naar het
buitengewoon onderwijs. Dit klopt van geen kanten. Het basisaanbod maakt het net mogelijk
dat kinderen die, welk IQ ze ook hebben – het moet zelfs niet meer worden getest –, ondanks
de inspanningen die de leerkracht die remedieert, differentieert of andere gepaste maatregelen
toepast, het gemeenschappelijk curriculum niet kunnen volgen, recht hebben op
buitengewoon onderwijs.

Ik lees ook dat er een grote bekommernis is over maatregelen die leerkrachten in het gewoon
onderwijs gaan nemen. De vrees leeft dat er te snel zal worden gegrepen naar compenserende
en dispenserende maatregelen en dat hierdoor het leren van kinderen onvoldoende zal worden
gestimuleerd. Ik kan die vrees begrijpen maar ik deel ze niet omdat vandaag en in de
toekomst de zorgcoördinatoren en de CLB’s via het periodieke multidisciplinair overleg
(MDO) de maatregelen opvolgen en kunnen sturen, adviseren en bijsturen. Wij vinden het
positief dat de oriëntering naar geïntegreerd onderwijs en buitengewoon onderwijs zuiver
wordt gesteld. Voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om onderwijs te volgen in een
school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, maar die wel nood hebben aan een
typebenadering, is de uitbreiding van de groep instellingen, namelijk residentiële settings die
voor de oprichting van type 5 in aanmerking komen, een cruciale stap voorwaarts om hun
recht op kwaliteitsvol onderwijs nog beter te garanderen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe
mogelijkheden die type 5-scholen krijgen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit ontwerp van decreet een eerste stap is in de goede richting en
dat in een volgende fase, op langere termijn, naast het basisaanbod ook de andere typologieën
die vandaag nog wel geherformuleerd zijn in het medisch deficitmodel, omgeturnd kunnen
worden naar dit nieuwe concept: het sociaal en contextueel model met aandacht voor een
specifieke benadering vanuit onderwijs.

Wij zijn tevreden dat we binnen de commissie een aantal belangrijke bijsturingen hebben
kunnen doen aan het ontwerp van decreet. Eén daarvan is de datum van inwerkingtreding van
dit decreet. We moeten het onderwijsveld de kans geven om zich op een goede manier voor te
bereiden. Een jaar uitstel van de inwerkingtreding creëert alvast de mogelijkheid om de
genomen engagementen van de Vlaamse Regering ook verder uit te werken, maar ook het
amendement dat de ondersteuning en de competentieontwikkeling regelt, komt tegemoet aan
de bekommernissen van het veld.

Het ontwerp van decreet is een stap in de goede richting. We hebben de jongste weken mogen
vaststellen dat niet iedereen daarvan overtuigd is. Voor sommigen gaat het niet ver genoeg in
de richting van inclusief onderwijs, voor de onderwijssector gaat deze stap te ver.
Leerkrachten, directies en CLB-medewerkers hebben ons meegedeeld nood te hebben aan
bijkomende professionalisering om te doen wat het ontwerp van decreet van hen verwacht.
Ze vragen ook bijkomende ondersteuning in de klas, om kinderen individueel te
ondersteunen.

We hebben veel begrip voor de opmerkingen van de onderwijssector. Ook onze fractie heeft
zeer sterk benadrukt dat competentieontwikkeling op het veld, dicht bij de mensen cruciaal is.
Het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB) heeft
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een heel begeleidingsplan ontwikkeld, dat het in het veld uitrolt en dat de leerkrachten zeer
gericht ondersteunt. Onze fractie is van mening dat daarbovenop ook de pedagogische
begeleidingsdiensten extra moeten kunnen inzetten op competentieontwikkeling met
betrekking tot het realiseren van een brede zorg. We willen daarvoor aanpassingen
aanbrengen aan de reglementering, zodat de pedagogische begeleidingsdiensten zich volop
kunnen concentreren op de ondersteuning die leerkrachten nodig hebben om kinderen die
moeilijk leren, te begeleiden.

Maar ook aan scholen, directies en leerkrachten moet worden gevraagd om de beperkte
middelen die ze hebben, te investeren in continue professionalisering, om de zorg te
realiseren die voor kinderen nodig is. Er is een ruim aanbod aan vormingen en opleidingen.
Veel leerkrachten hebben daar reeds gebruik van gemaakt. Het lijkt ons nuttig om dat in de
toekomst te blijven doen. We vinden het echter eveneens belangrijk dat de door de overheid
georganiseerde prioritaire nascholingen ook de volgende jaren volledig zouden sporen met
het zorgthema. Ook dat willen wij aan de Vlaamse Regering vragen.

Minister, u weet dat onze fractie ook graag nu reeds een oplossing had gezien voor de
knelpunten die er vandaag zijn bij gon en ion, ook wat de arbeidsomstandigheden van de
personeelsleden van gon en ion betreft. We hebben daarover in het verleden reeds van
gedachten gewisseld. De onderwijssector vraagt extra omkadering in het gewoon onderwijs.
We zijn ervan overtuigd dat ook voor leerlingen die in het gewoon onderwijs zitten en die
niet probleemloos het gemeenschappelijk curriculum doorlopen, gon mogelijk moet zijn, ook
zonder een voorafgaand verblijf in het basisaanbod voor buitengewoon onderwijs. Daarom
vragen we u om de besprekingen over gon en ion met spoed voort te zetten.

Als scholen voor gewoon onderwijs ervoor kiezen om leerlingen een individueel traject te
laten volgen in het gewoon onderwijs, dan worden ze daar vandaag niet voor beloond. Voor
alle duidelijkheid, ze zijn daartoe niet verplicht. Om écht te kunnen evolueren naar meer
inclusief onderwijs, waar dit volgens de school mogelijk is, is het wel van belang om die
scholen die meer doen dan wettelijk verplicht is, daarvoor ook te belonen. Leerlingen met
bijzondere onderwijsnoden moeten in de meeste gevallen kunnen rekenen op extra
ondersteuning van de leerkracht. In die extra’s is nu niet voorzien in het kader van een
individueel traject in het gewoon onderwijs. We vinden dat wel spijtig voor die scholen die
dat vandaag reeds waarmaken.

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop: Mevrouw Helsen, u hebt zelf een heel pleidooi gegeven waarom
gon en ion zo noodzakelijk zijn om dat recht op inclusief onderwijs te kunnen waarmaken,
om ook te kunnen waarmaken dat een school aan de slag gaat met kinderen die een
individueel leertraject nodig hebben. Eigenlijk beargumenteert u hiermee zelf waarom dit
ontwerp van decreet vandaag niet kan passeren. Ik begrijp het helemaal niet. U zegt zelf dat
het supercruciaal is, als we echt werk willen maken van inclusief onderwijs, dat die gon- en
ion-begeleiding er komt, om scholen te kunnen belonen die ervoor kiezen om die individuele
leertrajecten met kinderen af te leggen die niet passen in dat gemeenschappelijk curriculum.
Daarmee geeft u nu eigenlijk toch zelf aan dat het op niets trekt om dit ontwerp goed te
keuren zonder dat dit ernaast staat. Ik begrijp niet dat CD&V dat heeft kunnen laten passeren.
Alles wat u hier nu vertelt, dat is blabla. Dat is praat voor de vaak. Daar hebben die mensen
die nood hebben aan dat inclusief onderwijs, niets aan. Mijn collega hier naast me zei: het
klinkt goed. Ja, het klinkt goed, maar er is in de feiten niets van aan.

Mevrouw Kathleen Helsen: Mevrouw De Knop, u hebt het niet begrepen. Ik zeg dat dit
vandaag geen verplichting is die we met het ontwerp van decreet opleggen. We schrijven dit
niet in, omdat we vandaag de middelen die daarvoor nodig zijn, niet kunnen toevoegen.
Daarom leggen wij dit niet als verplichting op.
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Zo duidelijk zijn wij. Maar wij zeggen ook dat het goed zou zijn dat gon in een aantal
situaties ook mogelijk zou zijn en dat scholen die het individuele traject wel aanbieden, ook
al zijn ze er niet toe verplicht, daar wel voor beloond worden. Wij geven dit aan als een piste.
Als scholen inspanningen doen, moeten zij daar ook de middelen voor krijgen. Vandaag
kunnen wij dat niet, en dus leggen wij dit ook niet als een verplichting op. Wij zijn daarin
consequent. Er is geen enkele reden om dan te zeggen dat wij dit ontwerp van decreet niet
goedkeuren. Wij wegen goed af wat haalbaar is en wat niet.

Mevrouw Irina De Knop: De mensen die hier vandaag zijn en de mensen die dit thema
volgen, moeten dan heel goed beseffen dat u wel zegt dat dit een stap naar inclusief onderwijs
is, maar dat dat helemaal niet zo is. We zitten in de kelder, en u realiseert helemaal niet wat u
zelf zegt te zullen realiseren. Het is er zelfs geen opstapje naartoe.

Mevrouw Kathleen Helsen: Mevrouw De Knop, wij zijn een andere mening toegedaan. Wij
kiezen voor een haalbare piste en niet voor het volledige inclusieve onderwijs, omdat dat
vandaag niet haalbaar is.

Voorts zijn wij er rotsvast van overtuigd dat er altijd een buitengewoon onderwijs nodig
blijft. Ook al is de competentieontwikkeling in het gewoon onderwijs perfect geoptimaliseerd
en beschikken scholen over extra omkadering, ook dan zullen er altijd kinderen zijn die een
aangepaste omgeving nodig hebben om aan hun onderwijsnood te voldoen. Wij kennen
allemaal ouders die opgelucht zijn als hun kind opnieuw gelukkig is, als het in het
buitengewoon onderwijs zit. Wel, wij willen hun het recht op buitengewoon onderwijs
blijven garanderen.

Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om de toegang tot buitengewoon onderwijs voor
iedereen mogelijk te maken. Het multidisciplinaire onderzoek dat daarvoor soms nodig is,
moet voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn. In sommige regio’s is dat een probleem.
De kostprijs mag geen drempel zijn voor kinderen in armoede. Hetzelfde knelpunt stelt zich
bij het inzetten van externe en vaak dure hulp. Wij vragen aan de regering om ook die
problematiek verder op te nemen.

Verder willen wij de minister zeer nadrukkelijk vragen om de genomen engagementen uit te
voeren. Ik noemde reeds de werkgroep rond gon-ion en de competentieontwikkeling, maar
ook het engagement om het met Welzijn te hebben over de kosten van diagnostiek en de
uitstroom van de plus-21-jarigen, de verdere uitwerking van de waarborgregeling, om met de
sociale partners te overleggen over de principes en de uitgangspunten, en tot slot en niet het
minst het engagement tot monitoring en voortgangsrapportage. Dat laatste engagement is
voor ons essentieel, omdat het de mogelijkheid biedt om onmiddellijk bij te sturen en aan te
passen, als blijkt dat dat nodig is.

In de commissie hebben wij aandacht gevraagd voor de knelpunten in het leerlingenvervoer.
De problemen zijn al jaren gekend. Wij vragen om stappen vooruit te zetten en oplossingen
aan te bieden.

Tot slot, minister, willen wij nogmaals onze bekommernis uiten over de omstandigheden
waarin de CLB’s hun opdracht moeten waarmaken. Wij zijn ervan overtuigd dat zij alle
verwachtingen die wij ten aanzien van hen hebben, en de extra taken die wij hen opleggen,
niet kunnen binnen de gesloten enveloppenfinanciering waarin zij nu moeten opereren. Ik
vraag u om dit ernstig met de sector op te nemen, zodat zij kwaliteitsvol werk kunnen
verrichten.

U verwijst in uw antwoord telkens naar de audit die bij de CLB’s zal gebeuren en die veel
duidelijkheid zal moeten brengen. Wij vragen al sinds juni 2013 om daar dringend mee te
starten. We herhalen dat vandaag opnieuw. Wij willen de problemen echt niet laten escaleren.

Wij hebben verschillende kritische bedenkingen geformuleerd bij dit ontwerp van decreet,
maar zelfs met die opmerkingen zijn wij van mening dat dit ontwerp van decreet het best wel
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goedgekeurd wordt. Alle partners, koepels en vakbonden hebben gesteld dat tijdens deze
legislatuur niets doen voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden, geen optie is. Wat
vandaag voorligt, is een eerste stap, voor de ene te klein, voor de andere te groot.

Ik ben begonnen met heel veel positieve elementen in dit ontwerp van decreet. Ik wil daar
ook mee eindigen, door te stellen dat onze fractie gelooft dat de implementatie van dit
ontwerp van decreet, gepaard gaand met het ernstig opnemen van de engagementen van de
Vlaamse Regering, een haalbare stap is voor leerkrachten, en dat dit ontwerp van decreet op
het onderwijsveld tot een brede zorg en kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind zal leiden.

Vele leerkrachten doen vandaag reeds wat in dit ontwerp van decreet van hen gevraagd
wordt. Wij willen hen ondersteunen en kracht bijzetten. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter: Mevrouw Martens heeft het woord.

Mevrouw Katleen Martens: Voorzitter, ik zal mijn betoog kort houden. Het Vlaams Belang
heeft alle technische en inhoudelijke bezwaren al geformuleerd in de commissie. Bovendien
spreken de vele mails van de mensen die dagelijks nauw betrokken zijn bij deze
problematiek, voor zich.

Het zijn misschien harde woorden, maar het is wel de waarheid: dit ontwerp van decreet is
zuiver een vorm van bedrog, een gevaarlijk bedrog. Ten eerste was de titel al bedrieglijk,
want die sprak over noodzakelijke en dringende maatregelen, en daar is er maar eentje van
terug te vinden in het ontwerp van decreet, namelijk rond de typologieën. Maar aan de
tientallen structurele en ernstige problemen in het buitengewoon onderwijs wordt totaal niet
tegemoetgekomen.

Dit ontwerp van decreet had eerlijkheidshalve ‘ontwerp van decreet betreffende het
inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs voor kinderen die in het buitengewoon onderwijs
beter af zijn’ moeten heten. Dat was ten minste eerlijk geweest, maar de waarheid wordt
onder de ‘mat van de gelijke kansen’ geveegd. De waarheid ligt anders.

Ten tweede is dit ontwerp van decreet bedrog omdat enkel aan de opdracht van de VN voor
inclusief onderwijs voldaan wordt, zonder ook maar in het minst de vraag te stellen of dit wel
het beste is voor ons onderwijs en ál onze leerlingen.

Wie willen we met dit ontwerp van decreet bedriegen? De VN door te doen alsof we echt
inclusief onderwijs nastreven? De ouders van buitengewoononderwijskinderen door de
poorten naar het gewoon onderwijs open te zetten, de poorten naar een onderwijs dat hun
kinderen mínder kansen kan geven? Of foppen we de gewone leerlingen, die minder kwaliteit
zullen krijgen door de overbelaste leerkrachten?

Ja, dit ontwerp van decreet bedriegt de onderwijsverstrekkers in ontoelaatbare mate: in het
buitengewoon onderwijs wordt expertise terzijde geschoven en is banenverlies een tweede
bedreiging. In het gewoon onderwijs zal er geen bijkomende professionalisering, middelen
noch ondersteuning worden geboden. Het doel heiligt het gebrek aan middelen niet!

Daarnaast wordt het reeds tot aan zijn limieten belaste lerarenkorps in Vlaanderen, maar ook
de CLB-medewerkers, nog maar eens voor een intensieve, verkeerde kar gespannen. Ik durf
nu al iedereen die dadelijk ‘voor’ zal stemmen, hoofdelijk verantwoordelijk noemen voor de
versnelde uitstroom van klasleerkrachten die afhaken door deze bijkomende belasting.

Ja, dit ontwerp van decreet zwengelt de uitstroom en dus het lerarentekort aan, laten we daar
dan ook niet hypocriet over doen wanneer de overheid een volgende keer schamele
maatregeltjes uit de hoed tovert om die leegloop tegen te gaan.

Tot slot herhaal ik de vraag: wie foppen we met dit ontwerp van decreet, en wie wint erbij?
Wanneer we alles bij elkaar tellen, is dit een armzalige balans. Ik kan echt niet begrijpen dat
een meerderheid gevonden wordt voor het achteruitboeren van ons onderwijs, zowel voor de
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leerlingen, als voor de leerkrachten, zowel voor het gewoon als voor het buitengewoon
onderwijs.

Het Vlaams Belang zal dit ontwerp van decreet niet goedkeuren. (Applaus bij het Vlaams
Belang)

De voorzitter: Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Voorzitter, minister, dames en heren, Vlaanderen heeft
een stevige traditie opgebouwd in het aanbieden van onderwijs aan kinderen en jongeren met
speciale onderwijsbehoeften. Historisch gezien heeft het onderwijs aan leerlingen met een
handicap in ons land de nodige aandacht gekregen sinds de invoering van de leerplicht reeds.
De wet op het buitengewoon onderwijs dateert van 1970 en installeerde een aparte structuur
van scholen voor kinderen met een beperking. Zo kon de nodige expertise en knowhow
worden ontwikkeld, die borg stonden voor een goede opvang.

In de voorbije decennia evolueerde de maatschappij in die mate dat het buitengewoon
onderwijs zoals het nu bestaat om allerlei redenen onder druk kwam te staan. Zo hebben
tendensen en mechanismen binnen het bestaande onderwijssysteem bijvoorbeeld tot resultaat
dat een groeiende groep kinderen en jongeren geen aansluiting meer vindt in het gewoon
onderwijs en dat vaak te snel naar het buitengewoon onderwijs wordt doorverwezen. De
totale schoolbevolking in het buitengewoon onderwijs is hierdoor de voorbije decennia
enorm gestegen. Een bijzonder aandachtspunt vormt de oververtegenwoordiging van
kinderen uit kansarme en allochtone gezinnen in dit buitengewoon onderwijs, wat met het
oog op het gelijkekansenbeleid toch geen minne vaststelling is.

Daarenboven speelt ook de Europese en internationale context mee. Het streven naar inclusie
van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in gewone scholen is al langer een frequent
voorkomend beleidsthema in veel landen, dat is hier reeds een aantal keer aangehaald. Het
betreffende VN-verdrag van 2006 is bij decreet van 8 mei 2009 in de Vlaamse rechtsorde
ingevoerd.

Collega’s, in Vlaanderen wordt al bijna drie legislaturen aan de voorbereiding van een nieuw
decreet gewerkt, een decreet dat een antwoord zou geven op de voorgaande vaststellingen en
dat dus ook zou sporen met de belangen en de bepalingen uit het VN-verdrag. Zelf heb ik de
visietekst ‘Maatwerk in samenspraak’ gelanceerd, ongeveer tien jaar geleden. Als gevolg
hiervan werd nadien het decreet Leerzorg voorbereid – het is hier ook al ter sprake geweest –
dat in de loop van deze legislatuur werd afgevoerd en werd vervangen door dit sterk
afgezwakte M-decreet. De belangrijkste reden tot afzwakking was blijkbaar het ontbreken
van een vereist maatschappelijk draagvlak om tot een echt en rechtszeker inclusief onderwijs
te komen.

Maar, collega’s, of er voor de tekst die nu voorligt, wel het nodige draagvlak bestaat, is voor
mij een groot vraagteken, onder andere gezien de talrijke negatieve reacties van de voorbije
weken. Er wordt duidelijk geen keuze gemaakt. Er wordt misschien een stapje gezet. En
daarmee is dit ontwerp van decreet een flauw afkooksel geworden van wat het eigenlijk zou
moeten zijn.

Collega’s, u weet door de commissiewerkzaamheden dat mijn fractie met open vizier aan de
bespreking van dit ontwerp van decreet in de commissie is begonnen. We hebben ons
stemgedrag in de commissie laten afhangen van de replieken die de minister zou geven op
onze opmerkingen en vragen. Tot onze spijt waren ze ondermaats. We zijn gaandeweg de
bespreking nog meer tot het besef gekomen dat dit ontwerp van decreet op het eerste gezicht
misschien een stap in de goede richting lijkt te zijn, maar in werkelijkheid de
rechtsonzekerheid en chaos bij alle betrokken zal doen toenemen. In plaats van een stap
voorwaarts is het misschien wel een stap achterwaarts.
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Collega’s, Open Vld is voorstander van een duidelijk gedefinieerd inclusief onderwijs, een
inclusief onderwijs dus waarvan de invoering grondig wordt voorbereid voor leerlingen, hun
ouders en leerkrachten, inbegrepen een verregaande competentieverdieping. Dat betekent ook
eenzelfde voor alle scholen geldende vastlegging van hun mogelijkheden en duidelijkheid
van de financiële consequenties. De leerlingenstromen moeten in kaart gebracht worden en de
daaraan gekoppelde lerarenstromen en geldstromen eveneens. Is hier werk van gemaakt?
Neen, hier is geen werk van gemaakt.

Ook na de bespreking van het decreet in de commissie blijft de kritiek overeind. Er is grote
onzekerheid omtrent de financiering van een nieuwe aanpak. Voor de persoonsleden is het
onduidelijk waar en hoe ze in de toekomst hun taak zullen vervullen. Er is onvoldoende
ingezet op competentieontwikkeling en professionalisering zowel bij het personeel van
gewoon als van buitengewoon onderwijs. De evaluatie van gon en ion is te laat, de
werkzaamheden van de werkgroep zijn onderbroken en de toekomst van gon en ion blijft
onduidelijk. Er is onzekerheid over de omkadering van type 9 en de financiering is
onvoldoende. De opdracht van de CLB’s wordt gigantisch, maar de financiering ervan blijft
ondermaats. De specifieke infrastructurele noden zijn onbekend er is een substantiële
verhoging van de juridisering en van planlasten te verwachten.

Ten slotte – en dat is zeker ook onze zorg –: een onderwijs met twee snelheden is nagenoeg
een zekerheid. Er wordt immers niet resoluut gekozen voor inclusie. Scholen zullen het met
dit decreet misschien wel gemakkelijk – té gemakkelijk – hebben om leerlingen die nood
hebben aan een individueel curriculum te weigeren. Sommige scholen zullen uiteraard zeker
hun verantwoordelijkheid nemen. Andere niet.

“Een gunst”, zegt de minister in zijn persmededeling. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.
Ons schoollandschap heeft nu reeds al te zeer te lijden onder een gebrek aan solidariteit. Dit
ontwerp van decreet zal dit knelpunt alleen maar verscherpen.

Collega’s, bijzonder verontrustend is daarenboven de vaststelling dat veel meer kinderen dan
vroeger in het gewoon onderwijs nu reeds worden doorverwezen naar buitenschoolse
ondersteuning. Het gaat hier bijna altijd om heel normaal begaafde kinderen die wegens een
of andere disfunctie extra hulp nodig schijnen te hebben van onder andere kinesisten of
logopedisten, hulp waaraan de gewone klasonderwijzer of -onderwijzeres blijkbaar niet
tegemoet kan komen.

De vraag rijst hoe dit te rijmen valt met de extra aandacht voor zorg sinds de intrede van de
zorgcoördinator in het gewone onderwijs. Maar meer nog doet zich de problematiek voor van
de betaalbaarheid van deze extra ondersteuning, opnieuw vooral voor de kinderen uit sociaal
zwakkere milieus. Bestaat met dit decreet het risico niet dat deze problematiek zich nog in
veel sterkere mate gaat voordoen? Wij vrezen van wel.

Collega’s, al deze vaststellingen doen vragen rijzen met betrekking tot de zeer gebrekkige
voorbereiding van het ontwerp van decreet, helemaal blind voor de mogelijke desastreuze
gevolgen voor veel kinderen. Maar vooral ook het compleet ontbreken van een match met een
breed gelijkekansenbeleid is voor ons ontstellend.

Open VId is uitgesproken voorstander van een echt inclusief onderwijs, maar wij vinden dit
ontwerp van decreet geen stap in de juiste richting. De voorbereiding ontbreekt compleet. En:
wie chaos creëert, zal zeker geen draagvlak winnen.

Wij willen duidelijkheid en zekerheid voor iedereen en die zijn er nu niet, noch voor
leerlingen en hun ouders, noch voor leerkrachten. Onduidelijkheid is overigens het woord dat
het vaakst gehoord werd bij debatten over dit onderwerp.

Collega’s, om al deze redenen dienen wij samen met Groen opnieuw ons amendement in dat
we ook hebben besproken tijdens de commissiebesprekingen en dat overigens geïnspireerd
was op een vorig ontwerp van dit decreet. Het heeft tot doel meer rechtszekerheid en
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duidelijkheid te creëren voor het aspect inschrijvingsrecht voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Daaraan gekoppeld dienen wij ook een amendement in om de
ingangsdatum van dit decreet te verlaten, omdat de voorbereiding natuurlijk – dat heb ik
reeds gezegd – evident meer tijd in beslag zal nemen.

Collega’s, de heer De Ro zal nu dieper ingaan op een aantal heel specifieke elementen van dit
ontwerp van decreet en over wat het teweeg zal brengen.

De heer Kris Van Dijck: Mevrouw Vanderpoorten, misschien zal de heer De Ro er verder
op ingaan, maar ik wil even terugkomen op uw verwijzing naar het amendement. Het
amendement is niet alleen het met een jaar uitstellen, maar eigenlijk ook het omkeren van
heel het principe. Ik stel mij toch wel de vraag in hoeverre je daarmee de grote vrees die er bij
velen is dat men dit niet aankan en er nog niet klaar voor is, in de hand zult werken. Door het
om te keren, zal die vrees misschien worden vergroot.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Daarom is ons tweede amendement er, dat de uitstel
van de ingangsdatum impliceert. (Opmerkingen van de heer Van Dijck)

Eén jaar, ja. Maar als u akkoord gaat met twee jaar, is dat voor ons ook goed. Dan willen wij
ons daarbij aansluiten.

Voor ons is de voorbereiding absoluut belangrijk. U zult ook wel in alle mails en de reacties
die er zijn geweest, ook tijdens de gewone onderwijsdebatten die volop op gang komen,
hebben gemerkt dat die onduidelijkheid erg groot is. Er is echt veel nood aan de
voorbereiding.

Ik weet dat dit ontwerp van decreet en alles wat daarbij komt, een ongelooflijk gevoelig
onderwerp is in het onderwijslandschap, zowel in het gewoon onderwijs als in het
buitengewoon onderwijs. Al die onderwijsbetrokkenen die altijd ontzettend hun best hebben
gedaan om kinderen op te vangen, willen dat blijven doen. Dat is ook typisch voor
onderwijsmensen: zij willen de zaken goed aanpakken en willen perfect werk afleveren. Nu
tasten zij in de onzekerheid. Zij weten niet wat hen te wachten staat.

Wij hebben gevraagd om stromen te simuleren, om toch op zijn minst een idee te hebben van
wat er in beweging zal komen. De heer De Ro zal daar straks dieper op ingaan. We weten
ook wel dat niet alles ineens zal veranderen maar de mensen moeten toch een idee hebben
van wat hun te wachten staat en hoe een en ander zal evolueren. Vandaar de herhaling van
onze beide amendementen. (Applaus bij Open Vld en Groen)

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Voorzitter, minister, collega’s, en vooral de mensen die hier al de hele
namiddag geduldig zitten te wachten op dit debat, ter aanvulling van de uiteenzetting van
mevrouw Vanderpoorten zal ik de tijd van mijn fractie nog gebruiken om een aantal ernstige
gebreken onder uw aandacht te brengen. We voeren dit debat niet voor de show maar omdat
we straks moeten stemmen. Elk mankement dat we aangeven, kan nog wat licht op de
stemming werpen. Alle redenen die ik zal vernoemen, doen ons besluiten om dit M-decreet
niet goed te keuren omdat het een draak van een decreet is.

Voor Open Vld moet het uitgangspunt het kind zijn, de leerling. Het kan niet zijn dat een
kind dat voor zijn welbevinden en op basis van zijn talenten thuishoort in het gewoon
onderwijs, daar niet terechtkan. Niet alleen omdat we in dit huis in 2006 een internationaal
verdrag hebben ondertekend, niet alleen omdat er geen objectieve redenen zijn om te
verklaren en goed te praten dat er in Vlaanderen veel meer kinderen in het buitengewoon
onderwijs zitten dan in vergelijkbare omstandigheden in andere landen, maar wel omdat het
uitgangspunt van het onderwijs altijd moet zijn dat kinderen op de best mogelijke plaats
moeten kunnen zitten, in het gewone onderwijs als dat mogelijk is en het beste voor dat kind,
in het buitengewoon onderwijs als dat de beste plaats is om dat kind een warme omgeving te
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bieden en toekomstkansen te geven. Volgens ons zorgt dit M-decreet er niet voor dat deze
uitgangspunten worden gerealiseerd.

We waren in de afgelopen weken bijzonder verbaasd – om niet te zeggen gechoqueerd – door
het gebrek aan transparantie en het totaal gebrek aan cijfers om de gevolgen van dit ontwerp
van decreet te duiden. Zowel tijdens de hoorzittingen als bij de bespreking van het ontwerp
van decreet in de commissie heb ik daar meermaals op gereageerd. Ik heb er zelfs op het
laatste moment nog schriftelijke vragen over gesteld, maar telkens klonk hetzelfde verhaal,
namelijk dat er geen simulaties en cijfermateriaal zijn om de gevolgen van dit M-decreet
duidelijk te maken.

Ik heb alle begrip voor het feit dat zo’n ontwerp van decreet in simulaties gieten geen
eenvoudig zaak is. Het is echter ongezien dat een ontwerp van decreet dat alle scholen in
Vlaanderen en in het bijzonder de scholen van het buitengewoon onderwijs zal treffen,
zonder simulaties wordt besproken, zonder cijfers de Vlaamse Regering tot driemaal toe kan
passeren, en zonder inschatting van wat dit budgettair zou kunnen betekenen, toch een
akkoord krijgt van die regering en van de minister van Financiën en Begroting.

Ik zal verklaren waarom ik dat ongehoord vind. Er is een goede traditie in onderwijs om
decreten die zo’n impact hebben, te becijferen en in kaart te brengen. Dat is normaal, want
onderwijsdecreten hebben een grote impact op ouders, leerkrachten en leerlingen. Men gaat
daar dus niet over één nacht ijs. Onderwijsdecreten hebben echter naast een grote impact op
mensen ook een grote impact op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast zijn
cijfers en simulaties ook nodig om de bezorgdheden waarvan de minister en de meerderheid
vinden dat ze onnodig zijn – dat hebben ze vandaag al herhaald – weg te nemen, vooral dan
wanneer de eerste communicatie over dit ontwerp van decreet er een is over grote
veranderingen: de start van inclusief onderwijs, een mental shift, een grote stap. Dan is toch
de vraag terecht van heel het onderwijs – zowel gewoon als buitengewoon – hoe groot die
stap dan is.

Over hoeveel leerlingen gaat het die op een andere plaats terecht zullen kunnen? Hoeveel
middelen zullen er verschuiven? Over hoeveel leerkrachten, lestijden en begeleidingsuren
gaat het? Het zijn terechte vragen die in het verleden ook al zijn gesteld, in de commissie en
in de plenaire vergadering, toen bijvoorbeeld het Gelijkeonderwijskansendecreet aan de orde
was. Er zijn meerdere simulaties gemaakt, die meerderheid en oppositie hebben gedeeld.
Gelukkig is er informatie uitgewisseld, en waren er toch nog drie volksvertegenwoordigers
die in die periode lid van de commissie waren, ook aanwezig om daarover te getuigen. We
hebben het nu over tien jaar geleden.

Mijns inziens hebben mijn voormalige collega’s van het ministerie vandaag nog veel meer
tools in handen om simulaties te maken. Minister Bourgeois heeft hier vanmiddag eigenlijk
een vurig pleidooi gehouden, met een ellenlange lijst van efficiënte maatregelen, die aantonen
dat de Vlaamse overheid veel efficiënter en geautomatiseerder is geworden. Waar ligt dan het
kalf gebonden? Kan men echt geen simulaties maken?

Minister, u hebt in de commissie verschillende keren gezegd dat er geen cijfers zijn, en dat
het ook niet te doen is om eraan te geraken. Voor de redenen verwijs ik naar het verslag. Wel,
er zijn wel simulaties gebeurd. Niet door u, minister, ik zal niet zeggen dat u hebt gelogen.
De afgelopen veertien maand zijn er geen gemaakt in het Consciencegebouw van het
Ministerie van Onderwijs. Maar elders zijn er wél gemaakt.

Zo hebben de scholen van het buitengewoon secundair onderwijs van de steden en gemeenten
wél simulaties gemaakt, op vraag van de koepel. Het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) wou die meenemen naar de
onderhandelingstafel. In de commissie heb ik meermaals naar die cijfers verwezen. Ik heb er
toen de meerderheid op gewezen dat de scholen die er toen aan hebben meegewerkt, ook nu
nog bereid zouden zijn om aan nieuwe simulaties mee te werken. Dat zal werk vereisen en
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dat zal niet eenvoudig zijn. En er zullen stellingen moeten worden ingenomen. Maar
uiteindelijk verkiezen scholen en leerkrachten moeilijk te maken simulaties boven de actuele
onzekerheid, en dat vooraleer het ontwerp van decreet wordt goedgekeurd.

In de commissie heb ik die cijfers niet op tafel willen leggen, omdat ik oprecht hoopte dat de
meerderheid zou inzien dat een geactualiseerde simulatie het debat ten goede zou komen.
Helaas, men heeft niet bewogen. Laat ons dit zo snel mogelijk goedkeuren, zo voelde de
oppositie het aan. De volgende Vlaamse Regering zal wel monitoren, en zo nodig betalen.
Vandaag leg ik mijn schroom af en leg ik de cijfers wel op tafel. Het komt nu aan anderen toe
om die cijfers te weerleggen met actuele simulaties.

Wat leren ons die cijfers? Dat in het buitengewoon secundair onderwijs De Brug 62 procent
minder leerlingen zou tellen, instituut Bert Carlier ongeveer 50 procent minder leerlingen,
Provillon 50 procent minder leerlingen, ‘t Schoolhuis 45 procent minder leerlingen,
Stuivenberg 50 procent minder leerlingen, Kasterlinden 30 procent minder leerlingen in het
ene type en 100 procent minder leerlingen in het andere type, Zaveldal 50 procent minder
leerlingen, Begijnenvest 33 procent minder leerlingen, Ertbrugge tussen 11 en 68 procent
minder leerlingen, naargelang het om type 1, 2 of 3 gaat, Burchtse Weel 18 procent minder
leerlingen in type 1 en 52 procent minder leerlingen in type 2, de Vest 73, 50, 51 en 70
procent minder leerlingen, naargelang het type en opleidingsvorm, Gibbo Galbergen 36
procent minder leerlingen, De Wissel 45 procent minder leerlingen, de Stedelijke
Bouwvakschool van Dilsen-Stokkem 36 procent minder leerlingen.

Ik vind dit redelijk indrukwekkende cijfers. Het zijn cijfers die een van de koepels heeft
gebruikt in de onderhandelingen. Die cijfers maken me duidelijk waar om er op het terrein
onrust heerst. Ik weet dat sommige collega’s de afgelopen week klaagden over hun
vollopende mailbox. Maar beeldt u eens in dat uw mailbox als leerkracht volloopt met dit
soort cijfers. Dit soort cijfers doen de ronde. Die zijn gemaakt door leerkrachten, directies en
administratief personeel van een vijftiental scholen van het buitengewoon secundair
onderwijs. De cijfers bestaan, en de mensen kennen die. Ze zijn ongerust. Het is nu aan de
meerderheid, de meerderheid en de minister om die ongerustheid weg te nemen. Zo niet is het
geen wonder dat de mensen denken dat dit decreet zal zorgen voor de afbraak van het
buitengewoon onderwijs. In de commissie was ik beschroomd. Ik heb toen letterlijk gezegd
dat ik vermoedde dat de cijfers vandaag veel minder erg zouden zijn. Maar probeert u dan
toch om ze op tafel te leggen!

De vraag is nu: zou met de voorliggende tekst van het ontwerp van decreet de simulatie nog
zo dramatisch zijn? Weet u het? Nee. Ik heb uit heel de discussie geleerd dat het eigenlijk
veel mensen niet interesseert. Anders zou het niet zo moeilijk zijn. We hadden die scholen
kunnen bellen. We hadden er iemand van het ministerie naast kunnen zetten en zeggen: over
deze tekst gaan we stemmen, probeer eens om die simulatie te maken, dan kunnen wie die
lastpost van de oppositie geruststellen, net als alle mensen die gemaild hebben. Dat heeft men
niet gedaan.

Goed, dergelijke simulaties zijn dus moeilijk te maken of – en dan heb ik het waarschijnlijk
bij het rechte eind – te gevoelig. Maar wat dan met terechte vragen om andere cijfers eens te
bekijken?

In de hoorzitting hebben we allemaal gehoord dat het Vlaams Secretariaat van het Katholiek
Onderwijs (VSKO) de resultaten van zijn omgevingsanalyse autismespectrumstoornissen
(ASS) gepresenteerd heeft. Ik citeer even uit hun tekst: “De oprichting van type 9 is
onhoudbaar op het vlak van programmatie en organisatie. Uit de omgevingsanalyse ASS,
uitgevoerd in alle Katholieke scholen voor buitengewoon onderwijs in het najaar van 2013” –
redelijk recent – “blijkt dat 90 procent van de BuBaO- en BuSO scholen vandaag een aanbod
heeft voor leerlingen met ASS, samen goed voor ongeveer 4500 leerlingen die aan de
definitie van type 9, zoals opgenomen in het ontwerpdecreet voldoen.”
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Ik verwijs niet naar deze passage om nog eens de nadruk te leggen op de onhaalbaarheid, wel
om alle collega’s erop te wijzen dat het VSKO een omgevingsanalyse heeft gemaakt en dat
die cijfers bevat. Die cijfers roepen vragen op. Ik som de vragen even op die in onze fractie
opborrelden.

Als er momenteel 4500 leerlingen voldoen aan type 9 binnen het VSKO, hoeveel geeft dat
dan geëxtrapoleerd naar het hele Vlaamse onderwijs? 10.000 leerlingen zoals we in De
Standaard lazen? Wellicht, maar belangrijker is: als er dermate veel leerlingen naar een nieuw
type gaan, het type 9, vertrekken die uit een type waar ze nu zitten. De meeste zouden –
niemand wil of kan dit verifiëren – in een type zitten waar er nu meer middelen per leerling
zijn dan in type 9. Ik zeg ‘zouden’. Stel – want we hebben geen cijfers – dat per leerling de
verandering van type de Vlaamse Regering ongeveer 1000 euro netto minder zou kosten. Ik
sla er een slag naar. Wat gaat er met die 4,5 tot 10 miljoen euro gebeuren?

Weet iemand in de zaal dat? Is dat een besparing? Nee, als ik de heer Van Dijck hoor, is dat
geen besparing. Ik ben blij dat ik hem dat hoor zeggen, want ik heb al partijgenoten van hem
in debatten horen zeggen dat ze in de toekomst gaan besparen in onderwijs. Gaat dat geld
dienen om andere verschuivingen op te vangen in het buitengewoon onderwijs of het gewoon
onderwijs? Wat zal er gebeuren met leerkrachten die door die kleinere omkadering overbodig
worden? Elders inzetten? Wegjagen uit het buitengewoon onderwijs en de expertise die er de
laatste jaren is opgebouwd, weggooien? Welzijn kan er misschien zijn voordeel mee doen,
want ook daar zijn er tekorten aan mensen, maar is dat een oplossing? Weet iemand het? Ik
hoop oprecht dat iemand het weet.

Want dit ontwerp van decreet moet worden goedgekeurd. Er mag kritiek worden gegeven in
de marge, maar liefst wil men deze pluim zo snel mogelijk op de hoed van de Vlaamse
Regering steken. Ten koste waarvan? Van leerlingen en leerkrachten denk ik.

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer De Ro, ik heb heel aandachtig geluisterd. Ik vind het
altijd leuk als anderen komen zeggen wat ons standpunt is. Cijfers zijn inderdaad heel
belangrijk. We mogen natuurlijk niet vergeten dat achter elk cijfer een kind zit. Daar bent u
ook mee begonnen. Ik stel u een vraag, een open vraag, ik weet het antwoord echt nog niet.
Hoe kunnen scholen op dit moment, vooraleer er een juiste diagnosticering heeft
plaatsgevonden, weten waar elk kind straks zou terechtkomen? Ik kan daar moeilijk een
antwoord op geven.

U verwijt ons dat wij niet luisteren. Ik lees die mails ook. Ik heb ze ook allemaal persoonlijk
beantwoord. Ik ben ook in scholen geweest. Mijnheer De Ro, ik was veertien dagen geleden
getuige van een ouderavond in een school, een buso-school, waar ouders inlichtingen kregen.
Ze kregen voor de rondleiding te horen dat opleidingsvorm 1 en 2 al vol zaten. Die zitten al
vol vooraleer we beginnen in te schrijven.

Dat zijn ook cijfers. En u komt hier met cijfers die het hebben over daar en daar zoveel
minder. Mijn slecht karakter zou dan nog durven te zeggen dat de kinderen die nu geen plaats
krijgen … Die ouders zijn radeloos. Die zaten ook tussen die mails. Het waren mails met
dezelfde titel, maar het waren verschillende invalshoeken. Het waren radeloze ouders wier
kind echt wel de diagnostiek heeft om naar het buitengewoon onderwijs te gaan, terwijl er
voor hen geen plaats is. Aan die ouders wil ik ook een antwoord bieden. En daarom stel ik de
open en oprechte vraag: in hoeverre zijn de cijfers, vooraleer een aantal zaken
geïmplementeerd kunnen worden …

Daarom werd een tijdspad uitgetekend om dit decreet in werking te laten gaan. Er moet
inderdaad – en dat zal ook de tonaliteit van mijn tussenkomst zijn … Het is niet vandaag
stemmen en dan ‘laissez faire, laissez passer’ tot 1 september 2015 en we zullen wel zien.
Neen, vanaf morgen is het werkdag om dit klaar te maken. Voor deze regering en voor deze
minister van Onderwijs, en ook voor de volgende regering en voor de volgende minister.

Daarom mijn vraag: wat is de daadkracht en de relevantie van deze cijfers?
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De heer Jo De Ro: De relevantie? Kris, je gaat straks stemmen over een essentieel decreet.
Een essentieel decreet houdt voor ogen of heeft als optiek om echt wel iets te veranderen.
Echte veranderingen nastreven: daar zitten meerdere partijen op te wachten. Dat is geen
woord, exclusief voor één partij. Als je echte veranderingen wilt teweegbrengen, als er
constant in de discussie wordt gezegd dat er een cultuurverandering, een mental shift nodig
is, dan geloof ik als communicatiewetenschapper, als iemand die professioneel met
communicatie bezig is geweest, dat je voor een draagvlak moet zorgen, dat je informatie
moet geven.

Ik zeg niet dat er 4500 leerlingen zijn. Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
(VSKO), toch wel een instituut in Vlaanderen, zegt dat er op dit moment 4500 zijn die aan de
voorwaarden van dit ontwerp van decreet voldoen om naar type 9 te gaan. Dat is geen
voorspelling in het vage. 4500 is een redelijk hard cijfer. Die zitten nu ergens in het
buitengewoon onderwijs, en ze gaan naar het type 9. Dan moet je maar kijken wat de
verschillende types, waar die kinderen nu zitten, aan middelen en mensen vergen, en hoeveel
dat in type 9 zal zijn. Dan ben ik maar een eenvoudige communicatiewetenschapper, ik ben
geen cijferspecialist, maar dan probeer ik daar vragen over te stellen. (Opmerkingen van de
heer Kris Van Dijck)

Dat was een antwoord van mij. Vergeet die simulaties, dat is te moeilijk. Ik heb dat daarnet al
gezegd. Ik heb daar nog enig begrip voor. Maar de grootste koepel zegt dat hij een
omgevingsanalyse heeft gedaan waaruit blijkt dat 4500 kinderen in aanmerking kunnen
komen voor type 9. Laat ons dat dan gewoon, simpelweg, aannemen. Hoeveel verschil
betekent dat in geld? Wat gebeurt er met de middelen die dan over zijn in vergelijking met
waar die 4500 kinderen nu zitten, in die omkadering? Ik heb het over ‘over’ tussen
aanhalingstekens. Het was een collega uit uw partij die zei dat als er overschotten waren in
onderwijs, dat hij ze aan anderen zou geven. Maar waar gaat dat geld naartoe? (Opmerkingen
van de heer Kris Van Dijck)

Ik zal het eenvoudiger uitleggen. Kris, gij kost vandaag … (Applaus bij Open Vld)

De heer Kris Van Dijck: Applaudisseer maar. Ik ben net zoals die mensen die mails
stuurden ook maar een gewone onderwijzer. Dank u.

De heer Jo De Ro: Het kwam er zo uit, maar ik bedoelde het niet zo. Kris, mijn beide ouders
zijn gewone onderwijzers. Ik bedoelde dat niet zo. Ik excuseer mij als het zo is aangekomen.
(Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Ik zal proberen het te herhalen en duidelijker te zijn. Kris, stel dat jij leerling bent in het
huidige type 1 tot en met 8, en je bent in de omgevingsanalyse ‘ASS’ en je gaat naar type 9.
Het huidige type, waar je nu zit, heeft meer omkadering en middelen voorhanden om jou te
begeleiden. Type 9 gaat minder kosten. Ik neem gewoon aan dat het om 1000 euro gaat: er
zijn nogal wat verschillen in onderwijs. Vermenigvuldig dat met 4500 en je extrapoleert dat
met 10.000 leerlingen over heel Vlaanderen. Dan stel ik gewoon de vraag: wat ga je doen met
die 4,5 tot 10 miljoen euro? Niet aan type 9 geven? Want type 9 kost minder dan een ander
type. Ik ben blij dat er dan wat geld over is. Maar is type 9 nu voldoende gefinancierd? Ik heb
die vraag ook gesteld. Waar is het wetenschappelijk bewijs dat type 9 goed omkaderd zal zijn
volgens de normen van die kinderen?

Als het voldoende geld is, blijft er wat overschot over met betrekking tot die kinderen die de
Vlaamse overheid nu meer middelen kosten dan we de scholen geven. Wat gebeurt er met dat
verschil? Dat is mijn vraag. Ik heb in de commissie geen antwoord gekregen. U kunt me nu
verrassen.

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer De Ro, ik zal u trachten te verrassen. Ik denk dat in al die
mails en door al die mensen op het terrein een bijzondere vraag om meer ondersteuning wordt
gevraagd voor die kinderen die in het gewoon onderwijs ondersteuning nodig hebben.
(Opmerkingen van de heer Jo De Ro)
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Dat staat zwart op wit genotuleerd. De middelen blijven in het onderwijs. Ze zullen misschien
worden geheralloceerd, maar ze zullen voor de ondersteuning van die kinderen worden
gebruikt. Ik zeg dat niet alleen vandaag. Dat is ook in de commissie duidelijk gesteld.
Blijkbaar luistert ook een communicatiespecialist niet altijd heel goed.

De heer Jo De Ro: Zo duidelijk is dat antwoord niet gegeven. Er is een algemene
verzekering dat het niet zal wegvloeien. De mensen vragen zich echter af waar het zal
terechtkomen. Zal het dienen om betere ondersteuning voor de leerkrachten te genereren? Zal
het dienen om meer begeleiders aan te werven? Zal het dienen voor een aantal bijkomende
zorguren in het gewoon onderwijs? Ik weet het niet.

Mijnheer Van Dijck, u mag dat straks letterlijk voor de Handelingen herhalen. Dat zal
belangrijk zijn. Ik hoop dat de mensen op de tribune dit zullen horen en morgen aan hun
achterban zullen vertellen. Waar zou dat geld, als het zou vrijkomen, naartoe gaan? Indien u
dat kunt zeggen, hebben we vanavond een nieuw feit vernomen en een nieuw antwoord
gekregen. (Opmerkingen)

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Mijnheer De Ro, iets in uw toespraak heeft me geïntrigeerd. U
hebt hier cijfergegevens aangehaald. U hebt ook verwezen naar Gentse scholen in het
buitengewoon secundair onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs. U hebt percentages,
gaande van 50 procent tot 20 en 30 procent, aangehaald. Het Departement Onderwijs en
Vorming heeft geen simulatie gemaakt. Andere instellingen hebben dat wel gedaan.

Wat mij in verband met die cijfers heeft geïntrigeerd, is dat u eigenlijk bedoelt dat die
kinderen daar niet op hun plaats zitten. Dat geven ze waarschijnlijk zelf toe. Die kinderen
zouden perfect in het gewoon lager onderwijs kunnen worden opgevangen. Volgens u betreft
het een afbraak van het buitengewoon secundair onderwijs en het buitengewoon lager
onderwijs. Ik betreur dat.

Ik weet dat kinderen gedurende jaren vanwege hun taalachterstand perfect in een normale
omgeving konden worden opgevangen. Die kinderen zijn gewoon naar het buitengewoon
secundair onderwijs, het buitengewoon beroepssecundair onderwijs en het buitengewoon
lager onderwijs verwezen. Op die manier zijn talenten verloren gegaan. De ouders, die we
hier niet horen, stonden voor gesloten deuren en konden nergens terecht.

Mijnheer De Ro, ik betreur dat u aan de structuren denkt. U denkt niet in het belang van het
kind. Dat is wat ik van uw toespraak heb onthouden.

De heer Jo De Ro: Mevrouw Pehlivan, u speelt straks, in het vervolg van mijn betoog, nog
een bijzondere rol. We zijn samen met mevrouw Meuleman op ontdekkingstocht geweest. Ik
zal echter eerst op uw vraag antwoorden.

Hoewel mevrouw Vanderpoorten daarstraks namens mijn partij duidelijk heeft verklaard dat
elk kind op de plaats moet zitten waar het volgens zijn talenten en zijn welbevinden het best
zit, heb ik dat bij het begin van mijn eigen toespraak herhaald. Ik voelde immers aan dat,
nadat de cijfers op tafel komen, toch weer hetzelfde zou worden gezegd. De vraag zou zijn
wat ik met die cijfers bedoel. Bedoel ik dan dat die kinderen niet naar het gewoon onderwijs
mogen gaan?

Die cijfers komen van scholen. Ze hebben aan de hand van de toenmalige tekst van het
ontwerp van decreet onderzocht welke kinderen al dan niet konden blijven. Ze hebben hierbij
geen oordeel over elke leerling geveld. Indien ze hadden willen beslissen of een leerling daar
terecht of onterecht zat, hadden ze eigenlijk ook met het gewoon onderwijs moeten spreken.

De simulatie is op basis van de toenmalige tekst van het ontwerp van decreet gemaakt.
Volgens mij is dit een gemiste kans. We hadden die cijfers kunnen gebruiken om nieuwe
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simulaties te maken. De verschuivingen ten gevolge van het ontwerp van decreet waarover
we vandaag zullen stemmen, zullen niet zo dramatisch zijn.

Mijn punt was niet over welk kind het gaat, mijn punt was dat er door de manier van werken
heel wat draagvlak op het terrein verloren is gegaan en dat er heel veel onnodige ongerustheid
is veroorzaakt. Ik wilde eigenlijk zeggen dat het ontbreken van cijfers volgens mij een
gemiste kans is om heel veel vragen te beantwoorden en om die bezorgdheden weg te nemen.
Als men dan toch zo zeker is dat dit ontwerp van decreet echt wel goed is, dan had men dat
kunnen toetsen aan de realiteit.

Over gemiste kansen gesproken: van bij de start van dit traject is in de publieke discussie
altijd gezegd dat dit gepaard zou gaan met een nooit eerder geziene vorm van extra
ondersteuning. Er komt een nieuw korps van experten dat het gewoon en het buitengewoon
onderwijs zal ondersteunen. De reguliere begeleiding zal dit mee trekken en de prioritaire
nascholing zal een extra tandje bijsteken om met dit M-decreet echt wel de stap naar een
mental shift te zetten. Collega Helsen heeft daarjuist nog een oproep gedaan aan de minister
in verband met de prioritaire nascholing.

Ik moet eerlijk zijn, toen ik de eerste keer in onderwijskringen de vraag durfde stellen over de
haalbaarheid en de kwaliteit van dit ontwerp van decreet, dacht ik: dat hebben ze toch goed
gedaan, dat is goede ondersteuning, hier is over nagedacht. Mevrouw Pehlivan, let op, u zult
straks in het verhaal worden meegetrokken. Maar schijn bedriegt. Laat ons beginnen met de
extra 109 voltijds equivalenten (vte) waarvan eerst sprake was. Die zouden er komen om
exclusief met het inclusieve bezig te zijn. Het getal van 109 vte’s klopt ondertussen niet meer,
want volgens het amendement dat we straks voorgelegd zullen krijgen, zijn het er maar 103.
Maar goed, 6 minder, het is niet omdat De Ro geen goede rekenaar is, dat hij een
muggenzifter moet zijn, hij valt daar niet over. 103 mensen is toch goed. Maar we moeten die
103 ook niet te letterlijk nemen, want in de commissie hebben we vernomen dat sommige
mensen die ondertussen aangenomen zijn met die middelen, meer ervaring en hogere
diploma’s hebben. Dus komen we niet aan 103, maar we moeten toch wel geraken ergens
rond de 90.

Soit, we waren in een zeer constructieve bui: 90 extra mensen die met leerkrachten en
scholen bezig zullen zijn, is goed gedaan van de minister en de meerderheid. We erkennen
dat. En in een vlaag van openheid worden de mensen van het Samenwerkingsverband
Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten opgetrommeld om de leden van de
commissie Onderwijs te informeren over hoe die extra mensen gaan werken. De collega’s
Meuleman en Pehlivan en ikzelf woonden deze boeiende middagsessie bij – boeiend bedoel
ik echt niet cynisch. De mensen die de presentatie gaven, geloven echt wel in hun opdracht.
Dat op zich was al boeiend. Maar het werd voor ons parlementsleden pas echt interessant
toen we vernamen dat het eigenlijk geen extra begeleiding is in de werkelijke zin van het
woord. Extra is voor mij nieuw, vers geld, extra budget. Die 109, ik bedoel 103, neen, die
ongeveer 90 vte’s, zijn eigenlijk mensen of budgetten die al bestonden. U hoort het dus goed,
die extra begeleiding waar nu al maanden sprake van is en wat ik toch wel straf vond, is
eigenlijk deels bestaande begeleiding waar nu een kader voor gecreëerd wordt, en bestaand
geld waar mensen uit zijn geduwd, en waar men nu nieuwe mensen mee heeft aangeworven.

Wat zullen die doen? Het zijn misschien geen extra mensen, maar als ze goed werk leveren,
kunnen we er nog mee akkoord gaan. Onze vraag was die dag, zoals mevrouw Pehlivan en
mevrouw Meuleman zich wel zullen herinneren, hoe ze dat gaan doen en wat ze gaan doen.
Ik heb in ieder geval geleerd uit die boeiende middag dat ze geen leerkrachten gaan
begeleiden, ze gaan evenmin leerkrachten bijscholen en ze gaan geen leerkrachten
antwoorden bieden op prangende vragen. Wel gaan ze zeker de bestaande begeleiding
begeleiden en misschien gaan ze op schoolniveau of scholengemeenschapsniveau nog iets
doen.
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Collega’s, we zijn zo ver in mijn betoog: cijfers en simulaties zijn niet nodig, extra
begeleiding is eigenlijk geen extra begeleiding en van de reguliere begeleiding vernamen we
zeer recent nog dat die mensen ook maar de tijd hebben die ze hebben. Maar misschien komt
alle heil, zoals collega Helsen misschien terecht zegt, van de prioritaire nascholing. Dit is
toch iets dat de minister in eigen handen heeft. Hier kan hij toch zeer snel iets loslaten op het
onderwijs, zeker nu deze meerderheid zo grootmoedig is geweest om dit decreet niet op 1
september 2014 door de strot van het onderwijs te duwen, maar wel een jaartje later. Een
volledig extra jaar om een cultuurverandering te realiseren, om een metal shift te bereiken,
om – nu gebruik ik de beeldspraak van de minister – de kledij van de troepen te laten drogen
na het oversteken van de Rubicon. Minister, u hebt het altijd over het oversteken van de
Rubicon. Als je een rivier oversteekt, dan moet je je kleren drogen. Wel, uw Romeins leger
moet zich dus op één schooljaar klaarmaken om deze belangrijke taak te realiseren, en u biedt
hen een trainingskamp aan vanaf 1 september 2015.

U hoort het goed, beste collega’s, het gaat in op 1 september 2015. Wanneer gaat u ze
trainen? Wanneer gaat u ze nascholen? Vanaf 1 september 2015. Dat is toch met de mensen
lachen. Dat is niet gezeverd. Het is gezegd, mevrouw Pehlivan en Meuleman waren erbij: het
zit niet in de prioritaire nascholing 2014, maar een jaar nadien.

Nu begrijp ik de opmerking van mevrouw Helsen die aandringt om het nu prioritair te stellen.
Ik heb ook op een kabinet gewerkt, ik heb voor de minister van Onderwijs gewerkt.
Prioritaire nascholing betekent dat de minister beslist. Dat kun je nu beslissen, en je doet het
niet. Dat is lachen met die mensen. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Mijnheer Van Dijck, u zit wel in de meerderheid. Straks zult u hier het woord nemen en dat
verdedigen, en zoals ik u ken, met passie.

De verwijzing naar de Rubicon is hier slecht gekozen. Het is beter te verwijzen naar het Frans
keizerlijk leger dat hier niet ver vandaan de Zenne overstak, nog 20 kilometer verder
marcheerde om dan op zijn donder te krijgen in Waterloo.

Maar genoeg beeldspraak. Ik keer terug naar de mensen die dit gaan moeten realiseren op het
terrein. We weten nu al dat de leerkrachten geen extra begeleiding gaan krijgen, en we weten
nu al dat hun nascholing zal starten als dit decreet al operationeel is. Maar wat met de
belangrijke taak voor de CLB’s? Ik bespaar u alles wat de CLB’s live hebben getuigd en in
hun nota hebben geschreven. Het komt erop neer dat ze nu niet klaar zijn om die belangrijke
taak te doen. Wat erger is, ze zullen dat over een jaar ook niet zijn, want er wordt op hun
werking bespaard.

De heer Van Dijck heeft daarstraks gezegd: “Ik ben niet verantwoordelijk voor wachtlijsten.”
Het ging over welzijn. Vandaag gaat u iets goedkeuren waarvan de CLB’s zeggen dat als het
wordt goedgekeurd, er nieuwe wachtlijsten zullen komen. Ik denk dat het op pagina 5 of 6
staat van de nota van de CLB’s. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Ja, dat schrijven ze letterlijk. Er zullen wachtlijsten komen, niet in de scholen, maar op de
plaatsen waar de diagnoses moeten worden gesteld. Van wachtlijsten kennen sommigen hier
veel, en sinds gisteren weten we dat het altijd de schuld is van de scholen. Maar goed,
misschien kan er hulp worden verwacht van de mensen van het gon en het ion, maar daarvan
hebben anderen al gezegd dat ze eigenlijk in de kou zijn gelaten. Over hun statuut en
werkomstandigheden is er grote onduidelijkheid.

Geen cijfers, geen simulaties, geen extra ondersteuning, geen aandacht voor de vragen van de
CLB’s, geen oplossingen voor gon en ion, geen prioritaire nascholing in het overgangsjaar:
hebben de collega’s van de meerderheid nog redenen nodig om niet op de groene knop te
drukken maar op de andere knoppen? Ja? Neen?

Ik besluit met nog een laatste persoonlijk bezwaar. Dit ontwerp van decreet lijkt geschreven
zonder enige kennis van de moeilijkheden die bepaalde scholen op dit moment ondervinden.
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Mevrouw Friedl Tuyttens, professioneel actief in het instituut Bert Carlier, zowel met gon als
met buso, zei in de hoorzitting dat ze vanuit haar ervaring vreest voor de overdracht van een
aantal leerlingen naar het beroepssecundair onderwijs. Ze sprak met warmte en liefde over
haar gasten. Als je zulke getuigenissen hebt, dan moet je in de meerderheid durven zeggen:
oké, dit is niet de beste tekst. We gaan de tekst aanpassen. Met die oproep wil ik eindigen.

Er is zoveel materiaal dat zegt dat de voorliggende tekst niet zal werken, hoewel er mooie
bedoelingen zijn. Keur die tekst dus niet goed. Pas aan, en u zult aan mensen in de oppositie
bondgenoten hebben om dat aan te passen. Ik dank u. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter: Ik heb veel respect en waardering voor de mensen in de publiekstribune, dat u
zo lang hebt gewacht op dit debat. Het reglement zegt heel duidelijk dat als u in de tribune
zit, u niet applaudisseert en niet op alle mogelijke manieren uw goed- of afkeuring laat
blijken. Ik vind dat u daar rekening mee moet houden. Ik vind ook dat u op uw plaats moet
zitten en niet voortdurend van de ene naar de andere plaats moet verhuizen. Dat werkt alleen
maar de zenuwachtigheid in de hand. Ik heb alle begrip en waardering voor het feit dat u hier
zo lang hebt gewacht.

Mevrouw Kathleen Deckx: Voorzitter, minister, collega’s, we hebben over dit decreet al
heel wat van gedachten gewisseld. We hebben hoorzittingen georganiseerd, we hebben
debatten gehouden, we hebben mails ontvangen, we hebben mails beantwoord, heel veel
mails. Toch denk ik dat dit decreet een belangrijke stap in de goede richting is: in de goede
richting naar de organisatie van meer inclusief onderwijs in Vlaanderen.

Mijn collega Fatma Pehlivan heeft er net al naar verwezen: we stellen vast dat er vandaag te
veel kinderen naar het buitengewoon onderwijs worden georiënteerd omdat ze uit een
taalarm, een kansarm of een allochtoon gezin komen. We stellen ook vast dat slechts 2 tot 3
procent van de kinderen met een downsyndroom in het gewoon onderwijs zitten, terwijl in
Nederland meer dan de helft van die kinderen meerdere jaren doorbrengt in het gewoon
onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat we dagelijks heel veel kinderen op de bus zetten en dat zij
ver van hun woonplaats onderwijs moeten volgen, dat ze niet terechtkomen in een reguliere
klasomgeving in hun eigen dorp in een goede leeromgeving. En collega’s, ik denk dat we
mogen zeggen dat alle kinderen recht hebben op het beste onderwijs, op de toelating voor de
beste plaats, daar waar ze thuishoren.

Ik denk, oprecht en eerlijk, dat wij in dit decreet geen onmogelijke dingen vragen. Wij vragen
dat kinderen, die een gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen mits redelijke
aanpassingen – en dat zal juridisch moeten worden omschreven –, in het gewone onderwijs
kunnen blijven. Wij rekenen daarvoor – en ik denk dat we dat mogen – op de kwaliteit van
onze scholen en onze leerkrachten. We komen vandaag in een spreidstand, want de
belangengroeperingen die kinderen met specifieke onderwijsbehoeften verdedigen, vinden
dat we niet ver genoeg gaan. Alle aanwezigen of bijna alle aanwezigen op de tribune vinden
dat het voor de leerkracht een ondraaglijke opdracht zal worden.

We hebben begrip voor de leerkrachten. Ik ben zelf een leerkracht. Ik weet wat het betekent
om voor een klas te staan die bulkt van de diversiteit. Maar tegelijk is het ook een uitdaging:
een uitdaging die we moeten aangaan en die we moeten durven aan te gaan in het belang van
onze jongeren en onze kinderen om ervoor te zorgen dat al hun talenten tot uiting komen en
kunnen worden ontwikkeld.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Mevrouw Deckx, ik heb het in mijn betoog proberen
duidelijk te maken, maar ik ga het toch nog eens herhalen. Het is echt een valse tegenstelling.
Ook die belangengroepen zetten zich in voor inclusief onderwijs en willen dat er werk van
wordt gemaakt en dat kinderen kunnen participeren, ook kinderen met een beperking, in onze
maatschappij. Ze zeggen net hetzelfde als al die mensen op de tribune, als de mensen van de
vakbond die ons mailen, als de mensen uit het onderwijs. Ze zeggen dat het zonder extra
ondersteuning en zonder financiële middelen en zonder competentieontwikkeling niet
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mogelijk is. Iedereen zit op dezelfde lijn. Ik begrijp niet welke signalen u nog nodig hebt om
inderdaad te begrijpen dat er een reëel probleem is met de realisatie. Ze zeggen net hetzelfde.
Er is geen tegenstelling. Goed, ze zeggen erbij dat ze willen dat het recht op inclusief
onderwijs voor alle kinderen verankerd is, niet alleen voor die kinderen die het curriculum
kunnen volgen.

Wat dat betreft, zijn er wat verschillen, maar dat is het probleem niet. Dat is niet de
tegenstelling. Dat heb ik daarnet uitgelegd. Het probleem is de ondersteuning, de
financiering, de competentieontwikkeling. Wat dat betreft, zit iedereen op dezelfde lijn. Die
ontbreken volledig met dat ontwerp van decreet, en daarom is het niet realiseerbaar.

Mevrouw Kathleen Deckx: Mevrouw Meuleman, laten we nu toch stappen vooruit zetten.
We zullen de leerkrachten en de scholen qua omkadering niet in de steek laten. Er zál worden
gewerkt aan competentieontwikkeling, en daar worden ook mensen en middelen voor ingezet.
We hebben er inderdaad voor gezorgd dat de inwerkingtreding van het decreet met een jaar
wordt uitgesteld. Uiteraard ging het niet meer tegen 1 september 2014, maar het zal wel
moeten gaan tegen 2015. We gaan geen revolutie ontketenen. Dat is helemaal niet de
bedoeling. Het is de bedoeling dat er stapsgewijs werk wordt gemaakt van inclusief
onderwijs. Uiteraard hebben wij ook begrip voor de moeilijkheden die dat wellicht in het
begin in de klas zal teweegbrengen, en moet er worden ondersteund. Daarom is er ook in
ondersteuning voorzien. U kunt zeggen dat dit niet genoeg zal zijn. Het zal altijd meer
moeten zijn. Wie weet zal dat ook zo zijn. Daarom zeggen we dat we dit alles zullen moeten
monitoren, en bijsturen indien nodig.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Mevrouw Deckx, ik weet niet waar u het voorbije half uur
bent geweest. De heer De Ro heeft ook geprobeerd dat uit de doeken te doen. Mevrouw
Helsen heeft het grotendeels zelf ook toegegeven. Die pedagogische begeleidingsdienst, dat is
voor een deel een rad voor de ogen draaien. Daar komen niet zo veel extra mensen bij, en dat
zal binnen de huidige budgetten moeten worden uitgewerkt. Nu blijkt dat de prioritaire
nascholing qua timing maar zal ingaan als het decreet al van start gaat. Gon en ion worden
niet meegenomen. Waar zit al die competentieontwikkeling waarvan u zegt dat die er wel zal
komen? Nergens! Ik zie er geen. Dat proberen we nu al dertig minuten duidelijk te maken, en
u blijft toch zeggen dat we er gerust op kunnen zijn dat er competentieontwikkeling zal zijn,
dat er extra ondersteuning komt. Dat die er niet komt, dat hebben we nu net duidelijk
gemaakt. Het is allemaal binnen dezelfde budgetten, met dezelfde mensen. Die ondersteuning
komt er vanaf een oneindige datum.

De heer Jo De Ro: Ik had gewoon een eenvoudige vraag. Ik denk dat ik die heel duidelijk
heb gesteld. U zegt: we stellen dit met een jaar uit. Misschien hebt u meer informatie. U
behoort tot de meerderheid en tot de partij van de minister. Hebt u er weet van dat die
prioritaire nascholing dan zal worden vervroegd? Zal die zo worden georganiseerd dat
leerkrachten zich in dat extra jaar dat ze van de meerderheid zullen krijgen, kunnen
voorbereiden op die veranderingen? U zegt dat die veranderingen geen revolutie, maar een
evolutie zijn, maar op een evolutie in het onderwijs wil ik me ook graag voorbereiden. Wat ik
daarnet zei, heb ik echt niet uit mijn duim gezogen. In de middagsessie, waarop ook een
partij- en fractiegenoot van u aanwezig was, is heel duidelijk gezegd dat de prioritaire
nascholing in 2014-2015 niet met betrekking tot het M-decreet zou zijn, maar pas het jaar
nadien, als het decreet al is ingegaan.

Mevrouw Kathleen Deckx: Vorig schooljaar ging binnen het SNPB al een extra begeleider
aan de slag om de competentienoden in het Vlaamse onderwijs in het kader van dit ontwerp
van decreet in kaart te brengen. (Opmerkingen van mevrouw Elisabeth Meuleman)

Vanaf dit schooljaar werkt men deze competentieontwikkeling verder uit. Tegen begin
volgend schooljaar zullen er mensen klaarstaan om scholen en leerkrachten te begeleiden en
te ondersteunen. Zij zullen ook een inclusienetwerk oprichten in elke provincie, waar alle
scholen en ouders terechtkunnen met specifieke vragen over inclusieve trajecten in de
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dagelijkse praktijk. Ook zal de nascholing op initiatief van de overheid volledig daaraan
worden gewijd. We kiezen bewust voor een geleidelijke invoering van deze nieuwe
regelgeving. We hebben op vraag van de sector beslist om de invoeringsdatum voor alles wat
te maken heeft met het nieuwe oriënteringsproces, met een jaar uit te stellen. Dat geeft de
scholen een extra jaar om zich voor te bereiden.

Het is ook niet zo dat er plots op 1 september 2015 een grote groep kinderen opnieuw voor de
deur van het gewoon onderwijs zal staan. De nieuwe regels zullen enkel gelden voor nieuwe
leerlingen in ons onderwijs.

Er is ook een waarborgregeling opgenomen in dit ontwerp van decreet. Middelen die
vrijkomen doordat minder kinderen naar het buitengewoon onderwijs gaan of doordat minder
kinderen naar duurdere types binnen dat buitengewoon onderwijs gaan, worden opnieuw
ingezet voor diezelfde doelgroep van kinderen met een onderwijsbeperking. Het is dus niet de
bedoeling om te besparen, wel om middelen anders in te zetten.

Als meer kinderen in het gewoon onderwijs blijven, zullen de middelen daarvoor volgen. Als
blijkt dat die middelen onvoldoende zouden zijn, zal het de verdomde plicht van de volgende
Vlaamse Regering zijn om bij te sturen. Ik heb in de commissie heel goed begrepen dat alle
partijen dat dragen.

Dit ontwerp van decreet is geen eindpunt, collega’s. De discussie zal ook de komende
maanden en jaren nog gevoerd moeten worden over wat redelijk is en wat niet, waar de
grenzen liggen van wat van een gewone school verwacht mag worden, welke kinderen gebaat
zijn bij een gemeenschappelijk curriculum of een aangepast curriculum, en wie vast en zeker
terecht moet blijven kunnen in het buitengewoon onderwijs.

Dit ontwerp van decreet vraagt misschien extra inspanningen, een andere mentaliteit, en
misschien ook wel extra investeringen. Maar wij zijn er vanuit onze fractie van overtuigd dat
het heel veel maatschappelijke winst zal opleveren, voor die kinderen die een beetje anders
zijn, en voor ons allemaal. Ik dank u.

De heer Jo De Ro: Op mijn vraag over de prioritaire nascholing hebt u niet geantwoord,
maar soit. De rode draad in uw verhaal was de grote, warme zorg voor de allerzwaksten. Ik
denk dat dat ook gemeend was. Ik heb daarnet een van de stemmen uit de hoorzittingen laten
horen, mevrouw Tuypens. Als zij over haar gasten sprak, sprak ze over de stedelijke context
en het gevaar dat ze zag dat door dit ontwerp van decreet net die kinderen niet die zorgen
zullen krijgen die ze verdienen, en die ze nu vaak in het buitengewoon onderwijs krijgen. We
kunnen allebei betreuren dat ze onterecht in het buitengewoon onderwijs zitten. Dat is een
eerste vaststelling.

U hebt proberen duidelijk te maken dat we die kinderen niet aan hun lot zullen overlaten,
maar ik heb nog altijd niet gehoord hoe we dat gaan doen. De middelen blijven, maar hoe
gaan we ze inzetten? Niemand in deze zaal weet het.

Mevrouw Kathleen Deckx: Vindt u dan dat kinderen die ten onrechte in het buitengewoon
onderwijs zitten, daar moeten blijven zitten? Mijn fractie zegt: laat ons juist oriënteren en
juist ondersteunen. Dat is daar het gevolg van.

De heer Jo De Ro: Ja, maar als ik u vraag hoe die ondersteuning zal gebeuren, krijg ik geen
antwoord. (Applaus bij Open Vld)

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Het antwoord op de vraag hoe en welke ondersteuning
georganiseerd zal worden, hebt u letterlijk gegeven, mevrouw Deckx. U zei dat er vorig jaar
al één persoon aangesteld is binnen de netoverschrijdende pedagogische
begeleidingsdiensten, die de problemen in kaart brengt. Dat is het antwoord van mevrouw
Deckx. En dat is inderdaad wat er al gebeurd is: één persoon is aangesteld om de problemen
in kaart te brengen.
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De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik zal nu niet antwoorden, voorzitter. Ik zal dat straks doen. Ik heb
mij wel al moeten inhouden, want ik heb al een aantal dingen gehoord waarbij ik mij afvraag
of mensen wel luisteren in de commissie. Ik ben een eerlijke mens, en er worden hier dingen
gezegd die in de commissie duidelijk zijn beantwoord. Je kunt het ermee eens zijn of niet,
maar je moet geen dingen komen vertellen waarvan je manifest weet dat ze anders zijn
uitgelegd.

Ik zal straks zeer duidelijk antwoorden, voorzitter, op de vraag waar het geld naartoe gaat en
hoe die competentieontwikkeling gebeurt.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Voorzitter, minister, collega’s, beste toehoorders hier in de tribune,
thuis of waar dan ook, ik hoop dat velen dit debat volgen, want de voorbije periode heeft mij
geleerd dat over dit ontwerp van decreet terecht veel vragen gesteld worden.

Ik zeg wel degelijk ‘terecht’ omdat onderwijs een belangrijke materie is en we allemaal
begaan zijn met onderwijs. We hebben kinderen of kennen leerkrachten of noem maar op.
Onderwijs is te belangrijk om geen onderwerp te zijn van een maatschappelijk debat.

Ik wens te onderstrepen, collega’s, minister, dat ik heel veel bekommernissen begrijp. Ik zal
niet zeggen dat ik alle mails gelezen heb – veel mails bevatten dezelfde tekst. Er waren veel
mails met verschillende invalshoeken. Ik heb daar oog en oor voor gehad. Ik ben met mensen
in gesprek gegaan. Ik heb geleerd dat met betrekking tot dit ontwerp van decreet – het debat
heeft dat ook geleerd – er heel wat misverstanden zijn. Ik gooi naar niemand modder. Ik
verwijt niemand iets. Misverstanden ontstaan snel.

Om een eerste misverstand meteen recht te zetten: dit ontwerp van decreet heeft niet de
intentie om het buitengewoon onderwijs af te schaffen. U vindt dat misschien duidelijk, maar
dat kreeg ik wel vaak te horen, ‘dit is de afschaffing van het buitengewoon onderwijs’. Dat is
het dus niet. Wel past dit ontwerp van decreet de verschillende types buitengewoon onderwijs
aan. Die waren toe aan een herdefiniëring. Wie het buitengewoon onderwijs al wat langer
volgt, weet maar al te goed dat het ook daar mangelde.

Bijzondere onderwijsnoden moeten we vaststellen op basis van duidelijke protocollen. Alleen
op die manier kunnen we het aantal overdiagnoses en verkeerde of te snelle doorverwijzingen
naar het buitengewoon onderwijs doen dalen. Het ontwerp van decreet definieert duidelijk de
toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon onderwijs en de voorwaarden voor gon. Zo
wordt onder meer een definitie van disproportionaliteit ingevoerd, samen met definities in
remediëren, compenseren, dispenseren en differentiëren.

Het is hierbij belangrijk om te hameren op de zogenoemde redelijkheid van de aanpassing die
scholen moeten uitvoeren om kinderen met zorgnoden op te vangen. Deze redelijkheid wordt
gevat in het kunnen volgen van het gemeenschappelijk curriculum. Er blijven dus criteria
voorhanden voor doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs – en dat is goed –
wanneer het kind het gemeenschappelijk curriculum van het gewoon onderwijs niet kan
volgen.

Minister, u zult het met mij eens zijn als ik zeg dat het belangrijk is dat een kind dat
bijzondere en gespecialiseerde zorgnoden heeft, deze ook kan krijgen. Daarnaast moeten we
er ook op toezien dat de werking van de gewone scholen door het ontwerp van decreet niet
wordt gehypothekeerd. Mochten er signalen komen uit het veld die het omgekeerde stellen,
dan moet er worden ingegrepen. Ik heb vertrouwen in de competentie van de onderwijssector.

Ik wijk even af van mijn tekst. Het slot van de toespraak van mevrouw Helsen vond ik zeer
frappant. Ze zei dat er al veel gebeurt van wat we nu vanuit de inclusiegedachte in het
ontwerp van decreet hebben gezet. Twintig jaar geleden maakte ik in mijn omgeving al mee
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dat een blind kind gewoon onderwijs volgde, in een gewone school zonder zorgkader. De
leerkrachten leerden het brailleschrift. Later ging datzelfde kind met de tandem met een
vriendinnetje naar een naburige gemeente om daar het secundair onderwijs te volgen. Ook
daar maakten de leerkrachten het waar, zonder de huidige ondersteuning. Als adolescente
doorliep het meisje de Universiteit Gent met vrucht.

Het zijn voorbeelden uit het leven gegrepen en die door mensen in het onderwijs worden
waargemaakt. Ik wou hier toch ook even meegeven dat ik een enorm vertrouwen heb in die
mensen.

Vandaag zien we dat er heel wat kinderen met hulpbehoeften op wachtlijsten staan. En
inderdaad, daar is het woord ‘wachtlijsten’ weer. Er zijn wachtlijsten omdat er in het
buitengewoon onderwijs geen plaats meer is. Het zijn wachtlijsten voor individuen, kinderen
en jongeren, met ouders die machteloos zijn. Dit komt onder meer ook omdat er nu kinderen
in het buitengewoon onderwijs terechtkomen die daar niet in thuishoren. Laat ons parool
duidelijk zijn: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is. Laat
ons ervoor zorgen dat we op basis van duidelijke definities elk kind op de juiste plek kunnen
zetten.

Het M-decreet moet dus een antwoord bieden op de noden die veel kinderen met een
zorgbehoefte hebben. En dit ontwerp van decreet past dan ook in het engagement dat ook wij
genomen hebben, dat is uitvoerig door voorgaande sprekers gezegd, met het VN-verdrag van
13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap. Daar hecht ik, ook
vanuit mijn persoonlijke achtergrond, heel veel belang aan.

De N-VA is er daarnaast ook van overtuigd dat we leerkrachten niet aan hun lot mogen
overlaten. Ik besef heel goed dat voor sommigen de vrees ontstaat dat dit erbij zal komen.
Ook op andere domeinen hebben wij het engagement genomen om paal en perk te stellen aan
planlasten. Dat geldt ook voor de planlasten van leerkrachten. De basisopdracht van
leerkrachten is het leraar-zijn, het lesgeven, het werken met kinderen in de klas.

Minister, we zijn ervan overtuigd dat we moeten steunen waar het kan. Ik loop misschien een
beetje vooruit op uw antwoord, maar met betrekking tot nascholing, bijscholing en dergelijke
– waarover hier toch verwijten worden gemaakt –, hopen wij een duidelijke repliek te krijgen.
Er zal sowieso blijvend moeten worden gewerkt aan ondersteuning en bijscholing van
lesgevers en zorgpersoneel, zowel in de prioritaire als in de reguliere nascholing. Het zal een
werk van lange adem zijn en blijven. Daarnaast is er natuurlijk ook een belangrijke taak
weggelegd voor de reguliere pedagogische begeleidingsdiensten zoals ze nu bestaan. Het feit
dat we het samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten
organiseren, kan daar een sterke aanzet toe zijn.

Collega’s, ik wil nog iets zeggen over de budgettering. De heer De Ro vroeg zich af waar de
middelen blijven. Ik ben nog eens in het verslag gaan grasduinen, maar ik heb hier natuurlijk
geen zoekfunctie. In het ontwerp van decreet is er sprake van een waarborgregeling. Daarin
staat letterlijk genotuleerd dat de middelen die waar dan ook vrij komen ten gevolge van
maatregelen in dit ontwerp van decreet, ingezet blijven in de school en in de klas, daar waar
ze nodig zijn. Ik heb hier een citaat van een eerder betoog van mij: “het bedrag dat wordt
uitgespaard in het buitengewoon onderwijs door leerlingen die naar het gewoon onderwijs
gaan, moet in het gewoon onderwijs worden ingezet ter ondersteuning in de klas, bij de
leerling en leerkracht die het nodig hebben.” Dat moet de zekerheid geven dat dit engagement
er is.

De heer Jo De Ro: We hebben het inderdaad gehad over die zekerheid en die waarborg, maar
mij is niet duidelijk hoe dat zal gaan. U zegt dat het zal volgen. De middelen die nu worden
ingezet in het buitengewoon onderwijs voor leerlingen waarvan we allemaal hopen dat ze in
de toekomst naar het gewoon onderwijs kunnen gaan, zullen dus volgen. Dat is niet zo
eenvoudig.
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Mijnheer Van Dijck, ik denk dat een deel van de ongerustheid bij de mensen van het
buitengewoon onderwijs niet is ingegeven omdat ze al die leerlingen per se bij zich willen
houden, maar omdat ze er oprecht bezorgd over zijn hoe die zorgen die ze op de bijzondere
en buitengewone scholen hebben verzameld, kunnen volgen. Want stel dat tien leerlingen uit
een buitengewone school naar vijf verschillende scholen zullen gaan. Dan vragen de mensen
zich af welke vorm van ondersteuning er in die gewone scholen zal zijn, die nu zeer
geconcentreerd in het buitengewoon onderwijs zit, waar er heel veel ervaring is. Jonge, nog
niet-benoemde leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs zeggen mij dat het toch een zeer
onzekere situatie is. Zij zeggen: “Ik bouw nu mijn expertise op en deel mijn ervaring. Ik
gebruik die in één school. Zal ik dan naar vijf scholen moeten gaan?”

Pas op, die mensen zouden dat nog doen. Maar ik denk dat enige duidelijkheid vooraleer zo’n
belangrijk decreet hier passeert, veel zou hebben kunnen vermijden. Dat was de kern van
mijn betoog daarnet.

De heer Kris Van Dijck: “(…) veel zou hebben kunnen vermijden.” Ik denk, mijnheer De
Ro, dat u daar inderdaad een heel belangrijk punt aanhaalt. Heel wat zaken zijn wat dat
betreft niet voorspelbaar. Waar precies wat per individuele leerkracht? Tja, eenieder zal wel
persoonlijke vragen hebben, maar die kun je toch niet bij de bepaling, bij het maken van een
decreet, pasklaar beantwoorden? Jij daar en daar die verschuiving. Dat is inderdaad een stuk
het ongewisse, dat geef ik grif toe.

Maar we moeten de totaliteit en – laat ons eerlijk zijn – de noodzaak die we in ons onderwijs
hebben – leerkracht als knelpuntberoep – voor ogen houden. Sommigen hebben daarnet
gezegd dat de leerkrachten gaan lopen van onderwijs als men zo verder doet. Ik ben het daar
helemaal niet mee eens. Mijnheer De Ro, al die mensen die nu terecht die vragen hebben,
zullen we nog nodig hebben om uitvoering te geven aan die zorg op die verschillende
plekken.

De heer Jo De Ro: Door de manier waarop ik mijn vraag bracht, gaf ik de indruk dat ik het
antwoord wilde hebben tot op het individuele niveau van leerkrachten. Maar daar gaat het
niet over. Het gaat erover dat mensen willen weten welk systeem erachter zit, als de hulp het
kind volgt. Dat is eigenlijk een heel verdedigbare stelling: de hulp, de expertise en de
middelen moeten zitten waar de kinderen zitten. Maar doordat je van een geconcentreerd
model vertrekt, waarbij we de afgelopen jaren al onze warmte en expertise in het
buitengewoon onderwijs hebben gestoken, is de vraag op welke manier die zorg, die warmte
mee zal gaan met die kinderen, volgens mij wel terecht. Het gaat dan niet over een
individuele leerkracht, maar wel over dat individuele kind dat die zorgen moet krijgen. Zowat
elke groep die we in de hoorzittingen hebben gehoord, heeft daarover het woord gevoerd.
Alle mails die we samen hebben beantwoord – zelfs al waren er heel veel dezelfde – gingen
daar ook over. Maar dat is een ander verhaal. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Ik heb eigenlijk geen mails gekregen van mensen die niet geëngageerd zijn. Ik heb alleen
mails, teksten en getuigenissen gekregen van mensen die zeer geëngageerd zijn, maar die
vrezen dat een deel van het engagement verloren zou kunnen gaan en die heil zouden zoeken
in andere domeinen – waar we ook mensen nodig hebben. Je hoort mij niet zeggen dat die
mensen niet evengoed werk zouden kunnen verrichten in Welzijn, maar we hebben ze wel
ongelooflijk nodig in onderwijs. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Ik ben blij dat u dat ook zegt. De afgelopen vijf jaar is er voor de leerkrachten zeer weinig
gedaan op dat vlak.

De heer Kris Van Dijck: Voorzitter, ik wil afronden met een verwijzing naar wat de heer De
Ro hier net aanhaalt: de grote bekommernis die er is voor een correcte implementatie van dit
ontwerp van decreet dat zeker – daar ben ik rotsvast van overtuigd – zijn waarde heeft.

Minister, we hebben er – volgens mij terecht – voor gekozen om een aantal zaken uit te
stellen. Er is de ingangsdatum van 1 september 2015. Ik wil nogmaals benadrukken dat we
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alles op alles moeten zetten om dit op een correcte manier uit te rollen. Daar waar nodig – en
ik ben ervan overtuigd dat dit niet decretaal nodig zal zijn – moeten we in de uitrol van dit
decreet kort op de bal spelen om bij te sturen, hopelijk niet decretaal, maar wel op het terrein
naar ondersteuning en verduidelijking.

En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat we de juiste toedracht kennen en dus
weten wat het is en niet is, wat kan en niet kan, en waar de opportuniteiten en de
mogelijkheden liggen om een belangrijke stap te zetten in het streven naar het juiste kind op
de juiste plaats. Daar moeten we ons de volgende jaren voor engageren. Vanuit dat
engagement en die ingesteldheid zal de N-VA dit ontwerp van decreet goedkeuren. (Applaus
bij de N-VA)

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Voorzitter, collega’s, in verschillende uiteenzettingen is er terecht op
gewezen waarover het gaat in dit ontwerp van decreet. In dit ontwerp vertrekken we vanuit
het kind en de onderwijsbehoeften van het kind. De grote verdienste van dit ontwerp is dat
we het medisch deficitair denken dat in ons systeem zit, verlaten en kiezen voor een model
dat vertrekt vanuit de onderwijsbehoeften van het kind. Het kind en zijn belang is ons
uitgangspunt, geen ideologie, geen dogma. We zijn vertrokken vanuit een model dat duidelijk
kiest voor dat kind. De heer Van Dijck heeft de juiste zin gebruikt: gewoon onderwijs als dat
kan, buitengewoon onderwijs als het moet. Het is niet in het belang van elk kind om in het
gewoon onderwijs terecht te komen. Voor sommige kinderen is het buitengewoon onderwijs
beter. We hebben er met dit ontwerp van decreet dan ook resoluut voor gekozen om het
buitengewoon onderwijs te behouden. We hebben maar twee jaren nodig gehad om dat aan de
mensen duidelijk te maken dat het buitengewoon onderwijs inderdaad buitengewoon is en dat
we dat onderwijs willen behouden. Aan het eind van de vorige legislatuur was immers het
idee ontstaan dat het buitengewoon onderwijs zou worden afgeschaft.

Verschillende sprekers hebben er terecht op gewezen dat we in Vlaanderen een probleem
hebben in vergelijking met de rest van de wereld. Veel meer dan elders verwijzen wij
kinderen door naar het buitengewoon onderwijs, kinderen die eigenlijk mits redelijke
aanpassingen ook in het gewoon onderwijs terechtkunnen. Het ontwerp van decreet wil de
juiste plaats voor elk kind vinden in ons onderwijssysteem. Dat doen we niet vanuit een
dogma of een ideologische overtuiging maar om ervoor te zorgen dat elk kind dat talenten en
mogelijkheden heeft, in een onderwijssysteem dat het best is aangepast aan zijn of haar
mogelijkheden, die kansen krijgt. Daarover gaat het. Dat doen we niet alleen, mevrouw
Martens, door aan het inschrijvingsrecht te komen. Dat doen we uiteraard ook, en daarom
moeten we ook het VN-verdrag implementeren. Maar we doen dat ook in eerste instantie
door een betere diagnostiek, door een betere opvolging, door een herevaluatie wat we
vandaag niet of te weinig doen, door een betere positie van de ziekenhuisscholen. Het is meer
dan alleen maar inschrijven, er zitten heel wat maatregelen in.

Het gaat inderdaad niet over de afschaffing van het buitengewoon onderwijs of over
besparingen. Wij geven vandaag, en daar mogen we fier op zijn in Vlaanderen, 1 miljard euro
uit voor 65.000 kinderen die in het buitengewoon onderwijs zitten. Daarom hebben we ook
beslist dat als een deel van die kinderen verschuift naar het gewoon onderwijs, de middelen
die meer worden gegenereerd in het buitengewoon onderwijs, door de waarborgregeling in
het systeem blijven. Die zullen dan dienen voor de zorg van kinderen die naar het gewoon
onderwijs gaan. Dat is de globale waarborgregeling.

Sommige sprekers betwijfelen of dit ontwerp van decreet in overeenstemming is met het VN-
verdrag. Het antwoord daarop is duidelijk: ja. Lees het advies van de Raad van State. Er zijn
nog vele andere juridische adviezen gemaakt die dat duidelijk stellen. Ik heb in de commissie
duidelijk gezegd dat ik daar ook van overtuigd ben. Ik ben zelf juridisch geschoold en ik weet
uit mijn opleiding dat een verdrag dat zeer algemeen is geschreven – zo niet, krijgt men al die
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landen niet achter dat verdrag – zeer maximalistisch, zeer minimalistisch of redelijk kan
worden geïnterpreteerd.

We hebben met dit ontwerp van decreet een redelijke interpretatie aangehouden. Dit decreet
is in overeenstemming met het verdrag, en daar zijn we zeer duidelijk over.

Ik ben het niet met u eens, mevrouw Meuleman, wanneer u zegt dat we twee klassen van
kinderen creëren. Want de logica en de ondertoon van uw uiteenzetting komt erop neer dat
kinderen in het buitengewoon onderwijs niet enkel worden gediscrimineerd, maar eigenlijk
ook minderwaardig onderwijs krijgen. Dat is de logica. Dat bedoelt u eigenlijk; zo niet had u
dat anders geformuleerd. Voor de meerderheid zijn alle kinderen gelijkwaardig. Het is niet
omdat men vanuit het belang van de kinderen zelf een keuze maakt over het systeem dat het
best is aangepast aan hun onderwijsbehoeften, dat men discrimineert.

Voor het amendement dat het laten vallen van het gemeenschappelijk criterium beoogt, van
Groen en Open Vld, bestaat er totaal geen draagvlak in de onderwijssector. Dat bleek uit de
debatten van de afgelopen vier, vijf jaar. Want uw amendement zal leiden tot de totale
leegloop van het buitengewoon onderwijs. Al die kinderen zullen dan naar het gewone
onderwijs kunnen gaan. Daar kiest de meerderheid niet voor. Wij zijn ervan overtuigd dat
kinderen die de finaliteit van het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen, in het
gewoon onderwijs thuishoren, mits er redelijke aanpassingen gebeuren. Als die aanpassingen
niet redelijk zijn, is het, gezien de onderwijs- en zorgbehoeften van het kind, aangewezen om
in het buitengewoon onderwijs hun ontwikkelingskansen maximaal te vrijwaren, en hen niet
in het gewoon onderwijs op te vangen.

Natuurlijk zijn er scholen die meer kunnen doen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden wanneer
het om beperkte aantallen gaat. Dan kan men kinderen in het gewoon onderwijs opnemen. En
misschien komt er een tijd dat wij dat nog kunnen uitbreiden. Maar er is daar vandaag geen
draagvlak voor. En ik ben er ook niet van overtuigd dat het in het belang van al die kinderen
is. Wij kiezen dus wel degelijk voor het inclusief onderwijs. Wij zeggen dat kinderen die de
finaliteit van het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen – met aanpassingen, zoals
dispenseren, compenseren, enzovoort –, mits redelijke aanpassingen – waarbij wat redelijk is,
ook aan evolutie onderhevig is: wat vandaag onredelijk is, kan morgen door technologische
of andere evoluties redelijk worden – in het gewoon onderwijs thuishoren. Zo wordt een
grote stap naar inclusief onderwijs gezet.

Het klopt dat we niet het recht verlenen om elk kind in te schrijven in het gewoon onderwijs.
Er werd hier het woord ‘gunst’ gebruikt. Ik meen me te herinneren dat ik in de commissie heb
gezegd dat, rekening houdend met wat mensen daaronder verstaan, ik dat woord niet meer zal
gebruiken. Ik heb dat gezegd. Waarom komt u hier daar dan op terug? In de commissie heb ik
de context uitgelegd. Ik heb er gezegd dat wanneer scholen een kind hebben dat het
gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, de school, na dialoog, de gunst zal moeten
motiveren. We bevinden ons nog steeds in een rechtsstaat. Er is een motivatie en er is een
objectivering. Dat is de grote vooruitgang. Vandaag werken we met de draagkracht van
scholen.

We werken vandaag in ons systeem met een subjectief criterium, waarvan de interpretatie van
school tot school verschilt. Met dit ontwerp van decreet voeren wij, vanuit juridisch oogpunt,
een objectief criterium in, dat geobjectiveerd is, dat gemotiveerd moet worden en met andere
woorden ook voor de rechtbank kan worden getoetst. Dat is een bijzondere en grote stap
voorwaarts.

Dit ontwerp van decreet is in overeenstemming met het VN-verdrag, zet een belangrijke stap
naar inclusief onderwijs. Het is geen volledig inclusief onderwijs, dat klopt. We hebben
gekozen voor een redelijke en geleidelijke weg. Er zit helemaal geen contradictie in, hoewel
sommige mensen zeggen dat het too soon, too much is en andere zeggen dat het too late, too
little is. (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)
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Ik vat dat zo samen, als liberaal spreekt u toch graag Engels. Voor sommigen is het te veel of
te snel en voor anderen is het te weinig. Er is een groot verschil van benadering en in hoe
men er tegenover staat. We zitten in een logica waarin de afgelopen twintig of dertig jaar die
kinderen zijn georiënteerd. Ik begrijp die reactie. Vandaag is er een shift van paradigma, het
is een andere benadering. Dat roept vragen op, nogal terecht. Maar als er ongerustheid
bestaat, is het de plicht van elkeen om goed te informeren. Daar begint het. Mijn
medewerkers en andere mensen zijn naar scholen gegaan, om uit te leggen wat het is. De
ongerustheid was daarna weg.

Er zijn inderdaad mensen die denken dat het buitengewoon onderwijs wordt afgeschaft, dat al
die kinderen eerst in het gewoon onderwijs moeten proberen om dan pas naar het
buitengewoon onderwijs te kunnen of dat er geen enkele ondersteuning komt, maar dat is niet
zo. Als er ongerustheid is, moet je daar heel goed naar luisteren. Het domste dat je kunt doen,
is die aanwakkeren. Je moet geen problemen zoeken of maken, maar ze oplossen en dat
begint bij goede informatie en vervolgens door mensen goed te begeleiden en hen te
betrekken bij de uitvoering en ook bij te sturen op basis van de reacties die ze geven.

Sommige mensen hier laten uitschijnen dat wij met de meerderheid op een blauwe maandag
wakker geworden zijn en plots een decreet over leerzorg of bijzondere maatregelen wilden
schrijven, omdat we het licht hadden gezien. Zo is het wel niet gegaan! Die uitspraak getuigt
van weinig achting ten opzichte van ex-collega’s van u, mijnheer De Ro. U weet beter dan
wie ook dat veel mensen daar de afgelopen jaren heel veel tijd in hebben gestoken.

Er is ook heel veel overleg gepleegd, met koepels en vakbonden, met stakeholders. Er is zeer
goed geluisterd. Maar er komt een moment dat je als politieke meerderheid, als regering, als
minister je verantwoordelijkheid moet nemen. Iedereen was het er ook over eens dat niets
doen geen optie was en dat we een stap vooruit moesten zetten.

Nu maakt u mij toch niet wijs dat de koepels en het gemeenschapsonderwijs, die de
inrichtende machten vertegenwoordigen, die uiteindelijk samen met de overheid
verantwoordelijk zullen zijn om dit mogelijk te maken, akkoord zouden zijn gegaan met een
decreet waarvan zij geloven dat het onuitvoerbaar is of waarvan zij zijn overtuigd dat het
zulke grote verschuivingen zou teweegbrengen. Ik weet niet van waar die cijfers allemaal
komen, ik heb begrepen uit een oorspronkelijke versie. Ondertussen zijn de typologieën al
veranderd.

Die mensen zijn wel verantwoordelijk. Zij hebben verantwoordelijkheidszin. U denkt toch
niet dat Mieke Van Hecke en Raymonda Verdyck en anderen hiermee akkoord zouden gaan
als ze niet overtuigd zouden zijn dat dit wel degelijk kan. Ik begrijp dat vakbonden, die het
personeel moeten vertegenwoordigen, maximaal willen opkomen en er het maximum willen
uithalen. Dat is ook hun rol en opdracht. Ik heb daar geen problemen mee.

Als dit ontwerp van decreet goedgekeurd is, moeten we de mensen goed en correct
informeren, en hun nadien ook de nodige ondersteuning geven. We zullen dat de komende
dagen, weken en maanden effectief doen.

Dan komen we op de vraag of er in voldoende middelen is voorzien. Ik denk dat het nog niet
veel is voorgekomen dat de decreetgeving van dit parlement, voorgesteld door een regering,
een dergelijke waarborgregeling bevat. Wij zeggen dat kinderen in het buitengewoon
onderwijs meer middelen genereren, dat de middelen die worden gegenereerd wanneer die
kinderen naar het gewoon onderwijs gaan, voor die kinderen blijven. Eigenlijk geeft de
regering een blanco cheque. Ik ben heel blij dat de minister van Begroting daarmee heeft
ingestemd. In zo’n regeling zegt men normaal gezien dat men de middelen zal laten
verschuiven en dat men zal bekijken hoeveel extra middelen er nodig zijn. In dit geval is er
heel duidelijk afgesproken dat die middelen niet alleen in het onderwijs zullen blijven, maar
nog eens heel specifiek zullen worden ingezet voor kinderen die zorg nodig hebben.
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Kunnen wij vandaag 100 procent gedetailleerd zeggen hoe we dat doen? Neen. Dat kunnen
we niet. We kunnen geen betrouwbare simulaties maken. Ik heb in de commissie uitgelegd
dat als we dat zouden doen, wij aan al die ouders individueel zouden moeten vragen wat ze
willen, en dan zouden wij al die kinderen moeten laten diagnosticeren. Dat zal ongelooflijk
veel tijd en middelen vragen, voor iets dat dan nog een momentopname is. Natuurlijk zullen
er cijfers circuleren, het ene al zotter dan het andere, het ene al juister dan het andere. Dat zal
wel, dat is altijd zo. Maar nogmaals: verantwoordelijke mensen van de koepels en van het
gemeenschapsonderwijs, die dagelijks instaan voor het runnen van dat soort dingen, zeggen
dat het kan en dat ze geloven dat het mogelijk is.

Als uit de opvolging en de monitoring zou blijken dat er toch extra middelen zouden nodig
zijn, of als een of ander probleem wordt ontdekt dat door de verschuiving van de middelen
niet kan worden opgelost, dan hebben bovendien, naast die waarborgregeling, zowel sp.a,
CD&V en de N-VA, vanuit de huidige meerderheid – en in de bespreking in de commissie
heb ik begrepen Open Vld en Groen ook, en ik denk LDD ook – heel duidelijk het
engagement uitgesproken dat die extra middelen er in de volgende legislatuur ook zullen
komen. Mijnheer De Ro, dat is wat ik heb bedoeld met de Rubicon oversteken. Dat was wat
ik bedoelde met ‘a point of no return’. We moeten die stap nu zetten. Niets doen is geen
optie. We hebben die algemene waarborgregeling. Ik kom straks op de
competentieontwikkeling. Maar je hebt verdomme – excuseer mij voor de vloek – nog de
extra ondersteuning, het extra engagement van alle politieke partijen, waarvan ik veronderstel
dat er van deze die ik heb opgenoemd toch wel een deel in de volgende meerderheid zullen
zitten. Zij zeggen heel uitdrukkelijk dat als er extra middelen nodig zullen zijn, zij die extra
middelen zullen geven.

Voorzitter, ik denk niet dat het Vlaams Parlement al veel decreten heeft goedgekeurd waarin
men dergelijke garanties geeft. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Dus zijn er voldoende middelen.

Mevrouw Vogels, u zou beter eens luisteren. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Wij geven vandaag 1 miljard euro voor 65.000 kinderen. Mevrouw Vogels?

1 miljard euro voor 65.000 kinderen. Dat is zeer veel geld. Gelukkig dat we dat geven. Een
deel van die kinderen zal naar het gewoon onderwijs gaan. Hoeveel, dat kunnen we vandaag
niet 100 procent inschatten.

Als minister wil ik enkel betrouwbare en gevalideerde cijfers naar voren brengen. Die cijfers
hebben we niet. Een gedeelte van het geld gaat naar het gewoon onderwijs. Dat is een
duidelijke en decretaal bepaalde regel. Volgens mij zijn daar niet veel voorbeelden van.

De competentieontwikkeling vormt een terecht punt. Ik wil voor alle duidelijkheid vermelden
dat de inwerkingtreding van dit ontwerp van decreet op 1 september 2015 niet betekent dat
alle kinderen in het buitengewoon onderwijs die aan de voorwaarden beantwoorden, plots
naar het gewoon onderwijs zullen gaan. Die kinderen zullen hun traject in het buitengewoon
onderwijs vervolgen. Het gaat hier om de nieuwe kinderen. Dit betekent dat er een
geleidelijke, stapsgewijze instroom komt.

Verschillende sprekers hebben terecht opgemerkt dat momenteel al heel wat scholen zonder
die middelen dergelijke kinderen opvangen. Die scholen beschikken al over die expertise. Ze
kunnen dat al.

We hebben de inwerkingtreding van het ontwerp van decreet terecht met een jaar uitgesteld.
Dat is voortdurend zo ingepland. We hadden dit uitstel nodig om de onderhandelingen te
kunnen afronden en tot een stemming te kunnen overgaan. Iedereen weet hoe dat gaat.

In de praktijk betekent dit dat onze scholen en onze inrichtende machten over achttien
maanden beschikken om zich voor te bereiden. We hebben trouwens niet op de goedkeuring
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van het ontwerp van decreet door het Vlaams Parlement gewacht. Voor de eerste keer in de
geschiedenis van het onderwijs beschikt het Steunpunt Netoverschrijdende Pedagogische
Begeleidingsdiensten (SNPD) over een formeel engagement van de inrichtende machten, de
koepels en het Gemeenschapsonderwijs, en van de pedagogische begeleidingsdiensten zelf.
Samen hebben ze op een zeer professionele wijze een ondersteuningsmodel uitgewerkt.

Er is een coördinator aangesteld. Hij heeft met vele anderen in de bestaande pedagogische
begeleidingsdiensten en in het SNPD gewerkt aan een goede inschatting van wat de
leerkrachten nodig hebben. Hij heeft zich hiervoor op gesprekken met leerkrachten
gebaseerd. Ik ben het ermee eens dat de ondersteuning naar de leerkrachten en niet naar
theoretische modellen moet gaan. Dat is nergens voor nodig. We moeten de leerkrachten
ondersteunen.

We hebben de middelen uit het aflopend budget behouden. We hebben besloten die middelen
in te zetten. Zoals ik in de commissie al heb uitgelegd, dacht ik oorspronkelijk dat het om 104
mensen zou gaan. Uiteindelijk zullen het er een zeventigtal zijn. De diplomavereisten zullen
iets hoger liggen. Hierdoor zullen die mensen wat duurder zijn en zullen we er in totaal wat
minder kunnen aanwerven.

De mensen die voor de ondersteuning instaan, zullen het principe ‘train the trainer’ hanteren.
We beschikken, afgerond, over ongeveer 450 pedagogische begeleiders. De koepels en de
pedagogische begeleidingsdiensten hebben zich ertoe geëngageerd die begeleiders prioritair
in te zetten. Die 70 mensen zullen die 450 mensen opleiden om de leerkrachten en de scholen
ondersteuning te kunnen bieden. Ik herhaal nogmaals dat er momenteel al heel wat expertise
in onze scholen aanwezig is. Het klopt niet dat we maar over 70 mensen beschikken.

De doorlichting onder leiding van de heer Monard heeft aangetoond dat het bestaand
onderwijssysteem nog kan worden verbeterd, maar eigenlijk goed werkt. We kunnen dit
systeem gebruiken om de leerkrachten te ondersteunen. Er is nog nooit op een dergelijke
professionele wijze een ondersteuningsmechanisme uitgewerkt. Dit is niet enkel theoretisch,
op papier, gebeurd. Ten gevolge van het dermate grote engagement van de pedagogische
begeleidingsdiensten, de koepels en het Gemeenschapsonderwijs is dit ook in de praktijk
gebeurd. Dit is volgens mij heel belangrijk.

Er is hier ook al over de nascholingsmiddelen gesproken. We beschikken over twee soorten
nascholingsmiddelen, namelijk de prioritaire nascholingsmiddelen en de reguliere
nascholingsmiddelen. Ik weet niet of iedereen de verhouding tussen beide kent.

Wat de prioritaire nascholingsmiddelen betreft, bestaat er een mechanisme waardoor de
prioriteiten een jaar op voorhand worden bepaald. De prioriteit voor 2014 is bepaald. We
kunnen en zullen nu echter al de prioriteit voor 2015, 2016 en 2017 bepalen.

Maar we spreken hier voor prioritaire nascholingsmiddelen afgerond over een goede 690.000
euro als ik me niet vergis. De reguliere nascholingsmiddelen bedragen afgerond 9 miljoen
euro, waarvan elk jaar geld over is dat niet wordt gebruikt. Dus is het toch heel duidelijk, het
zijn niet alleen de prioritaire nascholingsmiddelen, maar ook de reguliere
nascholingsmiddelen. Dat betekent theoretisch maximaal – maar het zal niet maximaal zijn –
dat je nog eens 10 miljoen potentieel zou kunnen inzetten. Er zijn natuurlijk nog andere
nascholingen die moeten gebeuren, dat is nogal evident. Het is dus niet juist om te doen
uitschijnen dat we die 690.000 euro pas kunnen vrijmaken in 2015. Ondertussen hebben we
wel de reguliere nascholingsmiddelen. Aangezien de koepels en het Gemeenschapsonderwijs
het engagement hebben genomen om dit toe te passen in het systeem en dit mee voor te
bereiden en op te nemen in nascholingsprogramma’s die door hen worden bepaald, is het
nogal duidelijk dat die middelen daar ook voor kunnen worden ingezet.

Ik vat samen wat de competentieontwikkeling betreft. We hebben achttien maanden om
mensen te ondersteunen, voor te bereiden en goed te informeren. Dan zal al heel veel
ongerustheid worden weggenomen, dat blijkt ook uit de reacties die wij krijgen van mensen
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via mails die we krijgen, waar we op antwoorden en de reacties die we dan terugkrijgen. Als
de juiste informatie wordt gegeven, is er al veel ongerustheid weg en worden misverstanden
die kunnen ontstaan, uit de weg geruimd. Met dit ondersteuningspakket kunnen 450 mensen
worden ingezet om leerkrachten te ondersteunen, waarbij we maximaal voor 10 miljoen euro
aan nascholing kunnen geven, ook als het er in werkelijkheid minder zijn. ‘Redelijke
aanpassingen’ betekent niet altijd heel ingewikkelde systemen, een redelijke aanpassing is
soms ook gewoon dyslexiesoftware gebruiken. Er zijn kinderen die vandaag om die reden
naar het buitengewoon onderwijs gaan. We mogen niet het beeld creëren dat het plots zwaar
zorgbehoevende kinderen zijn. Daarover gaat het niet. Het gaat over kinderen die mits
redelijke aanpassingen het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen. Het is dus een
redelijke stap die we zetten, die rekening houdt met wat scholen kunnen.

Voorzitter, we hebben inderdaad engagementen opgenomen. Een heel belangrijk engagement
is de monitoring, de opvolging. Dat zullen we niet alleen vanuit de overheid doen, dat zullen
we samen doen, met de koepels en het Gemeenschapsonderwijs en ook met de vakbonden als
vertegenwoordigers van het personeel. We zullen kijken hoe die voorbereiding op het terrein
verloopt en of er ongewenste effecten optreden zodat er kan worden bijgestuurd. Ook de
middelentoewijzing en de uitwerking daarvan zullen niet alleen door de overheid gebeuren.
We zullen uiteraard de inrichtende machten en de vakbonden betrekken om te kijken hoe en
waar die middelen moeten worden ingezet. We weten dat ze er zijn, maar je hebt natuurlijk
een stap nodig, namelijk de eerste implementatie, om dan heel snel de middelen te kunnen
toewijzen. Dat zal ook gebeuren. Ik deel de mening van de heer Van Dijck, mevrouw Helsen,
mevrouw Deckx en anderen die hebben gezegd: heb vertrouwen in onze scholen. Als ik
sommigen hoor, lijkt het alsof dat allemaal hopeloze gevallen zijn. Dat is een beetje de
conclusie als je de logica doortrekt van sommige redeneringen die hier vandaag zijn
opgebouwd.

Er zijn dus engagementen genomen ten aanzien van monitoring, de gon en de ion. De gon en
de ion is voor een andere categorie van kinderen, mevrouw Meuleman. U hebt dat daarjuist
gekoppeld, maar het is voor een extra categorie van kinderen. De verwachting is dat tegen het
einde van het jaar alles zeer duidelijk is. Dan zullen er inderdaad beslissingen moeten worden
genomen. Je kunt dat zien als een bijkomende bouwsteen aan dit systeem. Dit is een eerste
stap, en dan zal er een tweede stap bij worden gezet. U kunt ons niet kwalijk nemen dat we
dat goed voorbereiden.

Een derde engagement is dat door elke partij, waarvan er minstens een aantal in de volgende
regering zullen zitten, heel duidelijk is gezegd dat indien het nodig is, er extra middelen voor
zullen worden vrijgemaakt.

Ik rond af, voorzitter. Dit is inderdaad een belangrijke stap. Mevrouw Vanderpoorten heeft er
terecht naar verwezen, er is vijftien jaar over gepraat. Ik ben blij dat iedereen tot de conclusie
is gekomen dat niets doen geen optie is. Dan komt er een moment dat je als minister, als
regering, als parlementaire meerderheid de moed moet durven hebben om je
verantwoordelijkheid te nemen en om die stap te zetten. Je zet die stap, je beslist dat. Op dat
moment kunnen we vanuit de overheid – we zullen dat ook doen – mensen goed inlichten,
goed de bezorgdheden capteren, de uitrol in nauw overleg met iedereen doen. We doen dat
niet op een onbesuisde manier, we doen dat stap per stap, redelijk geleidelijk, geen avonturen.
We hebben niet gekozen voor avonturen. Dit is belangrijk. Er is ongerustheid en die kunnen
we alleen maar wegnemen door nu op het terrein waar te maken wat we hebben gezegd. We
hebben vertrouwen in de scholen, in de mensen, in de leerkrachten die dat doen. Het zal niet
altijd zonder slag of stoot gebeuren, maar we gaan die stap zetten.

Om die reden vraag ik namens de meerderheid om de amendementen van Open Vld en Groen
niet te aanvaarden, omdat daarvoor totaal geen draagvlak is. Daarmee ga je de leegloop van
het buitengewoon onderwijs organiseren. Dat wil men niet in de scholen. Dat is geen
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mogelijkheid, en ik ben ervan overtuigd dat het zelfs niet in het belang van onze kinderen is.
(Applaus bij de meerderheid)

De heer Jo De Ro: Ik ben blij dat we duidelijkheid hebben. Ik heb veel vragen gesteld en er
zijn antwoorden gekomen, maar ik vrees dat we niet overtuigd zijn van die antwoorden.
Mevrouw Deckx had ons daarstraks op het verkeerde been gezet, en mevrouw Helsen deed
een oproep, maar we weten nu zeker – ik heb het niet uit mijn duim gezogen – dat prioritaire
nascholing niet zal worden georganiseerd rond het M-decreet in het overgangsjaar dat wordt
gecreëerd door in een extra jaar te voorzien, en het uit te stellen tot 1 september 2015. Dat
hadden we juist.

Minister, u zegt dat scholen niet moeten wachten. Ze hebben heel veel middelen, ze moeten
daar ook andere dingen mee doen, maar ze kunnen die optimaal inzetten voor het M-decreet
om zich voor te bereiden. U liet uitschijnen dat ik vind dat scholen sukkelaars zijn. Maar
eigenlijk draait u de redenering om. In mijn inrichtende macht worden de
nascholingsmiddelen wel goed gebruikt en uitgeput. Eigenlijk zegt u dat we
nascholingsmiddelen nodig hebben – in het afgelopen jaar is dat geregeld aan bod gekomen
in het parlement – om met STEM, ICT, anderstaligheid om te gaan, om gedifferentieerd te
werken. U zegt: scholen, schuif al die problemen even opzij en maak zelf een prioritaire
nascholing met uw eigen middelen, om u op het M-decreet voor te bereiden.

Eigenlijk dienen prioritaire nascholingsmiddelen van de minister om een versnelling te
krijgen op het terrein, en u doet net het omgekeerde. U wacht met de prioriteit te geven tot het
schooljaar nadien, en u zegt tegen de scholen: jullie kunnen dat wel doen met jullie centen.
Dat vind ik een rare redenering. Net zoals de rare redenering: kijk naar de koepels, dat zijn
toch geen onnozelaars. Als zij vertrouwen hebben in het M-decreet zal het wel goed zijn.
Maar als ik cijfers van die koepels gebruik, zijn het plots bijeengeraapte of onbetrouwbare
cijfers. Terwijl het eigenlijk een heel eenvoudige vraag was over die 4500 leerlingen. Die
blijven in het buitengewoon onderwijs. Ze gaan alleen naar een type – volgens onze
informatie, maar ik hoop dat dat wordt tegengesproken – waar minder geld voor nodig is om
in de ondersteuning te voorzien, dan in de types waar ze nu zitten.

Er zal dus een overschot worden gecreëerd. Waar gaat dat naartoe? U zegt in uw antwoord
dat het volgens de waarborgregeling de leerlingen volgt. Ah neen, want we hebben in de
uitleg gehoord dat type 9 niet wordt gevolgd, want daar is minder ondersteuning gepland. U
spreekt altijd over een ‘point of no return’. Dat komt uit de luchtvaart. Dat is geen juridische
term, dat is een luchtvaartterm. Dat wil zeggen: tot daar kan het vliegtuig vliegen om nog te
kunnen terugkeren naar zijn oorspronkelijke vertrekplaats. Als het verder vliegt, dan crasht
het, omdat het te weinig heeft om terug te kunnen keren.

Ik ben begonnen met 109 en ik moet zakken naar 103 en dan naar 90, en nu hoor ik zeggen
dat er uiteindelijk nog 70 mensen zullen zijn die de anderen zullen ondersteunen van wie we
vandaag allemaal nog een mail hebben gekregen waarin staat dat die 470 pedagogische
begeleiders nu ook al hun handen vol hebben met het onderwijs te ondersteunen. In de
afgelopen weken hebben ze inderdaad zeer kritische signalen gegeven over de werking naar
de leerkrachten. U verwacht heil van middelen die nu bestaan, maar die op het terrein al
worden ingezet. U moet dan niet verbaasd zijn dat mensen bevreesd zijn dat ze het niet zullen
aankunnen. Het heeft absoluut niets te maken met geen vertrouwen in leerkrachten of in
ambtenaren, wel integendeel. We hebben daarstraks een collega van u met veel meer dedain
over ambtenaren horen spreken dan ik ooit over mijn lippen zou kunnen krijgen.

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

De algemene bespreking is gesloten.
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Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie
Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/5)

– De artikelen I.1 tot en met II.10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel II.11. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr.
2290/6)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen II.12 tot en met II.21 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel II.22. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr.
2290/6)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen III.1 tot en met III.5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel III.6. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr.
2290/6)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen III.7 tot en met III.76 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel III.77. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr.
2290/6)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen IV.1 tot en met VII.14 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

■ 

ONTWERP VAN DECREET tot aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die
de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en
implementatielasten verminderen

– 2399 (2013-2014) – Nrs. 1 tot en met 3

Algemene bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot aanpassing van
enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren
en de plan- en implementatielasten verminderen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Meyer, verslaggever, heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, collega’s, met het voorliggende ontwerp van
decreet, overigens het eerste planlastenverminderingsdecreet voor het hoger onderwijs, wordt
beoogd om de implementatielasten voor de instellingen te verlagen. Tevens wordt de
regelgeving op bepaalde punten vereenvoudigd en verduidelijkt en worden mogelijke
interpretatieproblemen weggewerkt. Op die manier komt men tot een meer transparante
regeling. Volgens de minister gaat het daarbij onder andere over aanpassingen aan het
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systeem van evaluatie van het personeel, over de opname van het Vormingsfonds in de
werkingsuitkering van universiteiten en hogescholen, evenals het schrappen van de
afzonderlijke rapportering hierover, en over aanpassingen aan het systeem van toezicht door
de regeringscommissarissen en aan de procedure van goedkeuring van de begroting van de
instellingen.

De minister vestigde ook de aandacht van de commissieleden op het feit dat het ontwerp van
decreet ook bepaalt dat elke Vlaamse Regering minstens om de vijf jaar een evaluatie zal
moeten uitvoeren over mogelijke vereenvoudiging in de regelgeving op het hoger onderwijs.

Wat betreft de verdere bespreking, was het zo dat alle aanwezige leden bereid waren om dit
ontwerp van decreet goed te keuren. Bij de stemming heeft de heer Wim Wienen zich
onthouden omdat hij twijfelt aan de effectiviteit.

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Voorzitter, ik heb zelf in mijn loopbaan meegemaakt hoe de
regelgeving in het hoger onderwijs alsmaar complexer is geworden en dat de planlasten
stegen. Ik ben blij met dit ontwerp van decreet omdat het inderdaad een aantal complexiteiten
in de regelgeving vermindert en de planlasten vermindert.

Er is één punt dat wij niet zo goed vinden, namelijk dat studenten die geslaagd zijn met 10 of
12 op 20, geen tweede zittijd meer mogen doen om hun punten te verhogen. We vinden dat
daar een beetje een minimalistische mentaliteit uit voortvloeit. Het ‘plus est en vous’ wordt
daardoor wat verhinderd.

Het is voor ons geen punt om dit ontwerp van decreet af te keuren. In zijn geheel gaat dit
ontwerp van decreet in de goede richting en we hopen dat de instellingen die zelf ook voor
een deel verantwoordelijk zijn voor de gestegen planlast, in dezelfde zin zullen evolueren.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Voorzitter, minister, geachte leden, met het verminderen van de plan- en
implementatielasten voor de instellingen van het hoger onderwijs kan onze fractie uiteraard
akkoord gaan. We vinden het bovendien ook positief dat de vereenvoudiging van de regels er
is gekomen op een goede en brede basis, namelijk op basis van de resultaten van de evaluatie
van de implementatielasten naar aanleiding van het Flexibiliseringsdecreet, van een specifiek
onderzoek naar de planlastenvermindering in het hoger onderwijs, van de voorstellen van de
regeringscommissaris en, ten slotte, van de hogeronderwijsinstellingen zelf. Daarom zullen
we dit ook mee goedkeuren.

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

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie
Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2399/3)

– De artikelen 1 tot en met 48 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

■ 
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ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft
kadervormingstrajecten

– 2408 (2013-2014) – Nrs. 1 tot en met 3

Algemene bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging
van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid,
wat betreft kadervormingstrajecten.

De algemene bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie
Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2408/3)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

■ 

ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

– 2318 (2013-2014) – Nrs. 1 en 2

Algemene bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging
van diverse bepalingen van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en
stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Delva, verslaggever, heeft het woord.

De heer Paul Delva: Voorzitter, minister, geachte leden, de commissie Cultuur behandelde
het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 2008
houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in
cultuur, jeugdwerk en sport. In haar toelichting herinnerde minister Schauvliege aan de
doelstelling van het Participatiedecreet, namelijk participatiedrempels wegnemen in cultuur,
jeugdwerk en sport. Gelet op de transversaliteit en het feit dat diverse ministers,
administraties en stakeholders bij deze evaluatie betrokken waren, heeft de evaluatie enige
tijd gevergd. Daar blijkt uit dat de transversale werking van het decreet en de structurele
aandacht voor kansengroepen sterke punten zijn, die absoluut behouden moeten blijven en
waar mogelijk moeten worden versterkt. Een andere conclusie is dat maatregelen die noch
transversaal zijn, noch focussen op de participatie van kansengroepen, beter sectoraal zouden
worden ingebed, aldus de minister.

Uit die conclusies zijn enkele wijzigingen gedistilleerd. Om de transversale werking van het
decreet en de structurele aandacht voor kansengroepen te behouden en te versterken, wordt de
aandacht voor interculturaliteit verbreed naar aandacht voor de participatie van diverse
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kansengroepen, aldus de minister. Een tweede principe is dat de niet-transversale aspecten
worden ingebed in de specifieke regelgeving. Ook de proeftuinen, die in het decreet een
wettelijke basis vonden, maar in de praktijk als zuiver sectorale instrumenten voor Jeugd en
Sport werden ingezet, worden uit het decreet gehaald.

De memorie van toelichting, zo besloot de minister, bevat alle opmerkingen uit de adviezen
van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Vlaamse
Jeugdraad en de Raad van State, samen met de replieken erop.

Vervolgens werd de algemene bespreking aangevat. Tijdens die bespreking benadrukte de
heer Caron dat het voorliggende ontwerp van decreet stimulerende en flankerende
beleidsdoelen nastreeft, maar zeker niet mag worden beschouwd als het enige instrument dat
cultuurparticipatie zal verdiepen, verbreden en bevorderen. Het inbouwen van participatie in
allerhande andere decreten is ook belangrijk, zo stelde hij. Het verheugde hem vooral, en ons
ook, dat in het nieuwe Kunstendecreet de functie participatie een grote nadruk krijgt. Hij
betreurde echter het schrappen van de doelen qua interculturaliteit, het afbouwen van de
sectoroverschrijdende aanpak van Cultuur, Jeugd en Sport, het gemakkelijker toegankelijk
maken van subsidies voor verenigingen die al subsidies krijgen, en de administratieve last
voor hobbyverenigingen en cultuur- en gemeenschapscentra, met tegelijkertijd een beperking,
waardoor gemeentelijke centra geen toegang meer krijgen tot projectmiddelen. Vooral het
weghalen van de minimale bedragen per onderdeel van decreet is een bedreiging op de
langere termijn. De samenloop van al die elementen maakt de aanpassing van het decreet
dramatisch, aldus de heer Caron.

De term ‘interculturaliteit’ wordt systematisch uit het decreet geschrapt, zo stelde hij,
vanwege ‘niet bijzonder genoeg’. Dat vond hij een vreemd motief, aangezien in alle
beleidsdocumenten van de minister juist die interculturaliteit en het bevorderen ervan als
prioriteit wordt vooropgesteld.

Administratief-organisatorisch zag hij wel enkele verbeteringen. De hobbyverenigingen
krijgen gemakkelijker toegang door een vermindering van het minimale aantal afdelingen, en
er zijn ook tweejarige in plaats van jaarlijkse aanvragen voor projecten voor cultuur- en
gemeenschapscentra.

Hij besluit dat er positieve ankerpunten overblijven in het decreet en dat de ommezwaai niet
radicaal is, maar het wegvallen van innovatie, de afbouw van interculturaliteit en de bredere
toegangspoort voor sommige organisaties vindt de heer Caron geen goede zaak.

Ikzelf gaf voor mijn fractie aan dat, hoewel CD&V de doelstellingen van het
Participatiedecreet steeds heeft onderschreven, mijn fractie van in den beginne twijfels had
bij de instrumenten om ze te bereiken. Ook het feit dat de opvolging en evaluatie moeilijk
zouden zijn, werd eerder al opgemerkt. De doelstelling om sectoroverschrijdend te werken en
een transversaal beleid uit te zetten, botste volgens ons op het feit dat een aantal instrumenten
juist heel sectoraal gericht waren, zoals de proeftuinen Sport en Jeugd.

De realisaties van het Participatiedecreet werden nauwkeurig opgevolgd en de evaluatie is
grondig gebeurd. Wij zijn tevreden over het feit dat de waardevolle doelstellingen van de
proeftuin Jeugd zijn meegenomen als beleidsprioriteit in het aangepaste decreet Lokaal
Jeugdbeleid. De proeftuinen Sport zijn nauwgezet geëvalueerd. Wat succesvol bleek, is
geoptimaliseerd en uitgerold in heel Vlaanderen in een duurzame context, onder meer via het
decreet Lokaal Sportbeleid.

Wat cultuurparticipatie betreft, verwees ik namens mijn fractie naar de grote
participatiesurvey. De resultaten geven aan wat belangrijk is voor het realiseren van
levenslange cultuurparticipatie, namelijk onderwijs, thuismilieu en het sociale effect van de
vriendengroep. De huidige ministers van Cultuur en Onderwijs hebben daarom een beleid
inzake cultuureducatie opgezet via een aantal conceptnota’s, en dat is een goede zaak.
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Het is goed dat men aan de organisaties die in het decreet blijven, rechtszekerheid wil bieden.
We spreken dan over CultuurNet, De Rode Antraciet, laagdrempelige educatieve
basisopleidingen, hobbyverenigingen, lokale netwerken en projecten die de kansengroepen
deelname verzekeren aan cultuur-, jeugd- en sportaanbod. CD&V is dus blij met de
aanpassingen aan het Participatiedecreet. Na een grondige evaluatie wordt het hervormd tot
zijn essentie: de uitdrukkelijke wil om een flankerend beleid te voeren.

Dan komen we bij de opmerkingen van collega Arckens. Zijn kritiek stoelt voornamelijk op
wat in 2007-2008 voorlag. De heer Arckens stelde dat hij niet tegen een Participatiedecreet
gekant is, maar hij had er ook geen goed gevoel bij. Dat stoelt op de inzichten van Pierre
Bourdieu, aldus collega Arckens. Ik maak trouwens de parenthesis dat met het verdwijnen
van de heer Arckens uit dit halfrond na 25 mei, ook de aandacht voor socioloog Pierre
Bourdieu waarschijnlijk steil bergaf zal gaan. Misschien voelt een of andere collega zich
geroepen om daar iets aan te doen. (Gelach)

Participatie in cultuur, sport, jeugd of wat ook, vloeit voort uit sociologische wetmatigheden,
aldus collega Arckens. Participatie laat zich nooit dwingen. Het voorliggende
aanpassingsdecreet zou moeten uitgaan van de werking van bepaalde kansengroepen en zou
de concurrentiepositie tussen kansengroepen kunnen aanscherpen.

De laatste spreker, collega Meremans, stelde dat de grondige evaluatie van het
Participatiedecreet geleid heeft tot een aantal duidelijke krachtlijnen, die de basis vormen
voor de voorliggende aanpassing. Sterke punten als de transversale aard en de structurele
aandacht voor kansengroepen worden behouden en versterkt.

De evaluatie, aldus collega Meremans, maakte ook duidelijk dat een aantal materies
terugverwezen moesten worden naar de sectorale decreten. Dat is voor collega Meremans en
de N-VA een goede zaak. Het integreren van het leesbevorderingsbeleid in het letterenbeleid
ten slotte is voor collega Meremans logisch en duidelijk.

Na de replieken van de minister werd overgegaan tot de stemming. Het ontwerp van decreet
werd aangenomen met 7 stemmen voor en 1 stem tegen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, dankzij de uitstekende verslaggeving van collega Delva kan
ik mij tot drie kernpuntjes beperken. Het gaat inderdaad om flankerend beleid. Ik ben blij dat
we het daarover eens zijn, maar ik wil toch nog drie dingen zeggen.

Een eerste punt betreft het schrappen van de interculturaliteit uit het decreet. Minister, u zult
zeggen dat u het verbreed hebt naar kansengroepen, en dat is op zich een juiste en goede
doelstelling, maar er zijn twee problemen mee. Ten eerste is het werken met kansengroepen
niet hetzelfde als werken met interculturaliteit, omdat het daar niet altijd over kansengroepen
gaat. Het gaat over de houding vanuit de culturele wereld ten aanzien van een interculturele
samenleving, die door de cultuursector vandaag de dag – laat ons dat eerlijk bekennen –
onvoldoende wordt ingevuld en levendig gemaakt. Dit decreet probeert dat net te bevorderen,
maar dat wordt nu weer weggehaald uit het decreet, en dat betreuren wij zeer.

Het zou nog niet zo erg zijn als ook de financiële verdelingen die in het huidige decreet
stonden, niet zouden worden geschrapt. Die verdelingen hebben net te maken met de
kwetsbaarheid van die deelsectoren: bibliotheekwerking, gevangeniswerking,
participatieprojecten en werken rond interculturaliteit.

Minister, het moet mij van het hart: ik heb niet zo’n positief beeld van het cultuurbeleid
inzake interculturaliteit. Het actieplan Interculturaliseren dat in dat kader past, hebt u
opgedoekt. U hebt het vervangen door een engagementsverklaring met de culturele sector die
slechts zeer matig door die sector werd ingevuld, omdat dit niet aanklampend werd
aangepakt. Het kennisknooppunt Interculturaliseren is beperkt tot een website met nog niet
eens één voltijdse medewerker. Daarkom en MANAvzw zijn hun subsidies bijna volledig
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kwijt. De balans is niet positief. Dat is voor mij alleen maar een deel van die grote periode.
Dat is het ergste: de verdwijning van de bijzonderheid van de interculturaliteit.

Ook de intersectorale aanpak is verdwenen. Wat blijft er nog over in dat ontwerp van decreet
dat over cultuur, jeugd en sport gaat? Bitter weinig. Waar het kon, heeft men het weer
verkaveld in de klassieke terreinen. We hebben het deze middag al gehad over de verkokering
van onze administratie. Wel, dit is een perfect voorbeeld van een terugkeer naar die
verkokering.

Ten slotte, het is een ferme uitholling waarvan de schrapping van de interculturaliteit het
ergste is. Dat gebeurt, waarde collega’s van sp.a, op een moment dat een voormalig minister
van Cultuur gisteren promoveerde met een doctoraal proefschrift over interculturaliteit en
zelforganisaties. Hij concludeerde in zijn doctoraat dat we vandaag nog een monocultureel
model hanteren waarin iedereen zich moet aanpassen aan ons, terwijl we in tijden van
superdiversiteit eigenlijk zouden moeten streven naar een echt intercultureel model. Dit
ontwerp van decreet draagt daar helaas morgen nog minder toe bij dan vandaag.

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Mijnheer Caron, het zal u niet verbazen, ik ben het natuurlijk
niet eens met uw analyse. We hebben in het regeerakkoord afgesproken dat we een evaluatie
zouden maken van het Participatiedecreet. We hebben dat heel grondig gedaan. als men
conclusies trekt uit zo’n evaluatie, gaat men daar iets mee aanvangen. Wat bleek uit de
evaluatie? Dat het decreet heel goed gewerkt heeft waar het transversaal doorwerkt. Dat
behouden we.

Aan de andere kant bleek dat alles wat sectoraal weg was en opgenomen in het
Participatiedecreet, eigenlijk zijn doel voorbijschoot. Daar moesten we bijsturen en dat
hebben we ook gedaan. wat alleen sectoraal in dat decreet stond, hebben we eruit gehaald en
verankerd in de sectorale decreten, wat veel sterker is. Ik verwijs naar het decreet Lokaal
Cultuurbeleid waar nu voortaan uitdrukkelijk in opgenomen is dat structureel moet worden
gewerkt aan die participatie. Voor het letterenbeleid is leesbevordering mee opgenomen in de
taken van het Fonds voor de Letteren. Aan het Kunstendecreet hebt u zelf nog meegewerkt,
mijnheer Caron. Daar staat heel uitdrukkelijk in dat er aandacht moet gaan naar participatie
en interculturaliteit.

Uw opmerking over die schrapping van de interculturaliteit klopt niet. We hebben wel gezegd
dat de participatie zich moet richten tot verschillende kansengroepen. Natuurlijk, de
interculturaliteit maakt daar deel van uit. U verwijst heel sterk naar dit decreet dat een
oplossing zou zijn voor interculturele werking in cultuur. Ik kan alleen maar vaststellen,
samen met u – en ik betreur dat ook – dat dit decreet geen oplossing heeft geboden. Het is een
van de grootste opdrachten van de cultuursector om daar iets aan te doen. Op dit moment is
de werking rond interculturaliteit in de kunstensector door dit decreet absoluut niet opgelost.
De manier waarop we het nu aanpakken, biedt meer kansen. Ik wil ook verwijzen naar het
Kunstendecreet, waar de interculturele werking in verankerd is. Ik ben ervan overtuigd dat we
op die manier meer effect op het terrein zullen hebben.

Beste Bart, ik ben het niet met u eens, ik meen dat we hier een sterke evaluatie gemaakt
hebben en de juiste bijsturingen om op de juiste manier participatie in cultuur te verbreden in
Vlaanderen.

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

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2318/1)
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– De artikelen 1 tot en met 31 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

■ 

ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006
betreffende de diensten op de interne markt

– 2404 (2013-2014) – Nrs. 1 en 2

Algemene bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming
met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006
betreffende de diensten op de interne markt.

De algemene bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2404/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

■ 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter
Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren Jean-Jacques De
Gucht en Bart Tommelein betreffende het automatisch toekennen van een
tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

– 2262 (2013-2014) – Nrs. 1 en 2

Bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Vera
Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de
heren Jean-Jacques De Gucht en Bart Tommelein betreffende het automatisch toekennen van
een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.
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Bij brief van 20 februari 2014 hebben mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter
Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren Jean-Jacques De Gucht
en Bart Tommelein verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij
zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking, wordt
verzocht op te staan.

De tegenproef.

De bespreking wordt niet aangevat.

Voor de duidelijkheid: over een vraag tot toevoeging aan de agenda wordt bij zitten en
opstaan beslist. Het stuk is gedrukt. We gaan toch niet aan alle collega's vragen of ze alle
stukken die hier besproken worden, kennen. (Opmerkingen van de dames Vera Van der
Borght en Marijke Dillen)

■ 

VERZOEKSCHRIFT over het uitbreiden van projectsubsidies voor voetbalstadions
naar derde, vierde klasse en provinciale. Verslag namens de Commissie voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Ulla Werbrouck

– 2469 (2013-2014) – Nr. 1

Verslag

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor
Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het verzoekschrift over het uitbreiden van
projectsubsidies voor voetbalstadions naar derde, vierde klasse en provinciale.

Mevrouw Werbrouck, verslaggever, is niet aanwezig.

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

■ 

ONTWERP VAN DECREET betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften

– 2290 (2013-2014) – Nrs. 1 tot en met 6

Aangehouden stemmingen

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 30, van de dames Vanderpoorten en De
Knop, de heer De Ro en mevrouw Meuleman, tot vervanging van artikel II.11.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
18 leden hebben ja geantwoord;
73 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De heer Van Eyken heeft het woord.
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De heer Christian Van Eyken: Ik heb een stemafspraak met de heer Bothuyne.

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Ik heb een stemafspraak met de heer Segers.

De voorzitter: Aan de orde is de stemming over artikel II.11.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
61 leden hebben ja geantwoord;
30 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.11 is aangenomen.

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels: Voorzitter, ik heb voor deze stemming en de volgende – ik was het
daarnet vergeten – een stemafspraak met mevrouw Stevens.

De voorzitter: Aan de orde is de stemming over amendement nr. 31, van de dames
Vanderpoorten en De Knop, de heer De Ro en mevrouw Meuleman, tot vervanging van
artikel II.22.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

92 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
17 leden hebben ja geantwoord;
72 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel II.22.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
61 leden hebben ja geantwoord;
30 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel II.22 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 32, van de dames Vanderpoorten en De
Knop, de heer De Ro en mevrouw Meuleman, tot vervanging van artikel III.6.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
17 leden hebben ja geantwoord;
74 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel III.6.
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Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
60 leden hebben ja geantwoord;
30 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel III.6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 33, van de dames Vanderpoorten en De
Knop, de heer De Ro en mevrouw Meuleman, tot vervanging van artikel III.77.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
18 leden hebben ja geantwoord;
72 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel III.77.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
60 leden hebben ja geantwoord;
30 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel III.77 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van
decreet.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
62 leden hebben ja geantwoord;
30 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de
Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

■ 
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ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

– 2318 (2013-2014) – Nrs. 1 en 2

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van
decreet.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
74 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben neen geantwoord;
16 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de
Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

■ 

ONTWERP VAN DECREET tot aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die
de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en
implementatielasten verminderen

– 2399 (2013-2014) – Nrs. 1 tot en met 3

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van
decreet.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
83 leden hebben ja geantwoord;
12 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de
Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

■ 

ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006
betreffende de diensten op de interne markt

– 2404 (2013-2014) – Nrs. 1 en 2

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van
decreet.

Stemming nr. 12
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Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
82 leden hebben ja geantwoord;
12 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
78 leden hebben ja geantwoord;
12 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de
Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden

■ 

ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft
kadervormingstrajecten

– 2408 (2013-2014) – Nrs. 1 tot en met 3

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van
decreet.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
96 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de
Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

■ 

MOTIE van de heren Bart Tommelein, Marnic De Meulemeester en Marc Vanden
Bussche, mevrouw Khadija Zamouri en de heer Sas van Rouveroij tot besluit van het op
12 maart 2014 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het eindrapport
van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEO) en de reactie ter zake van
de Vlaamse Regering

– 2497 (2013-2014) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
27 leden hebben ja geantwoord;
62 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

■ 
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MOTIE van de heren Joris Van Hauthem, Stefaan Sintobin en Chris Janssens en de
dames Marijke Dillen, Marleen Van den Eynde en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt tot
besluit van het op 12 maart 2014 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat
over het eindrapport van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEO) en de
reactie ter zake van de Vlaamse Regering

– 2498 (2013-2014) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
27 leden hebben ja geantwoord;
61 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

■ 

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

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

We komen opnieuw bijeen op woensdag 19 maart 2014 om 14 uur en om 19 uur. Tussen 18
en 19 uur wordt een lichte maaltijd aangeboden.

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 22.21 uur.

■ 
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BIJLAGEN
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Aanwezigheden

Aanwezig

Caroline Bastiaens, Robrecht Bothuyne, Boudewijn Bouckaert, Karin Brouwers, Ann
Brusseel, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Karlos Callens, Bart Caron, Vera Celis, Patricia
Ceysens, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Frank Creyelman, Steve D'Hulster, Piet
De Bruyn, Johan Deckmyn, Kathleen Deckx, Philippe De Coene, Jean-Jacques De Gucht,
Irina De Knop, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Paul Delva, Marnic De Meulemeester, Jos De
Meyer, Annick De Ridder, Jo De Ro, Mia De Vits, Gwenny De Vroe, Else De Wachter, Bart
De Wever, Filip Dewinter, Matthias Diependaele, Marijke Dillen, Jan Durnez, Tine
Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Peter Gysbrechts,
Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint,
Pieter Huybrechts, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens,
Ward Kennes, Marino Keulen, Els Kindt, Egbert Lachaert, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart
Martens, Katleen Martens, Marius Meremans, Elisabeth Meuleman, Fientje Moerman, Lydia
Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Penris, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Peter
Reekmans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Björn Rzoska, Ivan Sabbe, Hermes
Sanctorum, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Willy Segers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers,
Erik Tack, Valerie Taeldeman, Bart Tommelein, Güler Turan, Wilfried Vandaele, Marc
Vanden Bussche, Marleen Van den Eynde, Koen Van den Heuvel, Vera Van der Borght,
Marleen Vanderpoorten, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Wim Van Dijck, Christian
Van Eyken, Joris Van Hauthem, Jurgen Vanlerberghe, Bart Van Malderen, Dirk Van
Mechelen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Sas van Rouveroij,
Gerda Van Steenberge, Mercedes Van Volcem, Lode Vereeck, Jan Verfaillie, Goedele
Vermeiren, Christian Verougstraete, Jurgen Verstrepen, Linda Vissers, Mieke Vogels, Wim
Wienen, Veli Yüksel, Khadija Zamouri.

Afwezig met kennisgeving

Chokri Mahassine, Helga Stevens: ambtsverplichtingen;

Felix Strackx: familieverplichtingen;

Erik Arckens, Patricia De Waele, Dirk Peeters, Marc Van de Vijver: gezondheidsredenen.

Afwezig zonder kennisgeving

Johan Verstreken, Ulla Werbrouck

■ 

Individuele stemmingen Vlaamse Volksvertegenwoordigers

Stemming nr.1:

JA-stemmen:

Bart Caron, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Peter Gysbrechts,
Marino Keulen, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Jan Roegiers, Björn Rzoska, Hermes
Sanctorum, Bart Tommelein, Vera Van der Borght, Luckas Van Der Taelen, Dirk Van
Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Mieke Vogels, Khadija Zamouri

NEEN-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Frank Creyelman, Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De
Loor, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Johan Deckmyn,
Kathleen Deckx, Paul Delva, Matthias Diependaele, Marijke Dillen, Jan Durnez, Tine
Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
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Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Els Kindt, Jan Laurys,
Marcel Logist, Bart Martens, Katleen Martens, Marius Meremans, Fatma Pehlivan, Jan
Penris, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Peter Reekmans, Els Robeyns, Tinne
Rombouts, Katrien Schryvers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler
Turan, Marleen Van den Eynde, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Wim Van Dijck,
Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter
Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren,
Christian Verougstraete, Wim Wienen, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken

■ 

Stemming nr.2:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Kathleen Deckx, Paul Delva,
Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen,
Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth
Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward
Kennes, Els Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart Martens, Marius Meremans, Fatma
Pehlivan, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler
Turan, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire,
Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan
Verfaillie, Goedele Vermeiren, Veli Yüksel

NEEN-stemmen:

Bart Caron, Frank Creyelman, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Johan
Deckmyn, Marijke Dillen, Peter Gysbrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen
Martens, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Björn Rzoska,
Hermes Sanctorum, Stefaan Sintobin, Bart Tommelein, Marleen Van den Eynde, Vera Van
der Borght, Luckas Van Der Taelen, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van
Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Christian Verougstraete, Wim
Wienen, Khadija Zamouri

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 

Stemming nr.3:

JA-stemmen:

Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Peter Gysbrechts, Marino Keulen,
Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Peter Reekmans, Björn Rzoska, Hermes Sanctorum, Bart
Tommelein, Vera Van der Borght, Luckas Van Der Taelen, Dirk Van Mechelen, Sas van
Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Khadija Zamouri
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NEEN-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Frank Creyelman, Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De
Loor, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Johan Deckmyn,
Kathleen Deckx, Paul Delva, Matthias Diependaele, Marijke Dillen, Jan Durnez, Tine
Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Els Kindt, Jan Laurys,
Marcel Logist, Bart Martens, Katleen Martens, Marius Meremans, Fatma Pehlivan, Jan
Penris, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Katrien Schryvers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler
Turan, Marleen Van den Eynde, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Wim Van Dijck,
Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter
Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren,
Christian Verougstraete, Wim Wienen, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 

Stemming nr.4:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Kathleen Deckx, Paul Delva,
Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen,
Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth
Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward
Kennes, Els Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart Martens, Marius Meremans, Fatma
Pehlivan, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler
Turan, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire,
Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan
Verfaillie, Goedele Vermeiren, Veli Yüksel

NEEN-stemmen:

Bart Caron, Frank Creyelman, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Johan
Deckmyn, Marijke Dillen, Peter Gysbrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen
Martens, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Björn Rzoska,
Hermes Sanctorum, Stefaan Sintobin, Bart Tommelein, Marleen Van den Eynde, Vera Van
der Borght, Luckas Van Der Taelen, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van
Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Christian Verougstraete, Wim
Wienen, Khadija Zamouri

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 
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Stemming nr.5:

JA-stemmen:

Bart Caron, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Peter Gysbrechts,
Marino Keulen, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Björn Rzoska, Hermes Sanctorum, Bart
Tommelein, Vera Van der Borght, Luckas Van Der Taelen, Dirk Van Mechelen, Sas van
Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Khadija Zamouri

NEEN-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Frank Creyelman, Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De
Loor, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Johan Deckmyn,
Kathleen Deckx, Paul Delva, Matthias Diependaele, Marijke Dillen, Jan Durnez, Tine
Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Els Kindt, Jan Laurys,
Marcel Logist, Bart Martens, Katleen Martens, Marius Meremans, Fatma Pehlivan, Jan
Penris, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Peter Reekmans, Els Robeyns, Jan
Roegiers, Tinne Rombouts, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Stefaan Sintobin, Griet
Smaers, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marleen Van den Eynde, Koen Van den Heuvel,
Kris Van Dijck, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Karim Van
Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe,
Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Christian Verougstraete, Wim Wienen, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 

Stemming nr.6:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Kathleen Deckx, Paul Delva,
Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen,
Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth
Homans, Michèle Hostekint, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Els Kindt,
Jan Laurys, Marcel Logist, Bart Martens, Marius Meremans, Fatma Pehlivan, Jan Peumans,
Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Johan Sauwens,
Katrien Schryvers, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Koen Van den Heuvel,
Kris Van Dijck, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter Van
Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Veli
Yüksel

NEEN-stemmen:

Bart Caron, Frank Creyelman, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Johan
Deckmyn, Marijke Dillen, Peter Gysbrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen
Martens, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Björn Rzoska,
Hermes Sanctorum, Stefaan Sintobin, Bart Tommelein, Marleen Van den Eynde, Vera Van
der Borght, Luckas Van Der Taelen, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van
Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Christian Verougstraete, Wim
Wienen, Khadija Zamouri
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ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 

Stemming nr.7:

JA-stemmen:

Bart Caron, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Peter Gysbrechts,
Marino Keulen, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Peter Reekmans, Björn Rzoska, Hermes
Sanctorum, Bart Tommelein, Vera Van der Borght, Luckas Van Der Taelen, Dirk Van
Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Khadija Zamouri

NEEN-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Frank Creyelman, Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De
Loor, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Johan Deckmyn,
Kathleen Deckx, Paul Delva, Matthias Diependaele, Marijke Dillen, Jan Durnez, Tine
Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies
Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Els Kindt, Jan Laurys,
Marcel Logist, Bart Martens, Katleen Martens, Marius Meremans, Fatma Pehlivan, Jan
Penris, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers, Valerie
Taeldeman, Marleen Van den Eynde, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Wim Van
Dijck, Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy,
Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie, Goedele
Vermeiren, Christian Verougstraete, Wim Wienen, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 

Stemming nr.8:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Paul Delva, Matthias Diependaele,
Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck,
Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint,
Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward Kennes, Els Kindt, Jan Laurys,
Marcel Logist, Bart Martens, Marius Meremans, Fatma Pehlivan, Jan Peumans, Sabine
Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Johan Sauwens, Katrien
Schryvers, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Koen Van den Heuvel, Kris Van
Dijck, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy,
Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Veli Yüksel

NEEN-stemmen:

Bart Caron, Frank Creyelman, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Johan
Deckmyn, Marijke Dillen, Peter Gysbrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen
Martens, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Björn Rzoska,
Hermes Sanctorum, Stefaan Sintobin, Bart Tommelein, Marleen Van den Eynde, Vera Van
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der Borght, Luckas Van Der Taelen, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van
Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Christian Verougstraete, Wim
Wienen, Khadija Zamouri

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 

Stemming nr.9:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Bart De Wever, Kathleen Deckx,
Paul Delva, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy
Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx,
Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens,
Ward Kennes, Els Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart Martens, Marius Meremans, Fatma
Pehlivan, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler
Turan, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire,
Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan
Verfaillie, Goedele Vermeiren, Veli Yüksel

NEEN-stemmen:

Bart Caron, Frank Creyelman, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Johan
Deckmyn, Marijke Dillen, Peter Gysbrechts, Chris Janssens, Marino Keulen, Katleen
Martens, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Björn Rzoska,
Hermes Sanctorum, Stefaan Sintobin, Bart Tommelein, Marleen Van den Eynde, Vera Van
der Borght, Luckas Van Der Taelen, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Dirk Van
Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten, Christian Verougstraete, Wim
Wienen, Khadija Zamouri

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 

Stemming nr.10:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Frank Creyelman, Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De
Loor, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Bart De Wever,
Johan Deckmyn, Kathleen Deckx, Paul Delva, Matthias Diependaele, Marijke Dillen, Jan
Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck,
Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint,
Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Patrick Janssens, Ward Kennes, Els
Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart Martens, Katleen Martens, Marius Meremans, Fatma
Pehlivan, Jan Penris, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan
Roegiers, Tinne Rombouts, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Stefaan Sintobin, Griet
Smaers, Valerie Taeldeman, Güler Turan, Marleen Van den Eynde, Koen Van den Heuvel,
Kris Van Dijck, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen, Karim Van
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Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe,
Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Christian Verougstraete, Wim Wienen, Veli Yüksel

NEEN-stemmen:

Bart Caron, Elisabeth Meuleman, Björn Rzoska, Hermes Sanctorum, Luckas Van Der Taelen

ONTHOUDINGEN:

Boudewijn Bouckaert, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De Vroe, Peter
Gysbrechts, Marino Keulen, Lydia Peeters, Peter Reekmans, Bart Tommelein, Vera Van der
Borght, Christian Van Eyken, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen
Vanderpoorten, Mieke Vogels, Khadija Zamouri

■ 

Stemming nr.11:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Boudewijn Bouckaert, Karin Brouwers, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene,
Dirk de Kort, Kurt De Loor, Marnic De Meulemeester, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Jo
De Ro, Mia De Vits, Gwenny De Vroe, Else De Wachter, Bart De Wever, Kathleen Deckx,
Paul Delva, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy
Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Peter Gysbrechts, Veerle Heeren, Kathleen Helsen,
Marc Hendrickx, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans,
Patrick Janssens, Ward Kennes, Marino Keulen, Els Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart
Martens, Marius Meremans, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Fatma Pehlivan, Jan
Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Peter Reekmans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Björn Rzoska, Hermes Sanctorum, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Griet
Smaers, Valerie Taeldeman, Bart Tommelein, Güler Turan, Koen Van den Heuvel, Vera Van
der Borght, Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Christian Van Eyken, Bart Van
Malderen, Dirk Van Mechelen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter Van
Rompuy, Sas van Rouveroij, Wilfried Vandaele, Marleen Vanderpoorten, Jurgen
Vanlerberghe, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Mieke Vogels, Veli Yüksel, Khadija
Zamouri

ONTHOUDINGEN:

Frank Creyelman, Johan Deckmyn, Marijke Dillen, Chris Janssens, Katleen Martens, Jan
Penris, Stefaan Sintobin, Marleen Van den Eynde, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem,
Christian Verougstraete, Wim Wienen

■ 

Stemming nr.12:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Boudewijn Bouckaert, Karin Brouwers, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene,
Dirk de Kort, Kurt De Loor, Marnic De Meulemeester, Jos De Meyer, Annick De Ridder, Jo
De Ro, Mia De Vits, Gwenny De Vroe, Else De Wachter, Bart De Wever, Kathleen Deckx,
Paul Delva, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy
Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Peter Gysbrechts, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx,
Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens,
Ward Kennes, Marino Keulen, Els Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart Martens, Marius
Meremans, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Fatma Pehlivan, Jan Peumans, Sabine
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Poleyn, Joke Quintens, Peter Reekmans, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Björn
Rzoska, Hermes Sanctorum, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Griet Smaers, Valerie
Taeldeman, Bart Tommelein, Güler Turan, Koen Van den Heuvel, Vera Van der Borght,
Luckas Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Dirk Van
Mechelen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Sas van Rouveroij,
Wilfried Vandaele, Marleen Vanderpoorten, Jurgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie, Goedele
Vermeiren, Mieke Vogels, Veli Yüksel, Khadija Zamouri

NEEN-stemmen:

Frank Creyelman, Johan Deckmyn, Marijke Dillen, Chris Janssens, Katleen Martens, Jan
Penris, Stefaan Sintobin, Marleen Van den Eynde, Wim Van Dijck, Joris Van Hauthem,
Christian Verougstraete, Wim Wienen

■ 

Stemming nr.13:

JA-stemmen:

Caroline Bastiaens, Boudewijn Bouckaert, Karin Brouwers, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé, Frank Creyelman, Steve D'Hulster, Piet De Bruyn,
Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Marnic De Meulemeester, Jos De Meyer,
Annick De Ridder, Jo De Ro, Mia De Vits, Gwenny De Vroe, Else De Wachter, Bart De
Wever, Johan Deckmyn, Kathleen Deckx, Paul Delva, Matthias Diependaele, Marijke Dillen,
Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck,
Peter Gysbrechts, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth Homans,
Michèle Hostekint, Pieter Huybrechts, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens,
Patrick Janssens, Ward Kennes, Marino Keulen, Els Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart
Martens, Katleen Martens, Marius Meremans, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Fatma
Pehlivan, Jan Penris, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Peter Reekmans, Els
Robeyns, Jan Roegiers, Tinne Rombouts, Björn Rzoska, Hermes Sanctorum, Johan Sauwens,
Katrien Schryvers, Stefaan Sintobin, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Bart Tommelein,
Güler Turan, Marleen Van den Eynde, Koen Van den Heuvel, Vera Van der Borght, Luckas
Van Der Taelen, Kris Van Dijck, Wim Van Dijck, Christian Van Eyken, Joris Van Hauthem,
Bart Van Malderen, Dirk Van Mechelen, Karim Van Overmeire, Eric Van Rompuy, Peter
Van Rompuy, Sas van Rouveroij, Wilfried Vandaele, Marleen Vanderpoorten, Jurgen
Vanlerberghe, Jan Verfaillie, Goedele Vermeiren, Christian Verougstraete, Mieke Vogels,
Wim Wienen, Veli Yüksel, Khadija Zamouri

■ 

Stemming nr.14:

JA-stemmen:

Boudewijn Bouckaert, Frank Creyelman, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De
Vroe, Johan Deckmyn, Marijke Dillen, Peter Gysbrechts, Pieter Huybrechts, Chris Janssens,
Marino Keulen, Katleen Martens, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Stefaan
Sintobin, Bart Tommelein, Marleen Van den Eynde, Vera Van der Borght, Wim Van Dijck,
Joris Van Hauthem, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten,
Christian Verougstraete, Wim Wienen, Khadija Zamouri

NEEN-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Bart De Wever, Kathleen Deckx,



126 Plenaire vergadering nr. 27 (2013-2014) – 12 maart 2014

Paul Delva, Matthias Diependaele, Jan Durnez, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy
Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx,
Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens,
Ward Kennes, Els Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart Martens, Marius Meremans, Fatma
Pehlivan, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler
Turan, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire,
Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan
Verfaillie, Goedele Vermeiren, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Bart Caron, Elisabeth Meuleman, Björn Rzoska, Hermes Sanctorum, Luckas Van Der Taelen,
Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■ 

Stemming nr.15:

JA-stemmen:

Boudewijn Bouckaert, Frank Creyelman, Marnic De Meulemeester, Jo De Ro, Gwenny De
Vroe, Johan Deckmyn, Marijke Dillen, Peter Gysbrechts, Pieter Huybrechts, Chris Janssens,
Marino Keulen, Katleen Martens, Lydia Peeters, Jan Penris, Peter Reekmans, Stefaan
Sintobin, Bart Tommelein, Marleen Van den Eynde, Vera Van der Borght, Wim Van Dijck,
Joris Van Hauthem, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Marleen Vanderpoorten,
Christian Verougstraete, Wim Wienen, Khadija Zamouri

NEEN-stemmen:

Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Vera Celis, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet Coppé,
Steve D'Hulster, Piet De Bruyn, Philippe De Coene, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De
Meyer, Annick De Ridder, Mia De Vits, Else De Wachter, Bart De Wever, Kathleen Deckx,
Paul Delva, Matthias Diependaele, Tine Eerlingen, Martine Fournier, Cindy Franssen,
Danielle Godderis-T'Jonck, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Liesbeth
Homans, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Patrick Janssens, Ward
Kennes, Els Kindt, Jan Laurys, Marcel Logist, Bart Martens, Marius Meremans, Fatma
Pehlivan, Jan Peumans, Sabine Poleyn, Joke Quintens, Els Robeyns, Jan Roegiers, Tinne
Rombouts, Johan Sauwens, Katrien Schryvers, Griet Smaers, Valerie Taeldeman, Güler
Turan, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen, Karim Van Overmeire,
Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Jan
Verfaillie, Goedele Vermeiren, Veli Yüksel

ONTHOUDINGEN:

Bart Caron, Elisabeth Meuleman, Björn Rzoska, Hermes Sanctorum, Luckas Van Der Taelen,
Christian Van Eyken, Mieke Vogels

■


