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OPENING VAN DE VERGADERING

Voorzitter: de heer Jan Peumans

– De vergadering wordt geopend om 14.03 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:

Marnic De Meulemeester, Yasmine Kherbache, Ann Soete, Martine Taelman, Ludo
Van Campenhout, Peter Van Rompuy: ambtsverplichtingen;

Ingeborg De Meulemeester, Gwenny De Vroe, Guy D'haeseleer, Tom Van
Grieken, Karim Van Overmeire: 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. 2015-16, nr. 60/31)

ACTUALITEITSDEBAT over de door de Vlaamse Regering voorgestelde
hervorming van het secundair onderwijs

– 8 (2015-2016)

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het actualiteitsdebat over de
door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs.

Het debat is geopend.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Caroline Gennez (sp·a): Minister, collega’s, we bespreken hier vandaag wat
een grote werf van het Vlaams regeerakkoord moest worden: de hervorming van
ons secundair onderwijs. Dat is eindelijk opgeleverd, na tien jaar discussie,
terreinverkenning en het zoeken van een draagvlak. De urgentie in ons onderwijs
is groot. Dat zeggen de PISA-onderzoeken (Programme for International Student
Assessment), die onder toezicht staan van de OESO. Driejaarlijks duwen ze ons
met de neus op de feiten en zeggen ze dat de kwaliteit van ons onderwijs
weliswaar goed is, maar dat we achteruitboeren, zowel voor lezen, voor wiskunde
als voor wetenschappen en zowel voor de sterkste leerlingen als voor hen die wat
meer zorg behoeven. Wat meer is, is dat in ons Vlaams onderwijs de afkomst zo
bepalend is voor je toekomst. Ons Vlaams onderwijs dreigt zijn emancipatorische
kracht te verliezen. Dat zien we aan het feit dat jaarlijks meer dan 8000 jongeren
zonder diploma de school verlaten en dat elk jaar meer dan 11.000 jongeren
blijven zitten. Dit zorgt niet alleen voor een gigantische maatschappelijke kost,
maar ook en vooral voor een laag welbevinden bij die jongeren.

Dat welbevinden neemt een duik bij de overgang van het basisonderwijs naar het
secundair onderwijs, en daar moeten we iets aan doen. De analyse is gemaakt,
er is een karrenvracht aan wetenschappelijke evidentie die ons zegt wat we
moeten doen. Gisteren nog zei Georges Monard, partijgenoot van de minister en
éminence grise van het onderwijs: laat kinderen zelf hun studiekeuze maken op
basis van hun interesses en talenten, en dat niet op een te vroege leeftijd. Hij
vergelijkt dat met het kiezen van een partner. Normaal doe je dat ook voor de
rest van je leven. Minister, ik weet niet wanneer u uw toekomstige bent tegen-
gekomen, maar ik neem aan dat het niet op uw twaalfde was.
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Een tweede evidentie is dat de OESO ons aanspoort om de lat voor elke leerling
hoger te leggen in ons onderwijs. Hoe pakt u dat in dit masterplan aan? We zien
dat u een set basiscompetenties, basisgeletterdheid, eindtermen, uitbreidings-
doelen definieert. De ene via het Vlaams Parlement, de ander via de koepels, een
derde via de scholen zelf. Voor ons lijkt dat heel ingewikkeld. Als u echt ambitie
hebt, zeg dan dat u die eindtermen ambitieus wil formuleren, dat u daaraan aan
het werken bent, en dat u vraagt dat elke individuele leerling daar ook over kan.

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Koen Daniëls (N-VA): Mevrouw Gennez, ik had me voorgenomen om rustig te
blijven tot aan het einde van uw betoog, maar het is me niet gelukt. Wat u nu
zegt is heel opmerkelijk. We hebben daar inderdaad over nagedacht om alles in
eindtermen te stoppen, voor alle leerlingen. Maar weet u wat u dan doet? U legt
de lat op de grond. Als u zegt dat de eindtermen, de minimumdoelen, door
iedereen behaald moeten worden en u formuleert ze dan nog eens zeer
ambitieus, dan ontkent u de realiteit van de leerlingen. Dus als we eindtermen en
minimumdoelen gaan formuleren die iedereen moet bereiken, dan moeten we de
lat op de grond leggen, en dat willen we niet.

Het is daarom dat deze meerderheid heeft beslist om minimumdoelen op drie
niveaus te formuleren. Ten eerste: een geletterdheidniveau, en dat gaat niet
alleen over taal. Dat is wat we van alle leerlingen willen. Ten tweede: eind-
termen. Dat is wat we van alle leerlingen verwachten, maar wel met de realiteit
voor ogen dat dat misschien niet voor alle leerlingen bereikbaar is. Maar daar
kunnen we wel ambitieus in zijn. En een derde stuk is wat in die basisopties zit.
Daar vragen we aan de leerplanmakers om ook daar duidelijke doelen te
formuleren. Dat, mevrouw Gennez, maakt dat we én een minimum vastleggen
voor alle leerlingen, én leerlingen uitdagen op een ambitieus niveau, én ervoor
zorgen dat de verschillende basisopties over de verschillende netten heen
inwisselbaar zijn. Dat is waar deze meerderheid voor zorgt. En dat doe je niet
door de lat voor iedereen gelijk te leggen en ze dus maar op de grond te leggen.
(Applaus bij de meerderheid)

Caroline Gennez (sp·a): Mijnheer Daniëls, ik heb vandaag inderdaad in Knack
gelezen dat u de minister van Onderwijs bent. U hebt dat klaarblijkelijk ook
allemaal onderzocht. Wat ons betreft, mag ons onderwijs ambitieus zijn voor alle
leerlingen en mogen die eindtermen ook bindend zijn voor alle leerlingen.

Wat u nu doet, is het nodeloos ingewikkeld maken. U voert basisgeletterdheid in
voor taal en wiskunde, en daar moet iedereen over. Dat is de lat verlagen ten op-
zichte van wat er vandaag aan eindtermen is. Daarnaast breit u er nog van alles
aan: eindtermen die bindend zijn op schoolniveau. Wie kan controleren of die
effectief gehaald worden? Vandaag gebeurt dat onvoldoende, dat weet u. Het is
daarom dat we in dit parlement samenwerken aan een ambitieuze herziening van
die eindtermen.

En dan is er dat optionele derde luik, voor de excellenten. Dat zou toch wel eens
op basis van klasdifferentiatie, van werken met jongeren, aanwezig moeten zijn.
Wij zijn klaar, duidelijk, helder en transparant: eindtermen voor alle jongeren, in
alle scholen, voor alle vakken. Dan zal ons onderwijs opnieuw de lat hoger
kunnen leggen en ook de kloof kleiner maken, via remediëren, via werken met
kinderen die niet meteen die lat halen, maar waar we wel mee werken, zonder ze
achterop te laten. Dat is het verschil tussen wat u hier gefabriceerd hebt en waar
wij voor staan.

Koen Daniëls (N-VA): Mevrouw Gennez, ik stel vast dat het een beetje pijn
doet dat jullie de minister van Onderwijs niet meer leveren, maar er is misschien
ook wel een reden waarom jullie die niet meer leveren. Wat de eindtermen
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betreft: wij doen net wat nodig is om leerlingen bij de les te houden. Op dit
moment is het getuigschrift basisonderwijs niet voor elke school gelijk. Ouders
denken dat het getuigschrift van iets getuigt. Deze meerderheid, deze regering
gaat ervoor zorgen dat het inderdaad van iets getuigt, dat het inderdaad een
aantal verworvenheden naar voren brengt.

U spreekt over de kloof tussen leerlingen, maar u vergeet daarbij iets. U vergeet
dat wij in Vlaanderen de grootste groep veerkrachtige leerlingen hebben. Dat zijn
leerlingen met een lage sociaal-economische status die het hoogst scoren.
Vlaanderen doet dat vandaag de dag, dames en heren: de grootste groep
veerkrachtige leerlingen. Kom hier dus niet zeggen dat ons onderwijs over de
hele lijn dingen niet doet. Wij doen al veel en slagen daar ook in. En het is de
ambitie van deze regering en deze meerderheid om nog beter te doen.

We creëren ook duidelijkheid. Vandaag vindt een leerkracht in zijn leerplan immers
niet terug wat de eindterm is en wat extra is. Dat wordt nu duidelijk: dit is basis-
geletterdheid, dit wordt van iedereen verwacht; dit is de eindterm, dit is de ambitie;
en dit zijn zaken die er bovenop komen bij de uitbreidingen. Ik snap niet waar u het
haalt om te zeggen dat dat niet volledig gaat werken. Dat begrijp ik echt niet.

Caroline Gennez (sp·a): Als u aan tien mensen vraagt of dit duidelijk is, denk
ik dat er negenenhalf zullen zeggen: ‘Ik denk dat alleen de heer Daniëls het
begrijpt.’ Het principe is veel simpeler: leg je eindtermen ambitieus en zorg dat
iedereen erover raakt.

U spreekt over veerkracht van leerlingen, mijnheer Daniëls. Er zijn natuurlijk
gelukkig veel jongeren in Vlaanderen die een schoolcarrière met vrucht
beëindigen. Net daarom moeten we ons onderwijs permanent blijven versterken,
blijven moderniseren, blijven hervormen. Maar er zijn ook te veel jongeren,
mijnheer Daniëls, die schoolmoe worden en dat symboliseert zich in de waterval.
60 procent begint in het aso, 35 procent eindigt maar in het aso. Zou het niet
veel beter zijn dat je jongeren prikkelt op verschillende niveaus en dat ze zelf
hun keuzes maken op 14 jaar? Daardoor moeten ze niet die tocht door de
instellingen gaan, moeten ze niet van school veranderen, komen ze niet op basis
van het imago van een school of de goesting van de ouders daar of daar terecht.
Wij gaan voor het emancipatorische verhaal in ons onderwijs, voor jongeren die
keuzes maken op basis van hun talenten.

Wat zien we vandaag? 11.000 leerlingen blijven elk jaar zitten in ons onderwijs.
Bent u daar fier op? Wij zijn daar Europees koploper. We zien 8000 kinderen die
zonder diploma ons onderwijs verlaten. Ik zie niet in, collega’s, hoe deze hervor-
ming dit zal tegengaan. Er is geen enkel instrument dat daaraan zal verhelpen.

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld): Mevrouw Gennez, u begint het debat over de
eindtermen. Is het u ontgaan dat we daarover bezig zijn de voorbije weken in de
commissie en dat dat een debat op zich is?

U stelt dat de eindtermen doelen zijn waarover elke leerling heen moet. Elke
leerling moet over elke eindterm. Dan weet u blijkbaar niet wat de eindtermen
vandaag zijn, want dat is het niet. Een school krijgt geen onvoldoende als niet
elke leerling over elke eindterm heen gaat. Wanneer u stelt dat collega Daniëls
door niemand te begrijpen is, dan vrees ik dat hij in eerste instantie niet door u
begrepen is, want ik heb hem wel goed begrepen.

Vervolgens begint u over het zittenblijven. Zittenblijven is inderdaad een pro-
bleem, maar in de vorige legislatuur en die daarvoor, werd daar niets aan
gedaan. Waarom werd daar niets aan gedaan? Dat werd niet onderkend als het
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grootste probleem, en dat wordt het vandaag wel, want het gaat wel degelijk
over het verminderen van B- en C-attesten. Misschien moet u eerst nog wat
verder voortlezen in de hervorming vooraleer u een dergelijk oordeel velt.
(Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: Nu de echte minister van Onderwijs. Minister Crevits heeft het
woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, ik ben zeer blij dat u collega Brusseel eerst
nog het woord hebt gegeven. Uit de twee betogen blijkt dat het goed is om in het
parlement schaduwministers van Onderwijs te hebben. Ik moet zeggen dat in de
commissie Onderwijs elk van de leden op zich een schaduwminister is. Oprecht
gefeliciteerd daarvoor.

Collega Gennez, er is al veel gezegd en het is goed dat het parlement vandaag
het debat voert, maar ik zou toch eerst een citaatje voor u willen voorlezen. Het
is een citaatje van enige tijd geleden. Ik zal straks zeggen van wie het is. “Ook
voor de eerste graad van het secundair onderwijs staan heel wat aanpassingen
ingeschreven. (...) Er is ruimte om te verdiepen. Wie goed is in wiskunde,
techniek of Latijn en erdoor gepassioneerd is, kan extra uren volgen. Wie
ondersteuning nodig heeft, krijgt dat noodzakelijke duwtje in de rug. Scholen
zullen leerlingen die het nodig hebben, verplicht bijsturen tijdens de schooluren,
zodat hun ouders niet meer op zoek moeten naar dure lesgevers om hun kind te
helpen.” Quote van sp.a-parlementslid Kathleen Deckx in 2013, letterlijk vertaald
in ons plan dat we hebben goedgekeurd.

Ik heb er nog eentje. “Ik vat samen: eerste brede graad; basispakket is veel
breder; basisopties zijn veel breder; je mag op 13 jaar kiezen, maar je moet
niet;” – collega Gennez, je moet niet – “je kiest op 14 jaar. Dat is een hele goede
en wijze beslissing als u het mij vraagt.” Dit is letterlijk vertaald in het plan dat
we goedgekeurd hebben. Het komt van uw eigen sp.a-minister Pascal Smet. Lees
wat we gemaakt hebben, collega Gennez. (Applaus bij de meerderheid)

Caroline Gennez (sp·a): Ik ben het uiteraard volmondig eens met mijn
eminente partijgenoten. Het tegendeel zou verbazen. Ik vraag me wel af – het is
een concrete punctuele vraag voor u: hoeveel differentiatie is er vandaag
mogelijk in het eerste jaar van de eerste graad? Hoeveel uur?

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Gennez, in de toekomst zal elke school – en
dat is niet vrijblijvend – op een gepaste wijze elke leerling die keuzes maakt
differentiatiepakketten moeten en kunnen aanbieden. Dat is een heel goede
zaak. Vandaag is er veel mogelijk maar er is ook veel vrijblijvend. We hebben
duidelijk de keuze gemaakt om samen met het veld een aantal opties te for-
muleren maar om toe te laten en zelfs op te leggen dat scholen differentiëren
maar ook remediëren. In de eerste graad drie zaken: leerlingen kunnen ver-
kennen, leerlingen kunnen als ze willen verdiepen, en leerlingen kunnen worden
versterkt.

We hadden het net over de schooluitval. U stelt altijd de zaken voor alsof
leerlingen altijd starten in de sterkste aso-richting en dan zo naar beneden
tuimelen, maar hebt u al eens gekeken hoeveel leerlingen in het middelbaar
starten in de B-stroom en nooit vooruit geraken? Wel, met deze hervorming komt
er een heel pak basisvorming bij in de B-stroom. Wij maken het mogelijk – dat
stond niet in het masterplan – dat leerlingen vanuit die B-stroom kunnen
opstromen naar de A-stroom. Daar had u noch uw partij interesse voor in de
vorige legislatuur. (Applaus bij de meerderheid)

Caroline Gennez (sp·a): Minister, ik ben geschokt door de lichtzinnigheid waar-
mee u weigert te antwoorden op een simpele vraag. Vandaag de dag, in ons
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secundair onderwijs, dat dringend moet worden hervormd – daar is iedereen het
over eens –, is de differentiatie in het eerste jaar vijf uur en in het tweede jaar
zeven uur. In uw hervorming die er niet echt één is, blijft dat vijf en zeven uur.
Wat verandert er ten opzichte van vandaag?

Minister Hilde Crevits: Dat wou uw partij toch ook?! Komaan!

Caroline Gennez (sp·a): U zegt dat er te veel jongeren in de B-stroom zitten.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Vandaag is een terugstroom naar de A-
stroom mogelijk, maar amper 3 of 4 procent van de jongeren doet dat. Dat is de
analyse die in het masterplan gemaakt is, die we met zijn allen delen. Wat doet u
om daaraan tegemoet te komen? In plaats van meer jongeren meteen naar de
algemene bredere graad toe te leiden, gaat u in het basisonderwijs al beginnen
te werken met A- en B-getuigschriften. Dat heeft de heer Daniëls net gezegd.
Een B-getuigschrift zal volledig toeleiden naar de B-stroom en dat zullen er niet
minder zijn dan vandaag, minister. En dat vind ik schuldig verzuim, dat men aan
11-jarige kinderen zegt: voor u zal de toeleiding in het secundair onderwijs alleen
maar naar de B-stroom zijn, daarna kunt u terugstromen, maar momenteel is dat
slechts 3 of 4 procent. Daar knelt het schoentje.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Gennez, vandaag krijgen heel wat kinderen
geen attest als ze het lager onderwijs verlaten en dan moeten ze inderdaad naar
de B-stroom. Wij willen dat elke leerling die het lager onderwijs verlaat,
geattesteerd kan worden en trots kan zijn dat hij de lagere school mag verlaten.
Dat is vandaag niet het geval. We maken het nu mogelijk dat er vanaf het vijfde
en zesde leerjaar nog meer dan nu gedifferentieerd kan worden in de klas om die
groepen leerlingen bij wie het niet halen van het basisniveau al vastligt in het
vierde leerjaar, mee naar de eindmeet te loodsen. We maken het ook mogelijk,
wat nu niet of bijna niet kan, dat leerlingen dankzij de extra vorming die we
aanbieden in die B-stroom, naar de A-groep zullen gaan. U kunt dat toch geen
schuldig verzuim noemen, dat zijn schitterende kansen die we geven aan
kinderen, kansen die vandaag onvoldoende benut worden.

Caroline Gennez (sp·a): Maar ze bestaan wel. Als u wilt dat ze werken, zult u
moeten investeren, minister. Ze bestaan. In uw hervorming staat niets nieuws,
ook niet voor de knelpunten die algemeen erkend worden. En dat is toch wel een
vorm van schuldig verzuim die we niet mogen nalaten om hier op deze tribune
aan te kaarten.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld): Collega Gennez, u begint over emancipatie. Dat is geen
alleenrecht voor uw partij of fractie. U weet dat ook anderen in het parlement
emancipatie hoog in het vaandel hebben. U zegt dat we de lat hoog moeten
leggen. Om dan toch bij sporttermen te blijven: als je een kind van 12 of 14 jaar
vraagt over 1,90 meter te springen, dan zal dat heel moeilijk gaan, tenzij het een
toptalent is of er heel veel is geïnvesteerd in training vóór de leeftijd van 12 jaar.
U hebt wel iets gezegd over dat B-attest, maar tot nu toe bent u rustig
voorbijgegaan aan de bijkomende inspanningen die in dit akkoord staan en die
we willen leveren in Vlaanderen voor kinderen jonger dan 12. Ik weet het, het
doet misschien wat pijn. We zijn wat weggezet als degenen die over kleuters en
lagereschoolkinderen begonnen, terwijl het ging over de hervorming van het
secundair onderwijs. Mijn partij vecht al drie jaar tegen dat vooroordeel.
Iedereen op het terrein zegt echter dat, als we willen werken aan de school-
achterstand die 13- of 14-jarige kinderen al hebben als ze de eerste graad van
het secundair onderwijs bereiken, we vroeg moeten beginnen. Vorige week lachte
men in uw fractie nog schamper met de maatregelen die erin zitten. Wij geloven
rotsvast dat ze op het terrein verandering met zich zullen meebrengen.



Plenaire vergadering nr. 39 (2015-2016) – 8 juni 2016 9

Vlaams Parlement

U doet dat volwaardig getuigschrift dat toegang geeft tot de B-stroom af als een
minderwaardig iets. Nu heb ik het echte voorrecht om elk jaar de getuigschriften
van het basisonderwijs uit te reiken. Dat is een van de tofste dingen die ik mag
doen als schepen van mijn stad. Elk kind bij ons krijgt dezelfde enveloppe en in
de enveloppe van de kinderen waarin geen getuigschrift zit, stoppen we zelf al
jaren iets dat die kinderen ook waarde geeft. Wel, ik ben er heel fier op dat dit er
na zoveel vergaderingen in staat. Wil dat zeggen dat die kinderen naar de A-
stroom gaan? Neen. Ze hebben immers tekorten, en die tekorten wegwerken
voor een veel grotere groep zit mee in dit akkoord. Daarover heb ik het daarnet
al gehad. We voorzien ook voor die groep in een getuigschrift, waarbij we ook
aan ouders gaan zeggen waar dat voor staat. Ik geef collega Daniëls gelijk: nu
geven we getuigschriften voor de A-stroom, waarna veel ouders in het eerste en
tweede middelbaar dan ontgoocheld zijn, waarna ze zich afvragen of het maar
dat was. Er is ook de commentaar van mensen uit het secundair onderwijs: men
heeft wel een getuigschrift basisonderwijs, maar waarvoor staat dat? Wel, wij
liggen die lat hoger, maar om de lat hoog te leggen voor 12-jarigen moet men
beginnen op 3 jaar. De minister is net ingegaan op die differentiatie. Ik vind het
net sterk wat daarover in het akkoord staat: die pilootprojecten om in de laatste
graad veel meer te gaan differentiëren, om zaken te gaan ontwikkelen om in het
basisonderwijs nog meer zorgend te werken, zullen net bij uitstek in scholen met
heel veel leerlingen met een risico worden opgestart. U kunt het dus oneens zijn
met een aantal onderdelen, maar als u doet alsof we niets doen vóór 12 jaar, dan
is dat wel een zeer selectieve lezing. Misschien moeten de felicitaties voor dat
stuk echter nog komen op het einde van uw speech, en dan verontschuldig ik me
omdat ik te snel was.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

Kris Van Dijck (N-VA): Mevrouw Gennez, inhakend op de andere sprekers: u
hebt in uw inleiding gesteld dat dit inderdaad al een werk van jaren is. Ik denk
dat een belangrijk en interessant momentum het masterplan in 2013 is geweest,
waarover ook in dit parlement heel wat is gedebatteerd. Welnu, ik vraag u en uw
fractie nu de intellectuele eerlijkheid aan de dag te leggen om wat nu voorligt
naast dat masterplan te leggen. U haalt hier zaken aan zoals de eerste graad, de
basisvorming, de differentiatie. Welnu, dat is net wat in dat masterplan staat.
Ofwel zegt u dat u niet meer gelooft in dat masterplan, dat u als sp.a uw maag-
delijkheid hebt herwonnen. Ofwel gaan we naar de uitvoering van dat master-
plan, in verscheidene stappen op de verscheidene niveaus, met verscheidene,
verstandige maatregelen. Aan u de keuze. Gelooft u nog in dat masterplan,
waarop we voortwerken, of niet meer?

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V): Mevrouw Gennez, u hebt al diverse dingen gezegd,
en ik stel me steeds meer de vraag of u de nieuwe conceptnota wel echt hebt
gelezen. U zegt dat er op 12 jaar moet worden gekozen. Neen, er zitten keuze-
mogelijkheden in op 12 jaar, net om de leerling te laten proeven van diverse
vakken, om kansen te geven op remediëring bij die vakken waar het nog niet zo
goed lukt. Er zijn heel wat mogelijkheden om in te spelen op datgene wat de
leerling nodig heeft. In de nota wordt zelfs vermeld dat er mogelijkheden zijn om
per trimester te kijken welke keuzes er kunnen worden gemaakt en het best
worden gemaakt. Dat is vandaag niet aanwezig. Er is een groot verschil. Er wordt
veel meer op maat van de leerling gewerkt, er wordt veel meer tegemoet-
gekomen aan de noden van leerlingen.

U zegt het zelf: de grote uitdaging van het onderwijs is beter omgaan met diver-
siteit. Hier worden hefbomen gegeven om precies dat te doen, maar u ziet ze niet.
Daarom vraag ik me af of u de nota wel echt hebt gelezen. U vraagt zich af waarin
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het verschil zit. Wel, via de basisopties worden echt wel nieuwe kansen geboden. Er
wordt gevraagd ze af te stemmen op de keuzes die in de tweede en derde graad
kunnen worden gemaakt. Een groep leervakken wordt in de basis opgenomen,
afgestemd op het verdere traject van leerlingen. Als u dat geen verandering vindt,
dan hebt u echt niet goed gelezen en niet goed gezien waar de verandering in zit.

Caroline Gennez (sp·a): Natuurlijk hebben we heel aandachtig gelezen, net
omdat we zo’n hoge verwachtingen hadden, mevrouw Helsen. Daarom hebben
we inderdaad de opties vergeleken. Hoeveel vrije keuze is er vandaag en hoeveel
wordt dat in de toekomst? Vandaag is er vijf uur vrij te kiezen in het eerste en
zeven uur in het tweede jaar, en dat blijft vijf en zeven uur. Dat is dus een zeer
minimalistische en weinig ambitieuze invulling van de brede basisvorming.

Uiteraard geloven wij in een ambitieus kader voor een hervorming, mijnheer Van
Dijck, die net even is weggelopen. Het masterplan liet daar ruimte voor. We
kunnen echter niet akkoord gaan met de minst ambitieuze invulling van de ruim-
te die er tijdens de vorige legislatuur was geschapen. Dat is toch schuldig
verzuim. Duizenden jongeren worden echt in de steek gelaten.

Tot slot, mijnheer De Ro, had u inderdaad een beetje geduld moeten hebben. We
zijn het er allemaal over eens dat er meer moet worden geïnvesteerd in kleuters,
dat elke euro die we in kleuters investeren, in een crèche of op school, rendeert
tot ver in het secundair onderwijs, zeker tot 16 jaar. Dat is een goede zaak, en
op dat punt steunen we dan ook uw fractie.

Wel ontberen we een transparant onderwijsaanbod voor de toekomst. Hoe zorgt
deze hervorming voor een transparant secundair onderwijs waarin kinderen
inderdaad niet op hun twaalfde worden gedwongen om te kiezen, mevrouw
Helsen? Niet de sp.a zegt dat, maar de heer Monard, toen hij gisteren zijn
ontgoocheling uitte en vond dat er te vroeg op studiekeuze wordt ingezet.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs effectief remedieert en alle
kinderen alle kansen geeft? Alvast niet door te trappen in de val van de vrij-
blijvendheid, voorzitter. Want dat gebeurt nu. Scholen kiezen of ze meedoen en ze
kunnen ook kiezen om alles te laten zoals het is. Dat is heel, heel nalatig, minister.
Want ofwel gelooft u echt in het compromiskader van uw nota en dan vraagt u dat
elke school daarin mee stapt. Ofwel is het praat voor de vaak en dreigt deze
modernisering een VSO, een vernieuwd secundair onderwijs 2.0 te worden. Dat
verklaarde mevrouw Helsen onlangs en dat willen we niet. We hebben geen nood
aan vrijblijvendheid. Iedereen moet mee, iedereen moet marcheren.

Volgens de Vlaamse Scholierenkoepel roept de conceptnota op het vlak van
transparantie meer vragen op dan ze antwoorden geeft. Professor Hooghe van de
Universiteit Antwerpen zegt dat deze hervorming in de mist verdwijnt. Ze creëert
enkel vaagheid. Professor Van Houtte van de Universiteit Gent zegt dat deze
hervorming alleen maar koterijen toevoegt, met als voornaamste resultaat de
complete chaos. Ook de vakbonden, niet altijd degenen die het hardst roepen
voor verandering, zijn ontgoocheld omdat ze vinden dat de conceptnota’s enkel
mist spuien. Jos Van Der Hoeven zegt letterlijk: “Wat verandert er eigenlijk?
Niets. Dit is vis noch vlees.”

Conclusie: ik heb echt met u te doen, echt waar, omdat wij u in april nog hebben
gesteund, hier, op deze tribune, in uw ambitieuze plannen voor een hervorming
van ons secundair onderwijs.

Onderwijs hervormen vraagt mensenwerk. Dat zegt u altijd, en daar zijn we het
voor honderd procent mee eens. Het vraagt praten met leerkrachten, met
directies, met scholen. Maar onderwijs hervormen vraagt ook visie, moed en
middelen. Als we naar de middelen kijken, dan moet me toch nog eens van het
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hart dat in het secundair onderwijs bij het begin van deze legislatuur al 117 euro
per leerling en per schooljaar is bespaard, recurrent. Die middelen zijn er dus niet.

Minister, als het over visie gaat, weet ik niet of het u aan visie ontbeert, dan wel
of het moeilijk is om die visie te ontwikkelen met onwillige coalitiepartners. Wij
hebben daar – ik geef het ruiterlijk toe – ervaring mee. Dat was in het verleden
niet anders.

De N-VA is in dezen de partij van de stilstand. Men wil niet hervormen. Ondanks
elke wetenschappelijke evidentie heeft men geen enkele ambitie om wat dan ook
te doen in het onderwijs. Dat is een gemiste kans, een schuldig verzuim, een slag
in het gezicht van al die mensen die dagelijks het beste van zichzelf geven.

Mijnheer De Ro, Open Vld is een moedige coalitiepartner. Ze is er later bij
gekomen en had niet mee kunnen onderhandelen bij de regeringsonderhan-
delingen. Maar toch heeft Open Vld ingezet op kleuter- en basisonderwijs, in de
marge van het secundair, en belangrijk, maar ze heeft onvoldoende gewogen op
de hervorming van het secundair onderwijs. Dat is een vaststelling.

Minister, het ontbreekt deze regering aan de moed om het secundair onderwijs
voor de 21e eeuw op de rails te zetten. Dat zegt Ides Nicaise, onderwijssocioloog
van Leuven. Ons onderwijs zal morgen niet sterker presteren en het zal ook niet
rechtvaardiger worden. Het masterplan ging dan misschien al niet als een
raspaard de nachtelijke onderhandelingen in, maar wel als een paard waar met
goede opvoeding en zorg wel nog heel veel uit te halen was, maar het is als een
dode mus uit die 31 meionderhandelingen gekomen: een dode mus die aantoont,
en ik betreur dat oprecht, dat u de gevangene bent van deze rechtse
Bourgeoisregering. Want de slachtoffers zijn uw partij, het Vlaamse onderwijs en
de toekomst van onze hele Vlaamse samenleving. (Applaus bij sp.a en Groen)

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Gennez, mijn mond valt eigenlijk open. Al
datgene wat u in de vorige legislatuur beleden hebt met het masterplan, kraakt u
nu af. U bent een flipflop, u en uw partij. (Applaus bij de meerderheid)

Dat ontgoochelt me eigenlijk sterk. U moet niet met mij te doen hebben. U moet
oprecht te doen hebben met al wie vandaag in ons Vlaams onderwijs werkt. Ik
ben als Vlaams minister van Onderwijs – de echte – trots op wat we enkele
weken geleden hebben beslist. Ik zal u nog eens zeggen waarom.

Ten eerste: deze hervorming biedt alle jongeren stevige fundamenten, net omdat
je, los van het feit of je in de A-stroom of in de B-stroom les volgt, basis-
geletterdheid en -competenties zult krijgen. Dat is een lat waar je over moet. Het
stond niet in het masterplan, mevrouw Gennez, maar we kijken niet alleen naar
Nederlands en wiskunde, maar ook naar digitale vaardigheden, naar financiële
vaardigheden, zaken die jongeren elementair nodig hebben om als sterke
persoonlijkheden te functioneren in de maatschappij.

Ten tweede: de keuzes die we maken, zijn in evenwicht tussen kennen, verdiepen
en versterken. U hebt in het begin van uw betoog gezegd: jongeren die moeilijk-
heden hebben, dalen in de PISA-rankings, maar jongeren die het zeer goed doen,
dalen ook. Dat is natuurlijk de reden waarom we de beiden willen versterken, om
zo niet naar een onderwijs te gaan dat u wellicht graag zou hebben, waar iedereen
naar de middelmaat evolueert, maar om naar een onderwijs te gaan waar elke
jongere maximaal kan excelleren en zijn talenten ontplooien.

U zou misschien graag terugkeren naar de tijd van het VSO. Wel, ik wil dat niet.
Ik ben een leerling van het VSO, en ik heb in dat eerste jaar twee uur verplicht –
verplicht – technologieles gekregen. Voor mij was dat horror. Ik wist toen al dat
dat niets voor mij was. Wel, alstublieft, doe het de jongeren in Vlaanderen niet
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aan om dat opnieuw verplicht te maken voor iedereen. Je moet keuzes kunnen
maken als je 13 bent, maar niet iedereen kan dat. Wie dat niet kan, moet tijd
krijgen om zijn definitieve keuze te maken. Wel, die tijd geven we.

Ten derde: ik denk dat deze hervorming net duidelijkheid biedt aan leerlingen en
ouders. Wat u niet hebt gezegd – maar uw betoog was misschien nog niet beëin-
digd – is dat we in deze oefening driehonderd studierichtingen hebben gescreend
en op hun kwaliteit beoordeeld, en dat we nu dus inderdaad een gereduceerd
aanbod aan mensen aanbieden. Het is inderdaad gelijk hoe scholen zich in de toe-
komst organiseren, maar daar was uw partij het mee eens in 2013. Pagina 21 van
het masterplan: scholen zullen zich hoe dan ook in de toekomst kunnen blijven
organiseren, bijvoorbeeld louter gericht op jongeren die willen verder studeren.
Dat staat letterlijk in het masterplan. Maar de studierichtingen die worden
aangeboden, de inhoud daarvan, de eindtermen die moeten worden gehaald, de
specifieke eindtermen in het technisch onderwijs, die zijn voor alle jongeren een
versterking.

Mevrouw Gennez, wat u ook niet hebt gezegd: wat we hebben beslist – dat was
een engagement dat we hebben genomen toen u nog een grote fan was van het
masterplan – gaan we overleggen met schoolteams, met directies en school-
besturen. Ik start daar trouwens volgende week mee. We zullen in september
kijken op welke manier de studierichtingen definitief vorm zullen krijgen. Als je
het hele pakket maatregelen ziet, en als je ziet dat we bovenop wat al in 2013 in
het masterplan was beslist, ook nog eens het buitengewoon onderwijs mee-
nemen in deze oefening, dan kan ik als minister van Onderwijs terecht zeggen: ik
ben trots op wat we hebben beslist. We zijn geen gevangene van om het even
wie. We hebben samen en eendrachtig met deze regering sterke keuzes gemaakt
in het belang van elke Vlaamse jongere in ons sterk onderwijs.

Kris Van Dijck (N-VA): Mevrouw Gennez, ik denk dat ik een antwoord heb
gekregen op de vraag die ik u heb gesteld. Dat is dat voor u het masterplan van
geen tel meer is, dat het geen waarde heeft. Indien u dat toch ontkent, vraag ik
u met aandrang om wat voorligt, ernaast te leggen en me eerstdaags de
verschillen aan te duiden.

Jo De Ro (Open Vld): Mevrouw Gennez, we hebben dezelfde ervaring als
ouders die in ons onderwijssysteem de weg een beetje kwijt zijn en die uitleg
komen vragen. U was zelf schepen van Onderwijs, en hier zitten nog veel colle-
ga’s die dat zijn op moeilijke plaatsen. Het moet, zoals de minister zegt, een doel
zijn om meer transparantie te bieden. Als we gaan wieden in het aantal studie-
richtingen, als we van 72 in de tweede graad naar 49 gaan, en in de derde graad
van 124 naar 94, dan heeft dat net de bedoeling om transparanter te worden.

Als ouders vertellen dat hun kind humane wetenschappen of economie/moderne
talen heeft gestudeerd maar in het eerste jaar aan de universiteit niet kan
volgen, dan verbaast ons dat niet, omdat we wel wat kennis hebben over die
richtingen. Het gaat niet over die kinderen of leerkrachten maar over het
verwachtingspatroon van de ouders. Als hun kind die richting volgt, verwachten
zij dat hun kind in die richting verder kan studeren. De opwaardering van net die
richtingen als humane wetenschappen en economie/moderne talen zit in de
hervorming. Ik vind dat geen details. Dat zijn echt antwoorden die we bieden aan
leerlingen en ouders die nu, als ik het zo mag zeggen, in de shit zitten. Ik dacht
dat we in dat opzicht een partner hadden aan u.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V): Ik wil even ingaan op de vraag of wat voorligt te
vrijblijvend is. Mevrouw Gennez, er bestaat nog zoiets als vertrouwen in het
onderwijsveld en pedagogische vrijheid. Voor alle duidelijkheid, ik sta heel
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huiverachtig tegenover elke staatspedagogiek, ongeacht of die van links of van
rechts komt. Wat mij interesseert, is de reactie van de onderwijsverstrekkers
maar die hebt u niet geciteerd. Nochtans meen ik dat de teneur positief is. Ik
citeer: “Het katholiek onderwijs neemt uitgestoken hand van Crevits aan. Men
onderschrijft de krachtlijnen van de modernisering. Men zegt uitdrukkelijk dat ze
zich voluit willen inschrijven om een vernieuwd studieaanbod te ontwikkelen met
respect voor elk leerlingenprofiel.” Dat hebt u niet geciteerd.

Fundamenteel is voor mij dat elk kind op school gelukkig is, dat het kansen
krijgt, dat het wordt uitgedaagd, welke talenten het ook heeft, om zich maximaal
te ontwikkelen. Volgens mij beantwoordt dit plan daar volledig aan. Ik vind uw
kritiek dan ook zeer gratuit.

De voorzitter: De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a): Ik ben geen schaduwminister van Onderwijs,
maar ik permitteer me toch om hier iets te zeggen.

Minister, toen we u enkele weken geleden in de plenaire vergadering tijdens een
stevig debat over het masterplan hebben gesteund, dan was dat omdat u hebt ge-
zegd dat u geen gram afdoet van de ambities die in dat masterplan verscholen
zitten. En heel wat mensen buiten het parlement stonden ook achter die woorden.
Ik stel echter vast dat behalve de talrijke schaduwministers van Onderwijs die dit
parlement rijk is, er niemand te vinden is in dit parlement – maar vooral daar-
buiten – die gelooft dat die ambities intact door die onderhandelingen zijn gegaan.

U hebt citaten voorgelezen van partijgenoten van mij. Mevrouw Gennez heeft ook
een aantal citaten voorgelezen maar ze zal aan 6 minuten niet genoeg hebben om
de citaten te lezen van de mensen die de afgelopen weken de kranten vol hebben
geschreven om hun ontgoocheling uit te drukken over de beslissing die is genomen.
Er is gesproken over vaagheid die tot in het extreme is doorgetrokken, over het
gebrek aan moed om ons onderwijs effectief de 21e eeuw binnen te loodsen, over
koterijen die worden gebouwd aan datgene wat al uit veel koterijen bestaat, over
vrijblijvendheid. Ik heb die nota ook gelezen, daar staan een aantal goede zaken bij,
maar verder zie ik een buffet van maatregelen waaruit men naar believen kan
kiezen. U schrijft letterlijk constant op elke pagina wat u verwacht dat de onderwijs-
verstrekkers zullen doen en wat u veronderstelt dat het effect zal zijn. Maar nergens
staan er beslissingen in die nota. Dit is geen nota geschreven door een minister van
Onderwijs, maar geschreven door een schaduwminister van Onderwijs.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Vandenbroucke, noem eens één punt waarop
we afwijken van de nota die door mijn voorganger en uw partijgenoot – die voor
u misschien de echte minister is – is voorgesteld en goedgekeurd.

Joris Vandenbroucke (sp·a): U hebt een hele nacht nodig gehad om de nota
over te schrijven van uw voorganger. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Vandenbroucke had een paar seconden nodig om
na te denken. Ik kan dat natuurlijk begrijpen. Maar met deze nota, de oude nota, die
we in 2013 hebben goedgekeurd, wordt uitdrukkelijk gevraagd – en ik geef één klein
voorbeeldje – om over de matrix en de ordening die we hebben gemaakt te overleg-
gen met het veld. Als u wenst dat we dat niet doen, als u vindt dat het beter is om zo
met de spierballen te rollen, dan is dat uw mening. Maar ik volg deze mening niet.

En als het gaat over de uitbreidingsdoelen: met betrekking tot veel punten die
erin staan, was toen al beslist dat onderwijsverstrekkers daar een aantal zaken
rond gingen doen. Wij zijn zelfs een beetje verder gegaan. Wij willen niet dat, als
leerlingen van school veranderen, er plots andere pakketten worden aangeboden.
We vragen nu aan de onderwijsverstrekkers om dat samen te doen.
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Mijnheer Vandenbroucke, één iets ligt u blijkbaar zwaar op de maag. Er bestaat
in Vlaanderen nog zoiets als vrijheid van onderwijs. Ik koester die, en ik wil die in
de toekomst zeker bewaren. (Applaus bij de meerderheid)

Joris Vandenbroucke (sp·a): Minister, ik ben een grote fan van en ‘believer’ in
de vrijheid van onderwijs. Maar ik heb het niet zo voor vrijblijvendheid. Daar is
het ons om te doen. Ik erken heus wel – de citaten staan ook in uw nota – de
elementen uit het masterplan van de vorige regering. Maar u hebt geen nacht
met elkaar onderhandeld om een tekst over te schrijven van Pascal Smet en de
collega’s uit de vorige regering. U hebt met elkaar onderhandeld om uiteindelijk
de vrijblijvendheid te betonneren in het verhaal. Er ontbreekt ambitie om dit
effectief uit te voeren. Dat is ons probleem met deze nota. (Applaus bij sp.a en
Groen)

De voorzitter: Mijnheer Van den Heuvel, de minister-president heeft al twee
keer het woord gevraagd. Eerst krijgt de minister-president het woord. Ik kan
niet iedereen tegelijk het woord geven.

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois: Voorzitter, ik wil op dit punt van het
debat toch wel even interveniëren.

Minister Crevits en nog anderen hebben het aangetoond: dit is de uitvoering van
het masterplan dat sp.a met de minister van Onderwijs heeft goedgekeurd, noch
min noch meer. De verlakkerij waarmee sp.a afstand neemt van het plan dat zij
heeft goedgekeurd, kan alleen maar verbazen. Als je op die manier denkt een
eerlijk debat te voeren, dan ben je totaal fout bezig.

De vrije keuze van de school, tussen het verticale systeem – aso, bso, tso, kso –
en het horizontale systeem met de domeinscholen, maakt deel uit van het
masterplan dat u hebt goedgekeurd. Het is een getrapte keuze. In de eerste
graad van het secundair onderwijs, eerste jaar, 27 uur basisopties, 5 uur vrije
keuze die de school invult: deel van het masterplan. Tweede jaar van de eerste
graad secundair: 25 uur basisopties plus zeven uur, met 5 uur basisopties en 2
uur differentiatie, maakt deel uit van het masterplan. Het is heel duidelijk: u
verkettert nu wat u hebt goedgekeurd.

Natuurlijk hebben wij voortgewerkt op dat masterplan. Het hield onder andere in
dat er minder koterijen zouden zijn. Daarom hebben wij al die studierichtingen
geordend. We hebben ze ondergebracht in een matrix. We hebben ze vereen-
voudigd en gereduceerd. Wie zegt dat dat allemaal niet meer nodig was, miskent
natuurlijk het concept dat in de vorige periode werd goedgekeurd. Het werk lag
op de tafel en moest gebeuren.

U beweert de hele tijd dat dit een gemiste kans is en dat dit jongeren in de kou
laat. Mevrouw Gennez en collega’s van sp.a, daarmee gaan jullie in tegen de
realiteit. Het onderwijs in Vlaanderen was in de periode 1980-2000 bij de beste
van de wereld en wellicht het beste van de wereld. In de PISA-rankings zijn we
achteruit beginnen te gaan in de periode 2003-2012. Mevrouw Gennez, wat
volledig voorbijgaat aan de ideologische bril die sp.a opzet, is dat ons onderwijs
inderdaad geen gelijke kansen realiseert. Dat doet jammer genoeg geen enkel
onderwijssysteem, volkomen gelijke kansen realiseren. Maar wij geven wel meer
kansen aan kinderen uit kansarme milieus dan eender welk ander land. Wij
hebben in de PISA-ranking 2012 een gemiddelde score voor de lage SES-
leerlingen (sociaal economische situatie) van 488 punten. Dat is het tweede
hoogste in Europa, na Estland, dat een totaal andere bevolking heeft, een
homogene bevolkingssamenstelling. We hebben het hoogste percentage – 10,3
procent – veerkrachtige jongeren in Europa. Dat wil zeggen: de meeste jongeren
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uit het laagste kwart SES in het hoogste kwart scores voor wiskunde. We weten
dus waar de opvallende resultaten zitten en we remediëren ook. Een andere
thuistaal dan de onderwijstaal geeft zwakkere resultaten. Dat weten we. Vlaamse
migranten met thuistaal Nederlands scoren even goed als migranten in Zweden.
Er is geen significant effect van zittenblijven op algemeen niveau.

Wat we ook gedaan hebben, is het onderwijs, dat al zeer emanciperend werkt in
Vlaanderen, nog meer emanciperend gemaakt. De kleuterparticipatie drijven we
op. Kinderen die kleuteronderwijs hebben gevolgd, zijn beter voor hun hele curri-
culum. In het basisonderwijs differentiëren we ook. We gaan met aparte vakleer-
meesters werken. We geven kinderen uit de B-stroom de kans om naar de A-
stroom te gaan. We nemen een hele reeks maatregelen – ik heb het dan nog niet
over het taalonderwijs waar we vroeger mee zullen kunnen beginnen, net zoals in
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest – die nog emanciperende factoren toe-
voegen aan wat we hebben goedgekeurd.

Collega’s, wat me vooral stoort, is dat sp.a hier doodgemoedereerd komt doen
alsof ze het masterplan niet hebben goedgekeurd, alsof dit niet de vertaling is
van dit masterplan. Dit is de getrouwe omzetting van dit masterplan met een
aantal fundamentele verbeteringen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Koen Van den Heuvel (CD&V): Voorzitter, ik ga natuurlijk bijna hetzelfde
zeggen als wat de minister-president heeft gezegd. Mijnheer Vandenbroucke, ik
vind de kritiek van sp.a op deze onderwijshervorming vrijblijvend. Er komt geen
antwoord. Minister Crevits heeft u gevraagd wat er dan niet is uitgevoerd van het
masterplan. U antwoordt niet concreet.

Dit onderwijsaanbod wordt wel vernieuwd. Er zitten vernieuwingen in het studie-
aanbod, al van in het basisonderwijs. Er worden taallessen geïnitieerd. Het aantal
studierichtingen wordt verminderd. De basisgeletterdheid wordt ingevoerd. Wat
wordt niet gedaan? En dat is het verschil tussen sp.a en deze meerderheid: wij
geloven in en wij geven vertrouwen aan de diverse onderwijsactoren op het veld.
Dat is het verschil tussen u en ons. U wilt dirigistisch, vanuit Brussel, alle scholen
verplichten om een eenheidsworst te worden. Wij geven vertrouwen en wij ge-
loven in de kracht van het onderwijsveld in Vlaanderen. (Applaus bij de
meerderheid)

Caroline Gennez (sp·a): Mijnheer Van den Heuvel, het is nochtans een van de
onderwijsverstrekkers, met name het Gemeenschapsonderwijs, die met heel
grote bezorgdheid net die vrijblijvendheid aankaart en zegt dat er complete
chaos wordt gecreëerd.

Ik wil ook aan de eminente collega’s in de regering eens iets uitleggen. Een
masterplan schetst een kader en is een keuzemenu waarop verder moet worden
onderhandeld om tot een concreet besluit te komen. Het masterplan omvatte
inderdaad een aantal keuzes. Het zal ook geen geheim zijn dat wij als sp.a pleiten
voor een zeer ambitieuze invulling van die keuzes. Zo moeten we inderdaad beter
het huidige onderwijslandschap vergelijken met wat het morgen zal zijn.

Op die ene concrete vraag, mijnheer Van den Heuvel, heb ik dan weer geen
antwoord gekregen. Wat is de mate van differentiatie vandaag in de eerste
graad? Vijf uur en zeven uur. Wat zal het morgen zijn? Vijf uur en zeven uur. Wat
verandert er? Niets. Dat is het probleem met deze beslissing.

Minister-president, u zegt dat er pas een dalende lijn is in het onderwijsniveau
sinds 2003 tot 2012, zowel voor de allersterksten als voor de allerzwaksten. Dat
is waar. En pas sinds 2003 wordt er ook effectief gemeten, voordien niet.
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Dus als we al meer dan tien jaar in dalende lijn gaan en al meer dan tien jaar
discussie voeren over een noodzakelijke hervorming van ons secundair
onderwijs, is het toch godgeklaagd dat er na meer dan tien jaar een meerderheid
komt die zegt: “Laat alles maar zoals het was. We zullen wat wieden in de
matrix, we zullen de labels aso, tso, bso en kso blijven gebruiken, we zetten
sport bij Latijn-Grieks, moderne wetenschappen bij voeding en horeca.” Mijnheer
De Ro, wie daarin haar jongen nog terugvindt, is echt een ongelooflijke kern-
fysicus. De duidelijkheid die jullie creëren met deze matrix, is een verschrikking.

Ik denk dat mevrouw Meuleman mij daarin gelijk zal geven. Niet alleen mevrouw
Meuleman trouwens, heel veel mensen met heel veel onderwijservaring snappen
het niet: van de leerlingen in de Vlaamse Scholierenkoepel tot de onderwijs-
verstrekkers en de vakbonden. Een kat vindt hierin haar jongen niet terug. Ik
betreur dat, in het belang van ons Vlaams onderwijs. U hebt hier echt de kans
laten liggen om een stap in de 21e eeuw te zetten. Too little, too late. (Applaus
bij sp.a en Groen)

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Gennez, u hebt fantastische voorbeelden
gegeven. Lees eens op bladzijde 19 van het door uw eigen minister voorgesteld
masterplan? 27 uur basisvorming, 5 uur differentiatie; 25 uur basisvorming, 7
uur differentiatie. Het was beslist, mevrouw Gennez! Het was beslist! (Applaus bij
de meerderheid)

Ik zal nóg iets voorlezen, mevrouw Gennez. De matrix moest klaar zijn in 2015.
Maar op bladzijde 21 staat: “In elk geval zal elk schoolconcept gebaseerd op de
matrix, zowel verticaal, met alleen doorstroomstudierichtingen of alleen studie-
richtingen met dubbele finaliteit of alleen arbeidsmarktgerichte studierichtingen,
als horizontaal of als een combinatie van beide mogelijk zijn.” Mijnheer
Vandenbroucke gebaarde trouwens van “Neen, we hebben dat zeker niet beslist.”
Maar waarover jaagt u zich eigenlijk op? Wij voeren uit wat u met veel enthou-
siasme hebt voorgelegd. Wij hebben toen gezegd: “Het is goed, we zullen dat
doen.” En Open Vld heeft gezegd: “Het is goed, wij doen mee.” Dat voeren we
uit. (Applaus bij de meerderheid)

Jo De Ro (Open Vld): Ik ben blij. Ik zal onmiddellijk de voorzet van de minister
binnenkoppen. Ja, wij doen mee. En ja, wij leggen een aantal ambities boven op
het masterplan dat werd goedgekeurd door de vorige regering. Ik ben blij dat de
minister-president die ook zeer voluntaristisch omarmt. We leggen de ambitie
hoger voor talen. Iedereen vindt dat altijd makkelijk. U zei daarstraks zelf, net
als uw fractieleider: “Ze zijn gegijzeld door de grootste regeringspartij.” Wel, we
zijn er met drie partijen toch maar in geslaagd om een overeenkomst te vinden
over het feit dat de ambitie in Vlaanderen voor vreemdetalenonderwijs, mevrouw
Gennez, niet lager, maar hoger moet liggen, niet buiten, maar in het curriculum,
niet alleen voor Frans zoals in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, maar ook
voor Duits.

Verplichten we dat aan scholen? Neen. Maar dat kunt u ons toch niet verwijten?
Want – en dat zal een discussie worden voor de komende maanden – we moeten
de ambities voor leerkrachten ook vergroten. De leerkrachten die daar zullen
instappen, moeten ook leerkrachten zijn die goed Engels, Frans en Duits geven.
Daarom moet er ook worden gewerkt aan het lerarenambt en de leraren-
opleiding. Ambities lager? Laat ons dan eens kijken naar de kinderen met het
hoogste risico op falen in ons onderwijs. Ligt de ambitie daar lager?

Ik zal u één voorbeeld geven. Op dit moment moeten basisscholen soms tien
secundaire scholen bellen om te vragen hoe het zit met hun leerlingen van twee,
vier of zes jaar geleden. Dat betekent ongelooflijk veel werk. In dit akkoord, niet
in het masterplan, staat dat niet de scholen, maar wel de onderwijsadministratie
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de informatie over de studievorderingen van hun ex-leerlingen in het secundair
onderwijs zal doorgeven, net zoals het hoger onderwijs die doorgeeft aan het
secundair onderwijs. Niet opdat basisscholen kunnen pronken met hun resul-
taten, maar wel opdat ze kunnen bijsturen indien er later iets zou mislopen.
Ambities lager? Ik zie dat niet. Ik zie wel dat er in een akkoord waar wij volop
achter staan, een aantal dingen zijn toegevoegd die een wezenlijk verschil zullen
maken op het terrein. Ik ben daar, samen met mijn partij, fier op. (Applaus bij de
meerderheid)

Koen Daniëls (N-VA): Mevrouw Gennez, in tijden dat Vlaanderen op veel
plaatsen onder water staat, staat u hier te spartelen als een vis op het droge. Het
is ongelooflijk. U zegt dat we niet ambitieus zijn naar de 21e eeuw. Als u had
gehoopt dat er een big bang kwam, een tabula rasa, heel ons onderwijs de
vuilnisbak in en iets nieuws, dan klopt het dat dit het niet is. Wat nu voorligt, is
wel ambitieus. Ik zal u zeggen waarom. Omdat we de eindtermen ‘begrijpend
lezen’ – en ik ben er nog meer van overtuigd dan vroeger – omhoog zullen
moeten brengen, want u hebt die blijkbaar niet gehaald. Ik heb de drie documen-
ten bij. U bent eigenlijk nog altijd bezig met lezen in het document van 2010. Ik
zal er niet uit voorlezen, want ik heb bewust alleen de voorpagina bij. Wat daarin
stond, is niet terechtgekomen in het masterplan dat u wel hebt goedgekeurd.

Ik zal hetzelfde moeten doen als mijn collega’s, want met lezen lukt het blijkbaar
niet. Een andere didactische techniek is dan voorlezen. Voorzitter, excuses, ik zal
ook een stukje moeten voorlezen, maar ik zal het kort houden: “In het tweede
leerjaar worden de bestaande basisopties gescreend, geüpdatet en gereduceerd
tot een kleiner aantal. Deze herwerkte basisopties” – let goed op want nu komt
het – “waaruit de leerling kiest (…)”.

Mevrouw Gennez, de leerling zal dus in het tweede jaar inderdaad kiezen uit
basisopties. U zegt dat er niets verandert aan de vijf uur in het eerste jaar. Er
verandert wel iets. Wat verandert er? Op dit moment zijn het vooral uitdagende
pakketten. Waarin voorzien we ook? Remediërende pakketten. U staat de hele
tijd te zeggen dat het niet ambitieus en remediërend is, maar het staat er wel
letterlijk in. Ik snap niet dat u dat niet wilt of kunt lezen. Ik heb geen idee wat
we nog moeten doen om het u duidelijk te maken.

Iets anders dat u blijkbaar niet wilt zien, is de getrapte studiekeuze. Ik zal het
nog didactischer maken. Dit is een trap, en dat wil zeggen: op verschillende
momenten iets doen. Daar leest u allemaal over. Daar doet u allemaal niet aan
mee, alsof het niet bestaat. Uw fractievoorzitter zegt daarnet – en ik vond de
bewoordingen fantastisch – “verscholen in het masterplan dat we hebben goed-
gekeurd”. Deze meerderheid voert geen verscholen beleid. We voeren een beleid
op basis van goedgekeurde teksten. Het kan zijn dat u er “verscholen” dingen in
las, maar deze meerderheid heeft die dingen daar niet in gelezen.

Ik heb maandag een hele dag meegedraaid in buso OV3 lassen. Die gasten
hebben me leren lassen. Op het bord stond dat ze een stuk hadden van 30 milli-
meter maar tot 27,5 millimeter moesten komen. Hoeveel moet eraf? 2,5
millimeter, zeer goed. In die klas stonden zes jonge gasten ernaar te kijken,
maar ze wisten het niet. Het ging niet. Ik vroeg aan de leerkracht hoe dat kwam.
Hij sprak de woorden: “Hoe hard we er ook aan trekken, voor sommige gasten is
het potteke vol.” Wel, mevrouw Gennez, wat wij niet willen, is kinderen en jonge-
ren in carcan jagen waarin iedereen hetzelfde moet doen, een eenheidsworst
waar ze niet over geraken en waarbij de motivatie de put in gaat. We verdiepen
en remediëren. Dat staat in dit plan. (Applaus bij de meerderheid)

Kathleen Helsen (CD&V): Voorzitter, ik sluit me aan bij de andere leden: ik val
ook bijna van mijn stoel. We hebben vorige week speciaal om hier een sterk
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inhoudelijk debat te kunnen voeren, een toelichting gekregen van zowel de
minister als de administratie, van de mensen die aan dit dossier hebben gewerkt.
Ik stel vast dat u de nota niet hebt gelezen, maar ook dat u vorige week in de
commissie niet hebt geluisterd. U hebt echt niets begrepen van datgene wat op
tafel ligt.

U spreekt van vrijblijvendheid. Er zijn 71 maatregelen opgenomen in het plan.
Heel wat daarvan zijn reeds genomen. Welke daarvan zijn vrijblijvend? Geen
enkele maatregel is vrijblijvend.

Van datgene wat vandaag op tafel ligt, is er nauwelijks iets vrijblijvend, maar er
wordt wel vrije ruimte gecreëerd voor scholen. Daar hebben jullie problemen
mee, omdat jullie niet weten hoe scholen daarmee zullen omgaan. Wij hebben
vertrouwen in scholen. Wij hebben vertrouwen in de expertise van leerkrachten
om met die vrije ruimte op een goede manier om te gaan, zodat dit leerlingen
ten goede komt.

Dan is er de herkenbaarheid. U zegt dat dit helemaal niet herkenbaar is en dat
het nergens op lijkt. U vraagt zich af waar al die richtingen op slaan. Ook daarvan
val ik bijna van mijn stoel. In de nota staat heel duidelijk beschreven hoe men te
werk is gegaan. Daarvoor zijn degelijke screenings gebeurd. Er is afgetoetst met
het hoger onderwijs, met sectoren op de arbeidsmarkt en met de CLB’s, die
wetenschappelijk onderzoek gedaan hebben om zicht te krijgen op hoe jongeren
kiezen. Die methodiek is meegenomen om dit masterschema, deze matrix te
maken. Het is onvoorstelbaar te horen hoe u omgaat met het mooie werk dat
geleverd is. (Applaus bij de meerderheid)

Ann Brusseel (Open Vld): U verwees naar een aantal sociologen die spraken
van ‘koterij’. Dat vind ik zeer oneerbiedig. In de eerste plaats om de redenen die
al vermeld zijn: er zijn minder studierichtingen en er is een matrix, die
duidelijkheid schept. U kunt van die matrix vinden wat u wilt, maar ze is er wel.
Wat meer is, er worden drempels weggewerkt. Het is me een raadsel hoe u dan
nog durft te spreken van koterij. Het is gemakkelijk om sociologen na te praten
wanneer het over onderwijs gaat. Misschien is die matrix voor hen niet duidelijk,
maar voor wie aan onderwijs doet wel.

Ten tweede wil ik graag horen van sp.a – want mijn rode vrienden weten dat ik
een groot hart heb voor het officieel onderwijs – of jullie bestudeerd hebben wat
het zou teweegbrengen voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!) om vandaag,
met de scholen die er zijn in Vlaanderen en met het marktaandeel dat ze nu
hebben, domeinscholen te moeten creëren, zoals u dat wilt. Dan heb ik het niet
over Antwerpen en Gent, waar er meerdere scholen zijn waar veel leerlingen naar
het GO! gaan of naar het stedelijk secundair onderwijs. Dan heb ik het wel over
alle kleinere steden en gemeenten waar één atheneum is, met tal van
studierichtingen uit verschillende domeinen en waar één KTA is, met tal van
studierichtingen uit verschillende domeinen. Ik wil dus graag horen vanuit sp.a –
en Groen mag er ook iets over zeggen als ze het GO! genegen zijn – of jullie
vinden dat het GO! in die kleine steden en gemeenten drastisch moet schrappen
in het studieaanbod om toch maar een domeinschool te kunnen creëren. Moet
men dan vanuit Brussel aan die scholen zeggen wie al dan niet nog Latijn-Grieks
of Latijn-wiskunde mag aanbieden omdat het al dan niet in hun domein past? Wie
bedient u eigenlijk met uw dogmatische vraag naar domeinen zoals ze door
Pascal Smet gevraagd werden in 2009? (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: Mevrouw Krekels heeft het woord.

Kathleen Krekels (N-VA): Ik wil in deze discussie een bepaald accent leggen.
Mevrouw Gennez, u spreekt over differentiatie in de eerste graad. Iedereen haalt
hier stukken uit die hervorming, maar we moeten begrijpen dat heel deze
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hervorming één opbouwend geheel is, dat start in het basisonderwijs, en heel de
kracht van de hervorming zit ook in dat basisonderwijs. Meer dan ooit zal het
basisonderwijs de mogelijkheid krijgen om in te zetten op de meervoudige
intelligentie van kinderen, op hun sterktes en hun zwaktes en het versterken van
deze zwaktes. Dit zullen wij ondersteunen met bijzondere leermeesters, die de
onderwijzers daarin kunnen ondersteunen. Last but not least is de oriëntatie ook
heel belangrijk: we zullen met de kinderen van de kleuterschool tot de lagere
school een pad bewandelen en ze hoeven niet te kiezen in die eerste graad, maar
ze zullen vanuit hun talenten, hun sterke en zwakke punten, doorstomen naar die
eerste graad. Zo moeten we heel die hervorming verder bekijken.

Jos De Meyer (CD&V): Ik heb met bijzonder veel aandacht naar het betoog van
sp.a geluisterd, en ik blijf met één fundamentele vraag zitten: wensen jullie,
mijnheer Vandenbroucke, dat de minister centraal alles beslist en dat het
onderwijsveld alleen maar uitvoert? Ik zeg in alle duidelijkheid dat wij vertrouwen
hebben in het veld en dat wij geloven in overleg. Ik geef maar één voorbeeld: de
belangrijke en delicate oefening van de reductie van studierichtingen en de
vernieuwing van het studieaanbod. Iedereen weet dat dat noodzakelijk is.
Wensen jullie dat dit centraal gebeurt, uitsluitend door de minister? Of geloven
jullie erin dat dit het best gebeurt in overleg met het onderwijsveld? Ik zeg in alle
duidelijkheid dat dat laatste duidelijk onze keuze is. Daarin verschillen wij
fundamenteel van elkaar. (Applaus bij de meerderheid)

Caroline Gennez (sp·a): Het zal collega De Meyer misschien tevreden stemmen
dat wij een heel sterke pleitbezorger zijn van overleg met het veld. Maar wij zijn
zeer beducht, net zoals collega Helsen ook al heeft gezegd in dit parlement, voor
een VSO 2.0, waar scholen volledig de keuze hebben om al dan niet in een
ambitieus systeem mee te stappen. Want dan krijg je elitescholen die alles laten
zoals het is en daar ook prat op gaan, en op die manier ook aan sociale
segregatie doen, kinderen niet toelaten en doorverwijzen naar andere richtingen
aan de ene kant, en aan de andere kant die ambitieuze 21e-eeuwse scholen, in
eender welk net, die effectief de stap zetten om kinderen met dezelfde interesses
samen op te leiden.

Als je geïnteresseerd bent in wetenschap en techniek, en je wilt later ingenieur
worden, wat is er dan in godsnaam mis mee, tenzij in een zeer elitaire visie op
onderwijs, dat op jouw eigen campus ook de jongeren die later op dezelfde werf
lasser gaan zijn, samen schoollopen? Voor mij is dat een positieve keuze, een
keuze ook om die destigmatisering eindelijk door te voeren. Niemand kleeft
labels op kinderen. Maar vandaag is het wel zo dat kinderen op een andere
manier worden aangekeken als het in het bso of in het aso school lopen. Vandaag
is het wel zo dat 60 procent van de jongeren begint in het aso, maar slechts 35
procent uitstroomt, want de anderen hebben hoog gemikt in het begin en kunnen
dan nog afzakken. Dat is het probleem. Daarom moeten we effectief die
hervorming doen, om de lat hoger te leggen dan vandaag – want we gaan
achteruit, zoals de minister-president heeft geschetst – voor de allersterksten. De
kloof tussen kinderen is vandaag wel schrikbarend hoog, mijnheer Daniëls. De
demotivatie is te groot, met die achtduizend jongeren per jaar die zonder
diploma de school verlaten. Ik laat die niet achter, u misschien wel. U kunt zeg-
gen: “In OV3 lassen, dat ze daar niet kunnen tellen, ‘I don’t care’.” Ik vind dat
een echte schande. Wij willen die jongeren mee. (Applaus bij sp.a. Rumoer)

De voorzitter: De heer Vandenberghe heeft het woord.

Steve Vandenberghe (sp·a): Ik wil één iets duidelijk maken: als er iets is dat
onze fractie absoluut niet kan worden verweten, is het dat wij geen overleg
zouden hebben met het werkveld en dat wij niet zouden luisteren naar het
werkveld, want het tegendeel is waar.
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Jos De Meyer (CD&V): Je moet hen ook vertrouwen.

Steve Vandenberghe (sp·a): Overleg hebben is inderdaad een vorm van
vertrouwen. Ik wil u duidelijk meegeven dat de discussie over de nota rond de
hervorming van het secundair onderwijs ook voor bezorgdheid zorgt in het
basisonderwijs. Ik heb dat duidelijk en meermaals vastgesteld tijdens mijn
rondetafelgesprekken met de directies van het basisonderwijs. Ik heb dat
meermaals vastgesteld tijdens overleg met leerkrachten. Ik kom zelf uit de
sector van het basisonderwijs en heb nog een heel netwerk daar. Wij hebben ook
al gemeld dat wij tevreden zijn over een aantal zaken die hier worden beslist in
het kader van het basisonderwijs.

Maar iets wil ik toch wel meegeven aan de minister: de centen volgen vooralsnog
niet. Ik hoop dat er in de toekomst nog een belangrijke en broodnodige stap
komt, namelijk dat, naast het inzetten op basisonderwijs, die centen ook nog
zullen volgen.

Positief is dat er heel wat ruimte is voor differentiatie en remediëring. Inzetten op
de maat van elk kind, kan ervoor zorgen dat in het secundair onderwijs elke
leerling van het basisonderwijs verder kansen krijgt. Maar dat is vandaag ook al
zo. In die tien jaar dat ik directeur ben geweest, werd er al heel hard ingezet op
differentiëren, werd er al heel hard ingezet op remediëren, werd er al gewerkt op
maat van het kind. Dat is niets nieuws, dat werd al gedaan.

Elke kleuter naar de kleuterklas is voor ons van cruciaal belang. Wij hebben dat
nog nooit anders geformuleerd. Maar daar werd al hard op ingezet de voorbije
periode. In mijn school bijvoorbeeld zaten wij aan 92 procent van de kleuters die
naar school gingen, door hard in te zetten op die kleuterparticipatie. Dat
gebeurde al. Ook dat is niets nieuws.

Leerlingen moeten een kans krijgen op taalinitiatie vanaf het eerste leerjaar en
de taallessen Frans, Engels of Duits vanaf het derde leerjaar. Dat moet worden
gestimuleerd. Dat moet kansen krijgen. Maar laten we toch ook stilstaan bij de
eventuele valkuilen daarrond. De ene basisschool zal daar harder op inzetten dan
de andere. Collega De Ro heeft het ook gezegd: de collega’s moeten daarvoor
opgeleid. De ene basisschool zal dat belangrijker vinden dan de andere. We
moeten wel opletten dat we niet op twee snelheden komen te staan in verband
met dat item, vooral als de kinderen dan naar het secundair onderwijs moeten.

Het inzetten van bijzondere leermeesters techniek en wetenschappen, Frans en
muzische vorming wordt mogelijk gemaakt, maar we moeten er toch aandacht
voor hebben dat de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind niet in het
gedrang komt. Het inzetten van vakleerkrachten is oké, maar die moeten vol-
doende geïntegreerd worden in de schoolwerking. Er moet voor worden gezorgd
dat het pedagogische project voldoende wordt nagestreefd door die mensen en
ook dat er een interne samenwerking is met de klasleerkracht in kwestie, want
de horizontale en verticale samenhang is en blijft voor ons erg belangrijk.

Hoewel er heel wat lovenswaardige initiatieven zijn in het basisonderwijs, is het
niet echt duidelijk, niet voor ons maar ook niet voor de mensen op het werkveld,
hoe die vruchten specifiek zullen kunnen worden geplukt in het secundair onder-
wijs. Diverse studies tonen immers aan – collega De Ro heeft al veel gezwaaid
met dat document van Schoolspiegel – dat het welbevinden van de leerlingen erg
hoog is in de basisschool maar een dramatische val maakt vanaf het eerste jaar
van het secundair onderwijs. De nota hervorming van het secundair onderwijs,
die hier voorligt, heeft noch ons, noch de mensen uit het werkveld van het
basisonderwijs vandaag kunnen overtuigen dat er voldoende bindende garanties
zijn ingebouwd om deze spijtige tendens eindelijk te kunnen ombuigen. (Applaus
bij de sp.a)
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Ann Brusseel (Open Vld): Mevrouw Gennez, wij hebben niets tegen campus-
scholen waar de toekomstige lasser bij de toekomstige ingenieur zit. Niets.
Absoluut niets. Ik ben onlangs een dergelijke campus in Beringen gaan bezoeken.
Fantastisch. Waar men op het terrein het kan doen, doet men het. Men doet het
graag, en men doet het goed. Maar hebt u er enig idee van wat zo’n nieuwe
campus kost? Hebt u al eens de moeite genomen om te berekenen wat het zou
kosten om die campusscholen te maken? Of denkt u misschien dat men lessen
lassen geeft in een gewoon leslokaal waar men de les wiskunde geeft? Dan moet
u eens doen zoals collega Daniëls, en dat is eens een lesje lassen gaan volgen.
Want dat gaat niet zomaar. Je hebt daar specifieke campussen voor nodig.

En zeg me nu eens, mevrouw Gennez, waar is die grote pot geld om alle scholen
om te turnen in campussen volgens bepaalde domeinen? Ik heb het al gevraagd
aan mijn goede vriend Bart. Hij zegt dat hij ook zoekt naar die grote pot geld.
Wel, ik ook. We leven dus niet in het land van melk en honing waar het geld zich
vermenigvuldigt, zelfs niet in een rode sacoche zoals die van mij! (Gelach)

Zeg mij: waar is dat geld? (Applaus bij de meerderheid)

Koen Daniëls (N-VA): Mevrouw Gennez, nadat het fout liep in begrijpend lezen,
gaat het nu ook nog mis in begrijpend luisteren. Ik heb niet gezegd: ‘I don’t care’
of leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs ov3 lassen moeten kunnen
tellen of niet. Ik zeg alleen dat de realiteit is dat die leerkrachten, ook algemene
sociale vorming (asv), daar tijd middelen en boterhammen insteken maar dat het
voor een aantal gasten niet haalbaar is. Gras groeit niet door eraan te trekken.
Leerlingen worden geboren met gelijke rechten, maar helaas, Onze-Lieve-Heer,
of je er nu in gelooft of niet, is geen eerlijke mens geweest.

Ik zat niet in dat rode vliegtuig richting Bordeaux, en ik zie hier rond mij een
heleboel collega’s die er ook niet op zaten. Wij gaan niet de Rode Duivels
verdedigen, wij zijn niet de Rode Duivels. En hoe komt dat? Komt dat omdat we
slechte voetbalcoaches hebben gehad? Nee! Daar komt dat niet door. Dat komt
jammer genoeg omdat alles en iedereen wat boven deze Koepelzaal zweeft ons
niet de benen heeft gegeven van Lionel Messi.

Mevrouw Gennez, wat u net zegt, daar krijg ik grijs haar van. En ik heb veel haar,
dus als dat allemaal grijs wordt, staat me wat te wachten. Als u blijft zeggen dat ze
zakken, blijft u tegen al die bso- en tso-leerlingen waar ik les aan heb gegeven,
zeggen dat ze onder aan de ladder staan. En ze staan daar niet. Om die reden heeft
deze meerderheid beslist om in het basisonderwijs, en dat klopt, mijnheer
Vandenberghe, wetenschap en techniek vanonder de stolp te halen van wereldoriën-
tatie. We zetten daar eindelijk een schijnwerper op. In het basisonderwijs gaan we
zeggen: het bestaat! Wetenschap en techniek bestaan! We gaan tegen kinderen en
ouders kunnen zeggen: mijnheer en mevrouw, uw zoon of dochter scoort; hij of zij
kan het vraagstuk van boer Jan en zijn weiden oplossen; niet alleen door te zeggen
hoeveel draad hij nodig heeft, maar ook door op te merken dat er een hek in moet.

Mevrouw Gennez, geef toe, u wilde met sp.a de scalp van het aso. (Rumoer)

U wilde die scalp hebben. (Protest bij sp.a)

Wel, deze meerderheid doet daar niet aan mee. Wij zeggen: én sterk aso, wij
willen die leerlingen uitdagen, én sterk wetenschap en techniek.

Ja, mevrouw Brusseel, absoluut, waar zijn de vierkante meters in Antwerpen om
al die bouwhallen bij te zetten? Waar zijn de centen?

Caroline Gennez (sp·a): Tot slot, ik zou een wijs spreekwoord kunnen citeren,
mijnheer Daniëls: wat baten kaars en bril … U citeert uit ‘Mensen doen schitteren’.
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Wel, in die visienota staat heel duidelijk dat het aso behouden en versterkt moet
worden. Weet u waarom? Wel, omdat onze toppresteerders, mijnheer Daniëls,
achteruitgaan als het aankomt op wiskunde, wetenschappelijke geletterdheid en
basisvaardigheden lezen. Daarom. U stelde: ‘We moeten hervormen om vooruit te
gaan! De kracht van verandering!’ Omarmen die handel, zou ik zeggen.

Het is niet omdat u het woord waterval mordicus uit uw vocabulaire wilt schrap-
pen, dat het ook verdwijnt. Wij durven de feiten te benoemen zoals ze zijn. Wij
ontkennen niet dat in dit land – en we zijn daar niet fier op, en die analyse wordt
gedeeld – de kloof tussen intelligente jongeren uit een sociaal-economisch zwak-
ker milieu en die uit een sterker milieu, schrikbarend groot is.

En dan mag Onze-Lieve-Heer geen eerlijke mens zijn, en geen heerlijke ook
misschien, maar ik verwacht wel van de minister van Onderwijs en van de
Vlaamse Regering dat ze een eerlijke hervorming doorvoeren. Een eerlijke her-
vorming wordt geschraagd door heel veel wetenschappelijke evidentie, van inder-
daad sociologen aan Vlaamse universiteiten maar ook door de OESO en ander
internationaal onderzoek. Die zeggen: één, stel de studiekeuze uit zodat kinderen
zelf kiezen en niet de ouders of de school, ze leggen de lat hoger; pak de
waterval aan zodat minder jongeren zonder diploma het onderwijs verlaten.

Mij is tot op vandaag niet duidelijk en ik betreur dat – ook voor de minister –
maar vooral voor die duizenden jongeren en hun ouders en leerkrachten: hoe
gaat dat lukken? Wel, ik vrees samen met de specialisten dat het antwoord is:
niet. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Gennez, nog één opmerking, want u hebt me
persoonlijk getroffen toen u het had over het buitengewoon onderwijs. Mijnheer
Vandenbroucke, luister ook goed. Weet u dat in het Masterplan 2013 Pascal Smet
zelfs geen aandacht had voor het buitengewoon onderwijs? Weet u dat deze
regering met deze partners eensgezind rond de tafel ervoor gezorgd heeft dat
men straks scholen kan maken waar aso, bso, tso, kso en ook het buitengewoon
onderwijs OV3 kunnen worden geïntegreerd?

De opmerking die u daarnet maakte, moest dus vooral gericht zijn aan uzelf. Wij
maken het mogelijk dat er een domeinschool wordt gemaakt waarin ons buitenge-
woon onderwijs mee is geïntegreerd. U zou dat moeten hebben gelezen, u zou daar
zeer blij mee moeten zijn en u zou dat vooral ook als een groot teken van respect ten
opzichte van ons buitengewoon onderwijs moeten zien. (Applaus bij de meerderheid)

Caroline Gennez (sp·a): Dank u, minister. Ik ben zeer blij dat u het woord
‘domeinschool’ op een positieve manier in de mond neemt.

Minister Hilde Crevits: Maar we geven er zelfs subsidies aan, mevrouw Gennez!

Caroline Gennez (sp·a): Ik vind dat echt een mooie zaak, maar ik heb wel de
communicatie van de collega’s van de N-VA gezien de dag na de beslissing, en
daarin stond heel duidelijk: ‘Geen brede eerste graad, geen domeinschool, er
verandert niks.’ Applaus. Hoera. Dat is inderdaad de trieste realiteit. Minister, ik
geloof niet dat dat úw beperkte ambitie is. Ik geloof gewoon, zoals ik al zei, dat u
de gevangene bent geworden van de rechtse Bourgeoisregering, en die wil nu
eenmaal niet veranderen. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Elisabeth Meuleman (Groen): Wij zijn consequent geweest. Dat wilde ik daarnet
zeggen, maar ik denk dat dat zal blijken uit mijn betoog. De discussie is inderdaad
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gegaan over de vraag of het masterplan al dan niet naar de letter is gevolgd. Ik denk
dat dat niet de grond van de zaak is, en dat zal blijken. Ook het masterplan was al
een flauw afkooksel van de nota-Monard, die zei dat er wel degelijk structurele her-
vormingen nodig zijn. Helaas komen die er niet. Ik zal dat echter verder toelichten.

In 2008, acht jaar geleden, kreeg de commissie-Monard inderdaad de opdracht om
zich te buigen over de hervorming van het secundair onderwijs. De opdracht van
de commissie was duidelijk: behouden wat goed is, de degelijkheid van het Vlaams
secundair onderwijs overeind houden en verbeteren, durven te veranderen wat
nodig is. Er zijn wel degelijk grote knelpunten, en die kennen we. Daarover is er
volgens mij kamerbreed een consensus, van links tot rechts. We mogen kinderen
niet op 12 jaar vastzetten in een studierichting waar ze dan nog moeilijk uit
kunnen. Kinderen moeten kiezen op basis van hun talenten en interesses, omdat
ze anders gedemotiveerd en schoolmoe worden, hun welbevinden laag is en ze de
school verlaten zonder diploma. Bij de jongeren in Antwerpen is dat tot maar liefst
25 procent. Zo verliezen we gewoon hopen talent. We moeten tso en bso
opwaarderen en de kloof tussen de zwakste en de sterkste presteerders dichten
door de zwakste presteerders op te tillen en de sterkere sterker te maken. Heeft
iemand iets gehoord waarmee hij het niet eens is? Ik denk het niet.

We komen dus bij wat er moet gebeuren. Dat waren de conclusies van het
rapport-Monard in 2009: als we het Vlaamse onderwijs degelijk willen houden,
maar we willen ook een grote groep jongeren die hun plaats niet vinden en die
we nu verliezen, bijhouden, dan moeten er wel degelijk een aantal structuur-
ingrepen gebeuren. We moeten allerlei dingen doen. We moeten remediëren, we
moeten iets doen aan taal, we moeten de leerkrachten versterken. Dat moeten
we allemaal doen, maar er zijn ook structuuringrepen nodig. Monard zegt dat we
af moeten van de schotten, van die ongewilde en onterechte hiërarchische opde-
ling tussen aso, tso en bso naar een transparante ordening in een beperkt aantal
domeinen. Dan moet de eerste graad breed en oriënterend zijn, en keuzevakken
bevatten die leerlingen niet al vastzetten op 12 jaar. Dit alles mag dan vooral ook
niet vrijblijvend zijn. Monard heeft dat gisteren herhaald in Terzake.

Collega’s, als het er dan op aankomt om te durven veranderen, dan faalt deze
regering, want wat is het eigenlijk geworden? Dames en heren, ik heb het laten
projecteren en u hebt ze ook allemaal gekregen: de matrix, die volgens het
masterplan secundair onderwijs en de goedgekeurde conceptnota’s moet zorgen
“voor een transparante indeling” met op de horizontale as een studiedomein dat
“een inhoudelijk samenhangend thematisch geheel” vormt. Voor diegenen die de
matrix nog niet goed hadden gezien of dit niet hadden gelezen, kijk goed en zeg
mij wat een inhoudelijk samenhangend thematisch geheel is aan Griek-Latijn in
het domein ‘Bouwen en wonen’, of aan Grieks-Latijn in het domein ‘Land- en
tuinbouw’ of ‘Voeding en horeca’.

Een journalist tweette: ‘Misschien risotto en tzatziki.’ Ik weet het niet, maar
duidelijk is wel dat de N-VA ‘behouden wat goed is’ vertaalt als ‘aan het aso
wordt niet geraakt’. De kolom aso is precies hetzelfde gebleven en in tso en bso
wordt flink, zeer flink gesnoeid. ‘Behouden wat goed is’ betekent voor de N-VA
het aso veilig stellen en de snoeischaar zetten in de rest.

Koen Daniëls (N-VA): Mevrouw Meuleman, we zullen zelf wel uitleggen wat
erin staat. U hebt duidelijk niet goed geluisterd naar de toelichting door de
administratie vorige week. De administratie heeft in een duizend pagina’s dik
document een screening gemaakt. Daaruit blijkt dat heel wat richtingen in het
aso doen wat ze moeten doen. U vraagt wat ‘Grieks en Latijn’ staat te doen bij
‘land- en tuinbouw’ en bij ‘bouwen en wonen’. Als u de screening had gelezen,
dan had u kunnen vaststellen dat studenten uit de afdeling ‘Grieks en Latijn’ zeer
goed scoren als ze academische en professionele bachelors volgen in de richting
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architectuur. Dan had u kunnen weten hoe het komt dat ‘Latijn’ staat bij
‘economie en organisatie’. Als die leerlingen doorstromen naar het hoger onder-
wijs, slaagt meer dan 80 procent van hen in de toegepaste economische weten-
schappen. Ook dat is vorige week toegelicht. En daarom komen die studie-
richtingen in die verschillende domeinen terug.

Elisabeth Meuleman (Groen): Dat was echter nooit de bedoeling, noch van de
nota-Monard, noch van het masterplan. Ook in de recente nota’s staat dat letter-
lijk. Want ja, we moesten in de conceptnota’s van de regering toch overschrijven
wat op de horizontale as in het masterplan stond: studiedomeinen die inhoudelijk
samenhangend een thematisch geheel vormen. Dat was de bedoeling van de
domeinen, en dan zouden we inderdaad naar domeinscholen kunnen evolueren.
Nu is er een nieuw, nog complexer raster gelegd – ik kom daarop nog terug –
over de oude onderverdeling en richtingen van het aso, die koste wat het kost
behouden moeten blijven, met de hiërarchie die er altijd in heeft gezeten. Dat is
bijzonder jammer voor de gelijke onderwijskansen, maar ook voor het uitdagen
van onze sterkste richtingen. Ik zegt dat niet, dat zegt de heer Monard. Sommige
richtingen die uit het tso moeten verdwijnen, zijn zeer succesvol en toekomst-
gericht. Sommige scholen kregen in 2014 nog de toestemming om ze op te
richten en uit te bouwen. Techniek-wetenschappen, duurzaam wonen, maat-
schappelijke veiligheid, natuur- en groentechnische wetenschappen, chemie, …
De logica achter het schrappen is voor niemand duidelijk, mijnheer Daniëls, niet
voor de koepels, niet voor directeurs, niet voor de leerlingen.

Koen Daniëls (N-VA): Misschien hebt u dit stuk ook niet onder ogen gekregen,
mevrouw Meuleman, maar dit is een voorstel van matrix, op basis van de
screening, dat aan de onderwijsverstrekkers zal worden voorgelegd. Er zijn
inderdaad bepaalde studierichtingen verdwenen. Een van de ambities van de
hervorming was een beetje te wieden in het aantal studierichtingen. Krijgen we
van de onderwijsverstrekkers de opmerking dat het toch wel heel jammer is dat
we een bepaalde richting niet meer hebben, dan zullen we dat toelichten. Komen
sommige richtingen dan misschien terug, zij het na een inhoudelijke bijsturing?
Dat kan, want daarover gaat het, mevrouw Meuleman. Het gaat over inhoud. Wat
zit er in een bepaalde richting en waar bereidt ze op voor? Die duidelijkheid
willen we voor ouders en leerlingen creëren, zodat ze niet voor verrassingen
komen te staan. Zoals bijvoorbeeld humane wetenschappen volgen, daarna
psychologie gaan studeren en buizen op statistiek. Dat is inhoud, en daar zullen
we aan werken.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld): Voor de collega’s die de commissie Onderwijs niet
volgen, toch even toelichten. Wat u op het scherm ziet, is niet de volledige matrix
voor de tweede graad secundair onderwijs. Ik vermoed dat een A3 te groot was
om te projecteren. De minister heeft net gezegd – en dat is voor onze fractie, en
ik denk ook voor de rest van de meerderheid, geen detail – dat er een kolom
‘arbeidsmarkt - buitengewoon secundair onderwijs OV3’ ontbreekt. Dat waren
woorden, en het zullen ook daden worden. De minister gaf het voorbeeld van een
campusschool met leerlingen buitengewoon onderwijs samen met leerlingen van
het gewoon onderwijs. Dat is niet alleen in theorie ingeschreven. De beslissing
van de Vlaamse Regering was groter dan alleen maar eerste, tweede en derde
graad; ze gaat ook over bestuurlijke optimalisatie.

Voor de mensen die tot de laatste pagina hebben gelezen, lees ik voor – er is
toch nog een klein varkentje met centen: “andere stimuli: als een vereniging van
schoolbesturen zijn scholen organiseert als domein- of campusscholen, kunnen
zij prioritair aan bod komen voor financiële stimuli voor moderne en kwa-
liteitsvolle technische uitrusting in technische en beroepsgerichte opleidingen.”
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Ik vind dat geen detail in een nota. Dat is iets heel belangrijks. We zullen er over
vijf of tien jaar nog op terugkijken en zeggen dat we dat toen mogelijk hebben
gemaakt. Na een segregatie van het buitengewoon onderwijs die al bijna eeuwen
duurt in dit land, gaan we nu eindelijk echt de toenadering maken. Daarom vind
ik het spijtig dat in de voorstelling die de diensten hebben, die kolom er net af
valt. Ze betekent in deze matrix voor ons een wezenlijke vooruitgang en ze stond
in geen enkele nota tot nu toe: noch in die van Monard, noch in die van Smet,
noch in die van de regering. Ze is er nu gekomen. Aan de toehoorders om te
weten hoe dat komt.

Kathleen Helsen (CD&V): Mevrouw Meuleman, u verrast mij. U spreekt over
het behoud van aso, tso, kso en bso. U presenteert hier voor ons een tabel, maar
u vergeet iets heel belangrijks van die tabel te vermelden: dat het net de
bedoeling is om meer transparantie te bieden aan leerlingen, zodat ze, als ze een
bepaalde richting volgen, weten wat de finaliteit is van de richting. U houdt zelf
vast aan wat is. U moet samen met leerlingen in de toekomst vooruit kijken,
zodat zij weten waarop ze zich voorbereiden – op hoger onderwijs, op de arbeids-
markt of op beide – en welke kansen ze precies hebben in het hoger onderwijs en
op de arbeidsmarkt.

U zegt dat het helemaal niet transparant is. Het is net wel transparant. Het is
voor alle leerlingen zeer duidelijk – als zij een richting Latijn of wetenschappen
volgen – wat hun toekomstmogelijkheden zijn. Dat wordt hier zeer mooi weerge-
geven in een kader. Als u natuurlijk wilt dat een richting enkel voorbereidt op één
verdere doorstroming, dan pleit u voor een verenging en een verschraling van
ons onderwijs. Neen, wij willen duidelijk maken hoe rijk het is. Daarom vindt men
de verschillende richtingen vaak in meerdere vakjes terug, maar dat biedt net
transparantie.

U vraagt zich af wie zoiets nu gedaan heeft. Dat is afgetoetst met het hoger
onderwijs. Dat is afgetoetst met verschillende sectoren op de arbeidsmarkt. In
het verdere traject dat nu zal worden gevolgd, zal het worden besproken met
onderwijsverstrekkers, maar ook met de SERV zal er gesproken worden en zal er
advies worden gevraagd om te bekijken of het inderdaad een antwoord biedt op
datgene wat de arbeidsmarkt nodig heeft. U zegt dat het niet transparant is. Ik
denk dat het nooit zo transparant is geweest als nu.

Ann Brusseel (Open Vld): Mevrouw Meuleman, u bent net als ik en de heer De
Ro op bezoek geweest in de middenschool in Boom. U hebt daar kunnen
vaststellen hoe men er de eerste graad organiseert. Wat u het vastzetten van
bepalende keuzes voor een verdere schoolcarrière noemt, heb ik daar niet
gezien. U ook niet. U vertelt de zaken hier vandaag anders dan ze zijn. Die
leerlingen kunnen er in het eerste jaar kennismaken met verschillende vakken,
zodat ze op een later moment met kennis van zaken kiezen. Een geïnformeerde
keuze is het begin van een emancipatorisch traject. Ik vind het erg dat ik u dat
moet uitleggen. Zeggen dat dat definitieve keuzes zijn omdat die kinderen kennis
kunnen maken met verschillende vakken, is nogal kort door de bocht.

Ik heb voor u dezelfde vraag als die die ik aan sp.a heb gesteld, maar waarop ik
eigenlijk niet echt een antwoord heb gekregen: wat doen we met de kleine
scholen die een studieaanbod hebben dat domeinoverschrijdend is? U hebt
immers blijkbaar ook wel uw bedenkingen bij die matrix. U hebt eigenlijk ook wel
een voorkeur voor de oude domeinen. U verwijst naar Monard, u verwijst naar de
eerste conceptnota van Pascal Smet. Wat moeten de scholen dan doen die in een
kleine scholengemeenschap zitten of die op meer dan tien kilometer afstand
zitten van een andere school die die studierichtingen aanbiedt? Moeten zij
schrappen in hun studieaanbod? Moeten die kleine technische athenea, waar nu
ruimte is voor zowel lassen als voor schoonheidszorgen, een van die twee
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studierichtingen schrappen? Moeten die leerlingen dan maar de bus nemen naar
een school tien of twintig kilometer verderop? Ik zou het graag van u horen.

Jos De Meyer (CD&V): Sommige collega’s luisteren in de commissie noch in de
plenaire vergadering. Mevrouw Meuleman, de wijze waarop u de matrix voorstelt
na de degelijke uitleg die we in de commissie hebben gekregen, niet alleen van
de minister maar ook van de administratie, is er een karikatuur van maken. Als u
verwijst naar het domein ‘bouwen en wonen’, vermeld dan toch technologische
wetenschappen. Als u spreekt over het domein ‘land- en tuinbouw’, vermeld dan
toch ook biotechnologische wetenschappen.

Ik herhaal: kijk eens naar het aantal bio-ingenieurs dat Latijn-Grieks heeft gestu-
deerd. Voor de derde maal: over deze studierichtingen en de reductie ervan en
de herleiding tot minder zal er verder overleg gebeuren met de onderwijs-
verstrekkers.

Elisabeth Meuleman (Groen): Mevrouw Brusseel, ik ben inderdaad op bezoek
geweest bij die school in Boom. Dat is iets waar uw en mijn partij zich in de
vorige legislatuur onder mevrouw Vanderpoorten in konden vinden. Dat gaat
richting een echte, autonome middenschool, waarin leerlingen breed worden ge-
vormd en waarin vergaand wordt gedifferentieerd. Misschien hebt u ook zo’n les
wiskunde meegemaakt, waarbij men, op verschillende niveaus, elke leerling op
maat toch mee krijgt in de eerste twee jaar. Dat is voor mij inderdaad een goed
voorbeeld. Dat hadden we moeten invoeren met het masterplan. Dat is wat een
brede eerste graad is.

Gaan we dat invoeren? Neen, totaal niet. We werken nog steeds met basisopties.
Iedereen kan kiezen wat hij doet. Er zullen inderdaad scholen hopen dat ze
verder kunnen gaan met die autonome middenschool, maar ze zullen worden
beconcurreerd. Daar maak ik me veel meer zorgen over. Ook het GO!, waarover
u zo bezorgd bent, zal worden beconcurreerd door colleges die misschien het om-
gekeerde gaan doen. In een brede eerste graad zullen ze basisopties kiezen zoals
Latijn, die de sterke leerlingen aantrekken, die in plaats van te verdiepen en te
remediëren, veel meer inzetten op het differentiëren naar boven toe en op het
versterken. Op die manier zal de segregatie en de tweedeling in ons onderwijs-
landschap toenemen. Dat is zo jammer en zorgwekkend. Dus ik ben blij dat u het
voorbeeld van de autonome middenschool aanhaalt.

Ann Brusseel (Open Vld): Waar ook Latijn wordt gegeven, ook vanaf het
eerste middelbaar. U hebt niet goed opgelet tijdens uw bezoek.

De voorzitter: Mevrouw Brusseel, ik heb ook niet goed kunnen opletten, want ik
weet niet wat u hebt gezegd. Dat is heel vervelend, vooral voor oudere mannen
die niet goed meer horen.

Elisabeth Meuleman (Groen): Inderdaad, daarna, maar niemand zit vast en
we nemen iedereen mee tot 14 jaar.

Wat de tweede opmerking betreft over de transparantie: ik heb de matrix
opzettelijk geprojecteerd en laten verdelen op de banken. Zo kan niemand
zeggen dat ik dingen zeg die niet waar zijn of er niet in staan. Mijnheer De Ro, ik
geef u gelijk, het blad is te groot, OV3 staat er niet op. Ik vind het goed dat men
het buitengewoon onderwijs gedeeltelijk zal meenemen in die matrix. De vraag
op het terrein is of het er inderdaad van zal komen en of men dit zal kunnen
realiseren.

We zien hoe het nu gaat met het inclusief onderwijs. Ik hoop dat het spaar-
varkentje met de middelen groot genoeg zal zijn, dat de incentives die er zouden
moeten komen voor domeinscholen, er inderdaad zullen zijn. Ik heb ze nog niet
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gezien in de begroting. We hebben ernaar gezocht in mijn fractie, want we
zouden wel eens willen weten waaruit die incentives dan wel bestaan. Het is een
beetje het verhaal van het M-decreet en de middelen die soms veeleer lijken te
verdwijnen dan dat ze erbij komen. Hoe zullen die incentives eruitzien en zal men
kunnen evolueren naar domeinscholen? Dat is maar de vraag. Het principe om
OV3 ook mee te nemen in domeinscholen, als die er zullen komen, is wel goed.

Wat de transparantie betreft, mevrouw Helsen, op papier: ja. Voor iemand die
achter een computer zit en die een soort tabel moet opmaken en die in verschil-
lende vakjes kan zetten, daarvan kun je zeggen dat dat min of meer over-
zichtelijk is. Maar het is allerminst transparant. De voorzitster van de
scholierenkoepel verwoordt het met de nuchterheid van iemand die niet naar een
theoretisch model alleen kijkt, maar vanop het veld. “Hoe vreemd gaat ons
onderwijs eruitzien als een deel van ons onderwijs verandert op de ene manier,
de andere op een andere manier, en nog een hoop bij het oude blijft … Niemand
vroeg toch naar meer complexiteit.”

Inderdaad, dat is wat het zal worden. Nogmaals, de vrijblijvendheid en alles kan
en alles mag binnen de matrix. Horizontale ordening in domeinscholen, verticale
ordening in aso-scholen of een beetje van alles te samen in de campusscholen,
de brede eerste graad waar men zal kunnen verdiepen of niet en het toch nog
breed houden: welke kat zal daar haar jongen nog in terugvinden?

En wat bent u aan het doen met ons onderwijs? Bent u het beter aan het maken?
Ik denk het niet. U maakt het alleen complexer en onoverzichtelijker maar zeker
niet beter. We krijgen volgens mij geen schoolstrijd maar wel een scholenstrijd.
Scholen kiezen in welk systeem ze meestappen, en de verschillen tussen scholen
zullen toenemen. De concurrentie zal alleen maar aangewakkerd worden.

Kathleen Helsen (CD&V): Mevrouw Meuleman, ik wil reageren op wat u zegt,
omdat het niet klopt. U zegt dat de basisopties niet goed zijn terwijl ze nog niet
zijn ingevuld. Er wordt aan de onderwijsverstrekkers gevraagd welke basisopties
zij mogelijk maken, maar in de nota wordt heel duidelijk gezegd wat een
basisoptie is. Een basisoptie is een groep van leervakken die oriënterend en
verkennend zijn voor de leerlingen. En het is aan de onderwijsverstrekkers om
goede voorstellen te doen die zijn afgestemd op de tweede en derde graad die
volgt. Ik begrijp niet hoe u erbij komt dat om nu al te zeggen dat de basisopties
een mislukking zullen zijn terwijl ze nog niet zijn bepaald.

U vraagt wie hier nog aan uit kan. Ik wil er nogmaals op wijzen dat dit schema
ook gebaseerd is op Onderwijskiezer. Onze leerlingen zijn daarmee vertrouwd; ik
hoop dat u het ook kent. Het is een heel mooi programma, over alle netten heen
ontwikkeld, om leerlingen te begeleiden bij het maken van hun keuze. Zij vinden
daar het aanbod in terug dat het beste bij hen past. Dit is daarop gebaseerd. De
leerlingen zijn daarmee vertrouwd. Ik begrijp dan ook niet dat u hier vandaag
zegt dat dit niet transparant is, want dat klopt helemaal niet.

Elisabeth Meuleman (Groen): Dan zult u toch nog veel werk hebben om dat
allemaal uit te leggen, zowel aan de scholierenkoepels, als aan de
onderwijsverstrekkers en de onderwijsraad. Ik denk dat zij allemaal vragen
hebben bij de concrete invulling en realisatie daarvan op het veld. In elk geval
komen de broodnodige vereenvoudiging en de nodige structuurhervorming die
Georges Monard heeft vooropgesteld en gisteren in Terzake uit de doeken heeft
gedaan, en die voor transparantie en afstemming zorgt op het hoger onderwijs,
er met die schema niet.

Ik heb nog een vraag gesteld in de commissie waar ik geen antwoord op heb
gekregen. Ik hoop dat dat antwoord er nog komt. Ik kan me niet van de indruk
ontdoen – ik zeg niet dat het zo is, maar al het zo is, dan moeten we ons daar
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absoluut tegen verzetten – dat achter deze hervorming een besparingsoperatie
schuilgaat. De heer Daniëls heeft in de commissie gezegd dat onderwijs wordt
gefinancierd op leerlingenbasis. Leerlingen verdwijnen niet, wel eventueel richtin-
gen, en dus blijft alles hetzelfde.

Er zijn ook minimumpakketten om kleinere, nieuwere en interessantere richtin-
gen, soms nicherichtingen die echter wel zeer relevant zijn, op te richten.
Wanneer ik de tabel bekijk, vraag ik me af of er niet is gesnoeid waardoor dit
toch een besparing wordt. Voor ons, voor de netten en voor de directeurs is niet
duidelijk hoe dat snoeien is gebeurd. Ik heb gevraagd naar het financiële plaatje
achter de matrix, maar ik heb het niet gekregen. Ik hoop dat we dat nog zullen
krijgen, want dat is bijzonder relevant. Onderwijs heeft niet de luxe een euro
verloren te laten gaan.

Koen Daniëls (N-VA): Mevrouw Meuleman, het feit dat u probeert een zweem
te creëren dat wat hier voorligt, met name een inhoudelijke bijsturing met
gerichte maatregelen, een besparing zou inhouden, vind ik wel straf. We probe-
ren alleen duidelijkheid te creëren, en daarmee herhaal ik wat mevrouw Helsen al
heeft gezegd. We willen duidelijkheid creëren over de vraag waartoe een
opleiding al dan niet leidt.

Er zijn in Vlaanderen een aantal opleidingen ontstaan omdat scholen graag het
spandoek ophangen ‘uniek in Vlaanderen’. Een aantal opleidingen in Vlaanderen
bereiden vandaag voor op beroepen die er niet meer zijn. En dan is het de plicht
van de overheid om in die studierichtingen te wieden.

En ja, het klopt dat we met het veld in overleg zullen gaan om te luisteren wat zij
ervan vinden, of zij een inhoudelijke bijsturing zien, of er inderdaad te volunta-
ristisch een aantal zaken zijn geschrapt. Daar ben ik het mee eens. Maar sta hier
toch niet te zeggen dat het een grote besparingsoperatie is, want dat is het niet.

Elisabeth Meuleman (Groen): Dat zullen we nog zien. Ik zeg alleen dat de
logica achter de schrapping voor niemand duidelijk is. Er zijn richtingen ver-
dwenen die nog zeer relevant zijn. Er bereiken mij brieven van directeurs die
zeggen dat een bepaalde richting goed voorbereidt op de arbeidsmarkt en alge-
meen vormend is en dat ze er steeds meer leerlingen voor krijgen, terwijl die
richting toch verdwijnt. Wat is daar de ratio achter? Dat is ons niet duidelijk.

U gaat nu in overleg. Ik heb dat ondertussen goed begrepen. Er zal nog enorm
veel moeten worden bijgestuurd. Ik hoop dat het de duidelijkheid ten goede zal
komen en dat het de matrix nog heel wat zal verbeteren. Wat nu voorligt, doet
dat voor heel wat mensen niet en zorgt voor veel ongerustheid.

Minister, acht jaar na Monard en nog eens drie jaar na het masterplan hebben we
dit gekregen. Ik onthoud vooral – en dat zeggen ook een aantal onderwijs-
verstrekkers en de Scholierenkoepel – dat de Vlaamse Regering geen keuzes
heeft durven te maken. Met de matrix heeft ze nog maar eens wat koterijen
bijgebouwd. Dat is het geworden. Het is geen structuurhervorming geworden.
Het is een matrix waarin nog alles kan en alles nog mag. Mijnheer Daniëls, dat is
nog slechter dan een status-quo. U probeert altijd te verdedigen dat u de rust
hebt bewaard en dat de N-VA erin is geslaagd om ervoor te zorgen dat er niets
verandert. Er verandert wel iets, maar het wordt niet beter. Het wordt ingewik-
kelder en onoverzichtelijker.

Collega’s, diegenen die mij kennen, weten het: ik ben in de politiek zelden zo
teleurgesteld geweest. Het getuigt van een ongelooflijk grote politieke zwakheid.
Alle beslissingen en verantwoordelijkheid over een maatschappelijk zo fundamen-
teel en belangrijk thema, waarbij we zeggen dat we te veel jongeren verliezen en
dat we ze willen meekrijgen, worden doorgeschoven naar de onderwijsverstrekkers
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en naar de scholen. Dit is voor mij de conclusie: hoe de Vlaamse Regering zich op
31 mei op het vlak van onderwijs compleet irrelevant en overbodig maakte.
Proficiat! (Applaus bij Groen en sp.a)

Ann Brusseel (Open Vld): Mevrouw Meuleman, ik weet niet of het een troost
kan zijn, maar teleurstellingen kan een mens ook opdoen door foute verwach-
tingen. Als u alle heil verwacht van een structuurhervorming, dan staat de teleur-
stelling in de sterren geschreven.

U hebt daarnet verwezen naar problemen waarover al in 2008 sprake was. U
hebt het gehad over de nood aan beter remediëren en differentiëren. Dat is juist.
Ik heb een kleine doorlichting gedaan van een aantal programma’s van de
lerarenopleiding. De aandacht voor belangrijke zaken zoals remediëren en
differentiëren is in de Vlaamse lerarenopleiding, gezien de uitdagingen die zich de
voorbije jaren stellen, eigenlijk wat klein. Er is te weinig aandacht voor die zaken.

U verwijst naar de domeinscholen als de grote oplossing voor het waterval-
systeem. Maar wat is een watervalsysteem? In uw waardensysteem staat bso
onderaan en kun je van tso in de waterval naar beneden tuimelen. Ik ben het
daar niet mee eens. Ik heb daar een andere visie op. Ik denk dat het belangrijk is
om elke leerling, in welke structuur ook, te oriënteren en te begeleiden in zijn
studiekeuze naar de studierichting die voor hem of voor haar de juiste is. Dat is
de kern van de zaak. Doet men dat in een domeinschool of in een school waar
enkel technische richtingen worden aangeboden, dat is uiteindelijk wel hetzelfde
als het kind maar op de juiste plaats terechtkomt waar het zich kan ontplooien,
waar het graag studeert, waar het dingen leert waar het iets mee wil gaan doen.
Dan zijn we in het opzet geslaagd, niet wanneer we de structuren omverwerpen.

Mevrouw Meuleman, ik zal in u een bondgenoot vinden wanneer ik pleit voor
meer studiekeuzebegeleiding als vast item in elke lerarenopleiding. Dat zit er nu
amper in. Er is maar één hogeschool in Vlaanderen die daar uitdrukkelijk melding
van maakt. Misschien kan het ook verder in het programma vervat zitten en
pakken ze er niet mee uit. Maar het lijkt alvast geen prioriteit te zijn in leraren-
opleidingen vandaag.

Als we die lerarenopleiding gaan hervormen – wat de vorige regering ook niet
heeft gedaan en wat deze regering wel gaat doen – kunnen en moeten we
aandacht hebben voor al die zaken.

Als we de leerkrachtenopleiding hervormen – wat deze regering ook zal doen en
de vorige niet heeft gedaan –, dan kunnen en moeten we aandacht hebben voor
al die zaken. Het zijn niet de structuren die sterke leerlingen maken, het zijn
sterke leerkrachten die sterke leerlingen maken, mevrouw Meuleman. (Applaus
bij Open Vld)

Elisabeth Meuleman (Groen): Mevrouw Brusseel, ik heb net een grote
bekommernis voor leerlingen in het technisch onderwijs, in het beroepsonderwijs.
Ik vind echt dat we die richtingen moeten opwaarderen. Ik vind niet dat leer-
lingen daar moeten terechtkomen als ze niet met enthousiasme en positief
daarvoor hebben gekozen. Ik zie niet in hoe dit masterplan ervoor zal zorgen dat
die richtingen echt zullen worden opgewaardeerd.

Er is van alles nodig. Ik ben het met u eens. Wat differentiatie in het lager onder-
wijs betreft, heb ik prachtige dingen gezien. Ik ben met de minister van
Onderwijs een project gaan bezoeken in mijn regio Oudenaarde. Het project ging
over differentiatie voor sterke en hoogbegaafde leerlingen die soms ook proble-
men op het vlak van welzijn hebben. Die school deed het schitterend: men biedt
maatwerk aan de kinderen. De kinderen kregen een blauw, een groen of een
rood mapje en zijn allemaal bezig op hun niveau. Het basisonderwijs kan dat,
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maar kan ook wat extra middelen en omkadering gebruiken om dit te realiseren
en te versterken wat het al goed doet.

Er zijn ook een aantal andere maatregelen. Ik ben er natuurlijk niet tegen dat
Open Vld graag Engels, Frans of Duits wil aanbieden vanaf het derde leerjaar,
maar ik vind het wel een beetje mager. Open Vld, dat zo voor die talen heeft
gevochten, heeft immersie in het lager onderwijs er niet in gekregen, heeft CLIL
(Content and Language Integrated Learning) er niet in gekregen. Wat heeft Open
Vld gekregen? De mogelijkheid om een beetje Duits of Engels te krijgen in het
derde leerjaar. Ik stel me daarbij een grote vraag: als je in de ene school Engels
krijgt, in een andere Duits, in een andere niets, dan krijg je kinderen die allemaal
een andere taal hebben gevolgd, en die moeten dan in het middelbaar onderwijs
instromen. Ik vind het eigenaardig, maar aandacht voor talen krijgt mijn steun,
op welke manier dan ook. Ik vind dat u blij bent met een heel, heel, heel klein
trofeetje, maar goed.

Aandacht voor kleuters is ook goed. Ik ben blij dat u kleuterparticipatie wilt
bevorderen. Maar, en dat hebben we vorige week ook gezegd, zal die 150 euro
die de kinderen via de kinderbijslag zal moeten overtuigen om naar school te
gaan, het doen? Ik weet het niet. Mijn partij had veel liever een leerplicht-
verlaging gezien, want dan zijn kinderen verplicht bij wet om naar school te
gaan. Volgens ons was dit een betere en meer solide oplossing geweest.

U hebt twee kleine dingen binnengehaald. Open Vld is waarschijnlijk rond tafel
gaan zitten en heeft zich afgevraagd wat men kan vragen om in de etalage te
zetten waar niemand tegen kan zijn. Dat is goed, maar het is niet genoeg, en dat
zegt Monard ook. Monard zegt dat er een aantal dingen nodig zijn – aandacht
voor leerkrachten, meer differentiatie in de leerkrachtenopleiding, remediërend
werken –, maar er is ook een echte hervorming van het secundair onderwijs
nodig. Dat is de titel van het debat, en daarover gaat het vandaag.

Wat is er niet gekomen? Alles en van alles wat, behalve een hervorming.
Minister, u zegt dan in Terzake dat er ook duaal leren is om ongekwalificeerde
uitstroom tegen te gaan. Er zijn inderdaad een aantal proeftuinen duaal leren,
maar die passen niet eens in de grote hervorming van het secundair onderwijs.
Op den duur kan men zo alles op tafel leggen. Wat er niet is gekomen, is een
hervorming van het secundair onderwijs. Dat was toch het vertrekpunt. Daar
ging het over. Daar gaat het al over sinds 2008. Ik ben daarover verbaasd en
teleurgesteld. Mijn conclusie voor vandaag is: veel blabla.

Jo De Ro (Open Vld): Mevrouw Meuleman, over de grootte van de trofee: ik
herinner me een periode waar men met een ecotaks in de hand de onderhan-
delingstafel verliet en er nooit een heeft gekregen. Op dat vlak hebben we als
partij weinig lessen te krijgen.

Wij willen in heel Vlaanderen de mogelijkheid creëren om drie vreemde talen te
leren vanaf het derde leerjaar, binnen het curriculum. De laatste blauwe minister
van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, slaagde erin om samen met uw partij en
Volksunie en sp.a in de regering, taalinitiatie in te voeren. Taalinitiatie is veel
vrijblijvender dan wat er nu in staat. Dit is binnen het curriculum, en de enige
reden dat we dit niet verplicht opleggen, is dat ook de leerkrachten moeten
kunnen volgen, wat mevrouw Brusseel ook al heeft gezegd.

We zetten al jaren in op Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het
secundair onderwijs – wellicht ook zo’n dode mus die de collega’s van de
oppositie ons toedichten. In september zullen zestig scholen daarmee aan het
werk zijn, met torenhoge voorwaarden. Zo moet je een C1-certificaat hebben om
daarin les te geven. Als we het tot een succes willen in het lager onderwijs, zullen
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ook de leerkrachten moeten kunnen volgen. En u noemt het een klein trofeetje
om dat vanaf het derde leerjaar in te voeren?

De teloorgang van onze vreemdetalenkennis is verschillende keren door jonge
mensen geïllustreerd in het eindtermendebat. U citeerde daarnet iemand van VSK.
We kunnen evenzeer een van die tien jongeren citeren, die in De Standaard zegt:
“We leren acht jaar vreemde talen en we durven en kunnen ze niet spreken.” Het
zal niet alleen worden bepaald door de duurtijd in het onderwijs, maar ook door de
methodes. We reiken daarom de hand aan de onderwijsverstrekkers, de univer-
siteiten, de onderzoekers die niet alleen beleidsvermogend moeten werken,
beleidsonderzoek moeten voeren, maar ook praktijkgericht onderzoek.

De schoolbezoeken die wij brengen aan scholen die heel sterk bezig zijn met taal,
leren ons dat effectief niet alleen de sterkste leerlingen – want dat is nog zo’n
vooroordeel –, maar ook de zwakste leerlingen daar alle baat bij hebben. Ik denk
dat wij daarvoor gaan. U mag dat een klein trofeetje noemen. Het probleem van
de oppositie is – we hebben er samen met jullie deel van uitgemaakt – is dat de
trofeeën die je daar behaalt, meestal niet zo groot zijn. Deze trofee is zeer
tastbaar. (Opmerkingen van Caroline Gennez)

Nee, mevrouw Gennez, niet ‘als we er maar bij zijn’. Dit is een wezenlijk verschil.
Ik heb net bescheiden gezegd dat, toen we zelf de minister hadden, we taal-
initiatie hebben gekregen. Nu hebben we, met een partner waarvan u zegt dat
die nooit iets wil doen rond taal, verkregen dat in het basisonderwijs vanaf het
derde leerjaar binnen het curriculum andere talen mogen worden gegeven. Ik
vind dat geen kleine trofee, maar een echte verwezenlijking. (Applaus bij Open
Vld en CD&V)

Minister Hilde Crevits: Collega’s, eerst en vooral, u hebt het over trofeeën of
geen trofeeën. De grootste trofee is de trofee die we aan de leerlingen geven.
Alle pluimen die alle partijen op hun hoed willen steken, zijn eigenlijk voor de
galerij. Wat we doen, moeten we doen om jongeren te versterken.

Mevrouw Meuleman, ik ben blij dat u het hebt over het beroepsonderwijs en dat
het daarover gaat in dit debat. Ik was wel wat ontgoocheld toen u daarnet zei dat
ik het duaal leren erbij sleur. Het masterplan van het secundair onderwijs bestaat
uit 71 maatregelen, waarvan er 54 zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn. Het duaal
leren is daarvan een wezenlijk onderdeel, waarin we onder andere van 15 of 18
statuten naar 1 statuut gaan en dus transparantie en helderheid willen bieden.
Naast dat duaal leren heeft deze Vlaamse Regering het mogelijk gemaakt om
jongeren voor wie het leren en werken geen optie is, maar die toch problemen
hebben in onderwijs, toch flexibele trajecten aan te bieden. Dat is iets dat u ook
wenst en waarover u een aantal keren het woord hebt gevoerd.

Ten tweede, vele collega’s hebben het vandaag al benadrukt: het is in ons
beroepsonderwijs bijzonder belangrijk dat de jongeren die een cyclus volgen en
een diploma behalen, ook effectief naar de arbeidsmarkt kunnen gaan als ze
afstuderen. Het is belangrijk dat de werkgever vertrouwt op de kwaliteit van de
studierichting. We zetten daar een aantal stappen voor. Sinds enige tijd zijn er de
beroepskwalificaties. We proberen alle richtingen in ons beroepsonderwijs daarop
af te stemmen, zodat er een transparantie ontstaat. Je krijgt een aanbod op
school in het beroepssecundair onderwijs – niet alleen beroepsopleiding, maar
ook algemene vorming – dat strookt met de verwachtingen die men op de
arbeidsmarkt heeft in deze sector.

Wij snoeien verder ook in het beroepsonderwijs in een aantal richtingen. We
maken die wat breder. U hebt daarnet nogal denigrerend commentaar gegeven
op de matrix. Als u wat dieper zou kijken, ook naar wat erachter zit, zou u
volgens mij toch wel blij zijn dat we een aantal richtingen verbreden. De vraag
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rijst of het nuttig en nodig is dat iemand in het derde middelbaar al heel eng in
een bepaalde niche wordt opgeleid of dat we niet wat breder kunnen gaan in de
tweede graad, bijvoorbeeld richting bouw, om dan in de derde graad wat meer
specifiek te kiezen. Ik vind dat persoonlijk een goede optie.

Wat we ook doen, is het clusteren van richtingen en ze een nieuwe naam geven.
Denk aan de richting verkoop. Deze kan heel sterk inhoudelijk worden gemoder-
niseerd en daar hebben we nu werk van gemaakt door gebruik te maken van de
pijnpunten. Dat zijn zaken die grote stappen voorwaarts betekenen om jongeren
die beroepsonderwijs volgen effectief kansen te geven op de arbeidsmarkt.

We doen dat trouwens niet alleen voor het beroepsonderwijs, maar ook voor het
buitengewoon onderwijs. Het is nog niet gezegd door de heer De Ro, maar ik ben
bijzonder blij dat we een tiental nieuwe studierichtingen in het buitengewoon
onderwijs hebben ingevoerd die eigentijds zijn en die jongeren meer kansen
moeten geven op de arbeidsmarkt, nog meer dan vandaag.

Mevrouw Meuleman, het zijn punctuele maatregelen die zijn goedgekeurd en die
er net voor moeten zorgen dat jongeren die beroepsonderwijs volgen, goede en
sterkere kansen krijgen op de arbeidsmarkt dan vandaag het geval is.

De voorzitter: De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a): Voorzitter, ik zit niet in de commissie Onderwijs en ik ga
me dan ook niet toespitsen op het inhoudelijke. Tot drie maanden geleden stond ik
zelf nog les te geven in het secundair onderwijs, meer bepaald in het vrij onder-
wijs. We hebben daar al meer dan een jaar geleden beslist om een brede eerste
graad te ontwikkelen. Er was nog niet veel duidelijkheid over hoe die moest
worden ingevuld. Dat betekende dat er heel wat twijfels waren bij de leerkrachten
die het moesten doen. Er werden massa’s vergadermomenten opgelegd.

Nu plots is er een bepaalde vrijheid en een vrije keuze. De brede eerste graad
moet eigenlijk niet meer worden ingevuld. Veel collega’s van toen hebben me
dan ook gecontacteerd om te vragen hoe ze het moeten doen. We hebben
vandaag al vaak gezegd dat leerlingen en ouders niet goed meer weten wat ze
moeten kiezen. Als een school al bezig was met de ontwikkeling van een brede
eerste graad, dan weten nu plots heel wat leerkrachten ook niet meer wat ze
moeten kiezen. Dat vind ik een bijzonder spijtige zaak.

Kris Van Dijck (N-VA): Ik kan echt niet meer volgen. Mevrouw Gennez zegt dat
er niets verandert in de eerste graad en de heer Moyaers weet niet meer wat hij
moet doen.

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Voor alle duidelijkheid, u hebt 6 minuten.

Koen Daniëls (N-VA): Voorzitter, dames en heren, ik heb de 6 minuten toege-
meten tijd niet nodig. (Applaus)

Ik zal het op een kleine 5 minuten houden. (Gelach)

De operationalisering van het masterplan is zeer goed. Ik kan er eigenlijk niet
veel aan toevoegen. Het is zeer goed, niet omdat het de vertaling is van het
masterplan en al zeker niet omdat het het overtypen is van het masterplan, maar
wel omdat onze leerlingen, scholen en leerkrachten ermee gebaat zijn. Ik kan
niet genoeg herhalen dat ons Vlaams onderwijs toponderwijs is.

Gisterenavond laat zat ik te kijken naar een opgenomen uitzending van
Topdokters. Topdokters zijn het resultaat van ons barslechte Vlaamse onderwijs.
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Van heinde en verre komen ze naar Vlaanderen voor onze topdokters, ondanks ons
barslechte onderwijs. Ik dacht toen bij mezelf dat er zeker kritiek zou komen dat
de N-VA het weer heeft over de hoogste profielen zonder aan de rest te denken.

Ik dacht dat ik nog meer voorbeelden moest vinden, om het niet enkel over die
hoge profielen te hebben. En kijk: elke ochtend gaf ik mijn kinderen af aan mijn
vroegere leerlingen uit het bso verzorging. Iedereen van u heeft ooit, als hij of zij
zijn of haar kinderen heeft laten opvangen, die kinderen toevertrouwd aan
mensen die bso hebben gedaan. Daar zetten we ook op in.

Er werd gezegd dat er te weinig wordt gekozen voor wetenschap en techniek.
Laten we even een oefening doen: wie van u heeft in de lagere school elektriciteit
gehad? Niemand. Dan vragen we ons af hoe het komt dat leerlingen niet kiezen
voor wetenschap en techniek. Hoe zou dat komen, denkt u? We hebben er nooit
kennis mee gemaakt. Het zat verstopt in wereldoriëntatie. Je kan in Vlaanderen
de slimste mens van Vlaanderen worden zonder één praktische proef te doen. Als
je in de jeugdbeweging een ontspanner op een gasfles zou willen draaien en nie-
mand heeft u gezegd hoe dit moet gebeuren, dan kan je evengoed de ontspanner
kapot draaien en hebben de kinderen geen eten. Wie hier komt zeggen dat deze
meerderheid geen aandacht heeft voor bso en tso, heeft het mis.

Ander punt van kritiek: er is geen brede eerste graad. Paniek op een aantal
banken in het parlement! Wie denkt dat je met één brede eerste graad alle
problemen oplost, heeft het mis en doet onrecht aan de realiteit van de leerlingen
die vandaag op de schoolbanken zitten. Onze populatie is niet homogeen. In
Vlaanderen is die zelfs nog veel heterogener dan in vele andere landen.

Dan kom ik bij de leerkrachten. Stel u voor dat u leerkracht bent en men u zegt
dat alle kinderen allemaal hetzelfde gaan volgen, op hetzelfde niveau. U, als leer-
kracht gaat differentiëren. Wij hebben in Sint-Gillis-Waas Laura Waem, die een
Europese turnkampioene is. De spagaat die zij kan, kunnen onze Vlaamse leer-
krachten niet aan. Ze scheuren als ze dat moeten doen. Die pijnlijke keuze
hebben we niet gemaakt. Het is een getrapte studiekeuze om waar te maken wat
we willen doen: de talenten van de leerlingen ontdekken en gaandeweg laten
doorschuiven.

De minister verwees al naar het duaal leren. Twee weken geleden viel ik van mijn
stoel omdat er collega’s waren die het duaal leren niet hebben goedgekeurd. Terwijl
we met het duaal leren eindelijk erkennen dat leren kan door te werken, op een
positieve manier. Toch zijn er collega’s die dat niet goed vinden. Als u nu zegt dat ik
er van alles bij sleur, is het wel zo dat dit allemaal ook in dat masterplan staat.

Ik sluit af. We nemen wetenschap en techniek op, er is het oriëntatietraject, met
inbegrip van de oriëntatie op het einde van het secundair onderwijs, er zijn de
getuigschriften, er is de getrapte studiekeuze, er zijn studierichtingen die in een
matrix komen zodat kinderen, leerlingen en ouders weten waarvoor ze staan.
Tene quod bene: we behouden wat goed is, maar we gaan ook gericht bijsturen.
Dat is nodig om ons toponderwijs te behouden en alle leerlingen uit te dagen.
(Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V): Collega’s, in tegenstelling tot wat anderen vandaag
al gezegd hebben, is de realisatie van deze conceptnota’s wel een stevige stap
vooruit in heel het hervormingsproces dat wij al een geruime tijd doorlopen om
het secundair onderwijs te hervormen.

Ik weet niet of velen onder u het zich nog herinneren, maar vier jaar geleden
heeft onze fractie, nog voordat er conceptnota’s vanuit de regering waren, een
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eigen conceptnota ingediend in dit parlement. Wij hebben toen vanuit onze
fractie heel duidelijk verwoord hoe wij vonden dat het secundair onderwijs moest
worden hervormd. Wij hebben de voorbije dagen dat document bovengehaald en
hebben gewoon gekeken of de elementen die CD&V toen vooropgesteld heeft,
terug te vinden zijn in de conceptnota’s die de Vlaamse Regering nu voorlegt. En
ik kan u zeggen dat het een volledige vertaling is van de conceptnota die CD&V
vier jaar geleden geschreven heeft.

Cruciaal in onze visie was dat er een hervorming kwam die leerlingen betere
kansen biedt op talentontwikkeling. In het voorstel van de regering zitten nieuwe
hefbomen om onze leerlingen toe te laten hun interesses en vaardigheden
maximaal te ontwikkelen in functie van een succesvolle doorstroom, hetzij naar
het hoger onderwijs, hetzij naar de arbeidsmarkt.

De tijd is te kort om op alle belangrijke elementen in te gaan, maar ik zal toch
weergeven wat wij vier jaar geleden al belangrijk vonden om in die hervorming
door te voeren. Ten eerste hebben wij altijd gesteld dat het een integrale
benadering moet zijn. We mogen niet enkel en alleen kijken naar het secundair
onderwijs, we moeten ook kijken naar het basisonderwijs en afstemmen op het
hoger onderwijs. Dat is nu gebeurd. Wij hebben ook gevraagd om meer ruimte te
geven om te differentiëren in de derde graad van het basisonderwijs. Wel, daar
worden proefprojecten rond opgezet om te kijken welke nieuwe organisatorische
modellen dat kan opleveren, zodat wij op die manier ook het basisonderwijs en
vooral de kinderen in het basisonderwijs kunnen versterken.

Wij hebben er ook voor gepleit om een volwaardig getuigschrift te geven aan alle
leerlingen, met duidelijke informatie over welk traject ze al hebben afgelegd en
welke resultaten ze hebben bereikt. Het zijn vaak de kinderen die in de B-stroom
terechtkomen die het hardst moeten werken. Het zou echt van weinig waardering
voor de leerlingen in het beroepsonderwijs getuigen als we hen geen volwaardig
getuigschrift zouden kunnen geven. Daarom zijn we enorm blij dat ook dat is
opgenomen.

Dan kom ik tot de eerste graad. Er zijn collega’s die zeggen dat er niets verandert.
Dat klopt van geen kanten. Het is duidelijk dat het voor de meeste leerlingen zeer
moeilijk is om op twaalfjarige leeftijd al te kiezen. Daarom is het net nodig om
ruimte te bieden voor differentiatie, ook in die eerste graad, om ruimte te bieden
voor remediëring, voor verdieping, maar ook om aan leerlingen de kans te geven om
hun talenten en interesses te ontdekken. De meesten kennen zichzelf op twaalf-,
dertienjarige leeftijd immers onvoldoende om al een bepalende studiekeuze te
maken. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe basisopties in die eerste graad in de
toekomst ook toegang geven tot zo veel mogelijk domeinen in de tweede graad. Het
gesprek daarover wordt aangegaan met de onderwijsverstrekkers.

Die brede algemene vorming is wél terug te vinden in de eerste graad. Als je het
mooi berekent, gaat het om 80 procent van de tijd dat leerlingen een brede
algemene vorming krijgen in de eerste graad. Die is daar dus wel aanwezig, maar
ook de ruimte om te remediëren, om te verkennen, om te oriënteren. Dat zijn
altijd onze uitgangspunten geweest.

Als we leerlingen laten proeven van thema’s, vakken en inhouden, om te ontdekken
of het hen interesseert en of ze de talenten hebben, is het ook cruciaal om hen daar
goed in te begeleiden. Ook dat zit in de nota vervat: een sterke onderwijsloop-
baanbegeleiding, die moet worden uitgebouwd. De concept-nota biedt echt kansen
om een persoonlijk leertraject te ontwikkelen dat tegemoetkomt aan de noden van
leerlingen, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken in hun traject.

Tot slot vinden wij, wat de matrix betreft, dat er wel sterk werk geleverd is. 29
studiegebieden worden herleid tot 8 studiedomeinen. Het aantal studierichtingen
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wordt sterk gereduceerd. Er wordt heel sterk de nadruk gelegd op de finaliteit
van de studierichtingen. De labels zijn terug te vinden in het schema. De
oriëntatie is vooral gericht naar de finaliteit zodat leerlingen weten waarop ze
zich voorbereiden en wat de kansen zijn na het doorlopen van het secundair
onderwijs.

Het is goed dat de dialoog nu kan worden opgestart met de onderwijs-
verstrekkers. Wij zijn ervan overtuigd dat het overleg zal leiden tot een verrijking
van wat op tafel ligt. Iedereen die het onderwijsveld kent, weet immers dat een
hervorming binnen het onderwijs enkel en alleen lukt als die voldoende gedragen
is. Daarom vinden we het belangrijk dat de dialoog met de onderwijsverstrekkers
en de verschillende stakeholders ten gronde kan worden gevoerd zodat we
daarop kunnen verder bouwen.

Wij willen dat de scholen van morgen scholen zijn die hun grenzen overschrijden
en hun leerlingen via een doordachte bundeling van krachten de vaste garantie
bieden dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen in de omgeving, het onderwijs-
traject, het domein, de finaliteit en de studierichting waar ze het best tot hun
recht komen.

Minister, u gaat de volgende weken een verder traject afleggen om te bekijken
hoe de onderwijsverstrekkers deze voorstellen verder mee vorm willen geven.
Wij wensen u daarbij heel veel succes toe. U hebt na veel overleg de violen
gestemd. Het is nu tijd om in dialoog te gaan met de verschillende onderwijs-
verstrekkers. Wij kijken vanuit onze fractie met veel belangstelling uit naar het
resultaat van deze dialoog. Wij zijn nog steeds zeer enthousiast om deze
hervorming verder mee vorm te geven. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld): Voorzitter, minister, collega’s, in februari waren politici,
journalisten en leidinggevenden binnen de onderwijskoepels het roerend eens in
hun vragen. Waarom doen de liberalen moeilijk over de hervorming van het secun-
dair onderwijs? Wat willen ze bereiken? Waarom hebben de liberalen het altijd over
het kleuter- en het lager onderwijs als het gaat over het secundair onderwijs? De
uitleg die steevast volgde, de analyse die gemaakt werd, was: het is de strategie
voor een voorzittersverkiezing, het is profileringsdrang van de kleinste regerings-
partij, men wil een paar punten naar voren schuiven en de media halen, maar ze
weten goed dat ze dat niet gaan bereiken en niemand overtuigen.

Het actuadebat dat we toen hadden in het parlement in februari, ging niet altijd
over de inhoud. Er werd gretig getracht om ons schade te berokkenen en vooral
onze motieven in twijfel te trekken. Men ging toen nogal vlot voorbij aan de
betrokkenheid bij Onderwijs die al decennia in ons DNA zit. De reacties van
leerkrachten, directies, onderzoekers, ouders én leerlingen waren, niet voor het
eerst, totaal verschillend van wat er in Brussel gezegd werd. Leerkrachten in
CLIL-scholen (Content and Language Integrated Learning) en onderwijzers die
buiten de uren met taalinitiatie bezig zijn, reageerden enthousiast op het pleidooi
om vroeger met vreemde talen te mogen beginnen, leerlingen getuigden over de
nood om meer te investeren in talen. Ik citeer een laatstejaars uit een opiniestuk
in De Standaard: “Wij krijgen al acht jaar Frans en nog steeds ben ik nauwelijks
in staat om met een Waal over het weer te praten.” Ouders die bezorgd waren
dat een gemotiveerde keuze om te blijven zitten na een B-attest niet meer zou
mogen, vroegen ons om door te zetten. Onderzoekers die steeds duidelijker
kunnen aantonen dat het jongste kind onze allerbelangrijkste doelgroep zou
moeten zijn, steunden ons door dik en dun. Langzaamaan begon ook wel het
besef in de Wetstraat te groeien dat de vragen die onze partij stelde, misschien
toch wel terecht waren en dat Vlaanderen inderdaad zou dwalen als het alles zou
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verwachten van een andere structuur van het secundair onderwijs om de achter-
stand die kinderen nu oplopen in het kleuter en lager onderwijs in te halen.

Maar al groeide het begrip voor onze vragen, dan bleef toch nog altijd één vraag
terugkomen: gaan jullie die punten wel hard kunnen maken? Wel, na het
onderwijsakkoord van twee weken geleden, wordt die vraag mij nauwelijks nog
gesteld, en al evenmin aan de mensen die toen vele interkabinettenwerkgroepen
samen met mij gedaan hebben.

Want, zet de Vlaamse Regering in op het jongste kind? Overduidelijk: ja. Ja, door
tegelijk ook over de kinderbijslag een beslissing te nemen en bruggen te slaan
tussen Welzijn en Onderwijs. Zitten er maatregelen in het akkoord die ouders van
kleuters mee zullen overtuigen om vroeger in te schrijven én ook om meer
schooldagen hun kindjes naar school te sturen? “Is een geldelijke incentive
genoeg?”, hoor ik de oppositie nu al twee weken roepen. Neen collega’s. Maar
dat heeft dan ook niemand gezegd. Maar die geldelijke incentive komt boven op
de inspanningen die lokaal gebeuren door heel veel partners.

En dat die 150 euro een aalmoes zou zijn en geen mensen zou overtuigen,
vinden wij eerlijk gezegd gezever. Want ook in dit huis horen we voortdurend dat
de kost van het kleuteronderwijs te hoog is voor sommige mensen. Als we dat
gat dan dichtrijden door deze maatregelen, dan helpen we toch die kloof te
dichten? Het is het één of het ander.

Gaan we iets kunnen doen aan de kennis van vreemde talen en vooral de
goesting om vreemde talen te leren? Overduidelijk ja. Los van de taalinitiatie die
voor een groot stuk al mogelijk gemaakt werd onder Marleen Vanderpoorten,
geeft dit akkoord zuurstof aan scholen die heel bewust willen inzetten op het
vroeg leren van vreemde talen. Al van in het derde leerjaar zullen scholen Frans,
Engels en/of Duits kunnen geven. Binnen het curriculum – ik heb het vandaag al
twee, drie keer moeten herhalen –, binnen het curriculum.

Met al die maatregelen geven we het onderwijs de kans om een doorlopende
leerlijn te ontwikkelen waarbij niet alleen meer talen vroeger geleerd worden,
maar waarbij vooral de durf en de goesting om die talen ook te spreken, moeten
stijgen. Het feit dat vanaf september nu al zestig secundaire scholen met CLIL
bezig zullen zijn, ondanks de zware voorwaarden in de reglementering, overtuigt
ons als liberalen dat we hier scholen geven waar ze nood aan hebben, en vooral
dat we Vlaamse kinderen toekomstkansen geven om beter talen te spreken.

Krijgen ouders en leerlingen in moeilijke omstandigheden toch nog ruimte om
gemotiveerd te kiezen voor zittenblijven in plaats van een B-attest? Ja. En ze
zullen dit kunnen doen met meer informatie dan nu het geval is. En daarnaast
komen er ook A-attesten met verplichte remediering. Daar is vandaag nog weinig
over gezegd maar op het terrein is het een belangrijke hefboom om motivatie te
bevorderen en schoolmoeheid tegen te gaan.

Maar boven op de zaken die we vroegen en waar onze partners in de regering
ons in steunden – waarvoor dank, trouwens – zijn er nog zaken toegevoegd aan
de hervorming die het vele werk van de interkabinettenwerkgroepen eer aan-
doen. Het versterken van het getuigschrift basisonderwijs zat al in de voorstellen,
maar een volwaardig getuigschrift dat toegang geeft tot 1B komt erbovenop. De
informatie over de studieprestaties van ex-leerlingen via het ministerie bezorgen
aan de basisscholen, het versterken van de mogelijkheid van het onderwijs in
vreemde talen, het opstarten van gerichte projecten om nog meer te differen-
tiëren om meer kinderen over de streep te halen, met bijzondere aandacht voor
scholen met heel wat anderstalige leerlingen kwamen erbovenop. Het opnemen
van buso OV3 is geen detail. Ik hoor dat nu al twee weken op het terrein: eerst
een vraag en nadien een soort ‘contentement’ dat ik allang niet meer hoor in het
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onderwijs. Het duidelijk opnemen dat herexamens nog altijd mogen als een
onderdeel van evaluatiemanieren, kwam erbij. Bestuurlijke optimalisatie kwam
erbij: stimuli geven voor prioritaire campus- en domeinscholen.

Het is spijtig dat we slechts zes minuten krijgen om hierover te spreken. Ik eindig
voorzitter. Minister, op 6 juni 1944 zei Churchill na de invasie in Normandië: “Now
this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end
of the beginning.” Ik zou, de vroegere Britse premier indachtig, namens onze fractie
willen meegeven dat dit akkoord niet het einde is van het werk. Dat beseft u maar al
te goed. Maar het is wel een verdomd belangrijke stap, een stap waar u en de
Vlaamse Regering kunnen op voortbouwen om het lerarenberoep aantrekkelijker te
maken, de lerarenopleiding te moderniseren en samen met het parlement de
eindtermen aan te passen. Dat zijn samen met deze onderwijshervorming allemaal
puzzelstukken om te maken dat binnen vijf à tien jaar alle kinderen in Vlaanderen
meer kansen krijgen op een toekomst waarin ze zelf keuzes kunnen maken en geluk
kunnen nastreven. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: De heer Janssens heeft het woord.

Chris Janssens (Vlaams Belang): Voorzitter, minister, leden van de regering,
collega’s, de hervorming van het secundair onderwijs kent inderdaad al een hele
voorgeschiedenis, en het debat van vandaag heeft dat nog eens beklemtoond.
Wie er in de vorige legislatuur bij was, herinnert zich trouwens de weinig fraaie
debatten tussen de meerderheidspartijen. Een van die partijen, sp.a, wier
minister van Onderwijs de hervorming nochtans in gang zette, werd intussen
gedumpt en in de regering vervangen door Open Vld. Er is dus voor deze
hervorming een compromis uit de bus gekomen waarbij ook deze regeringspartij
wat snoepgoed toegeworpen kreeg, in de hoop haar in die Vlaamse Regering voor
enkele maanden koest te houden.

Minister, wat de inhoud van de onderwijsplannen betreft, zijn we niet wild van
het bereikte compromis, maar we zijn wel opgelucht dat ons onderwijs gespaard
zal blijven van een fundamentele, alles overhoop gooiende hervorming, die
volgens ons allerminst noodzakelijk of wenselijk is en waarvoor mijns inziens ook
geen draagvlak bestaat, noch onder leerkrachten, noch onder ouders. Herinner u
een aantal peilingen ten tijde van het masterplan waaruit bleek dat veel
leerkrachten tegen die grote hervorming waren. De problemen waarmee ons
onderwijs wordt geconfronteerd, zoals het feit dat de kwaliteit inderdaad onder
druk staat, zijn immers geen gevolg van de bestaande structuren, maar wel
grosso modo van de veranderde schoolpopulatie. Het massa-immigratiebeleid
van de voorbije Federale Regeringen en het falende integratiebeleid eisen hun
tol. Het is niet door te nivelleren dat men een antwoord biedt op het probleem
van de vele jongeren die vandaag de school verlaten zonder diploma.

We zijn daarom tevreden dat de onderverdeling aso-bso-tso-kso uiteindelijk in grote
mate behouden zal blijven, al zullen ze nu doorstroomrichtingen of arbeidsmarkt-
gerichte richtingen worden genoemd. De vraag moet natuurlijk wel worden gesteld
op welke wijze dat watervalsysteem nu zal worden vermeden, want dat moet toch
zeker het doel zijn van deze onderwijshervorming. De doorstroomrichtingen zullen
op dit moment gewoon de nieuwe voorkeurrichtingen worden. Het beter definiëren
van de vooruitzichten van de diverse richtingen, zoals nu gebeurt, draagt misschien
een beetje bij tot het formuleren van een positieve studiekeuze in plaats van een
negatieve voor wat men tot nu toe technische en beroepsrichtingen noemt, maar
zeker even belangrijk lijkt me het duidelijk formuleren en propageren van de
technische en beroepsopleidingen in het lager onderwijs en bij de ouders.

Het Vlaams Belang heeft zich altijd al gekant tegen een brede eerste graad. Ik
hoop dan ook dat de vrees niet bewaarheid wordt dat die brede eerste graad
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alsnog wordt gerealiseerd door de forse beperking van het aantal optie-uren en
het studiekeuze-uitstel. We hadden inderdaad liever gezien dat een specifieke
keuze in de eerste graad minstens al mogelijk zou moeten kunnen zijn voor
leerlingen die op dat moment al overtuigd zijn van hun keuze, en we hopen dat
er niet te fel wordt gesnoeid in de basisopties.

We zijn gematigd positief over het feit dat de onderwijsvrijheid overeind zal
blijven door de domeinscholen of de campusscholen niet verplicht te stellen,
alhoewel er helaas wel een koppeling is aan de financiering. Voor mijn partij staat
de vrijheid van onderwijs centraal. Ik ben dus blij dat scholen zich min of meer
kunnen blijven organiseren zoals ze zelf willen en hoop dat het gezond verstand
op het terrein zegeviert. Het is immers niet goed dat leerlingen van verschillende
niveaus te lang worden samengehouden. Klassen met te grote interne niveau-
verschillen zijn in niemands belang, niet in dat van de sterke leerlingen, maar
ook niet in dat van de zwakkere leerlingen, die het gevoel zullen krijgen dat ze
falen, laat staan dat dit in het belang zou zijn van de leerkrachten, wier job
nodeloos extra wordt verzwaard.

Het Vlaams Belang heeft wel vragen bij het feit dat de hervorming van het secun-
dair onderwijs nu plots wordt gekoppeld aan maatregelen die zelfs het kleuter-
onderwijs betreffen. We vernemen dat men vanaf het eerste leerjaar van de lagere
school al een introductie tot vreemde talen wil invoeren. De vraag is of het wense-
lijk is kinderen die dan nog volop bezig zijn met het verwerven van het Nederlands,
als moedertaal of als tweede taal naast de moedertaal, zo jong al met andere talen
te belasten. Ik denk het niet, temeer omdat op het ogenblik al 17 procent van de
leerlingen van het Vlaamse basisonderwijs een andere taal dan het Nederlands als
thuistaal heeft. Volgens mij is het dus beter in te zetten op een versterking van het
Nederlands in het basisonderwijs. Daar is immers werkelijk nood aan.

Ik wil tot slot nog de wens uitdrukken dat de rust in het onderwijs kan weer-
keren. Onze partij gelooft in de structuren van ons huidige onderwijs, dat nog
steeds in de Europese top meedraait We blijven ons dan ook kanten tegen expe-
rimenten en grote hervormingen die alles en iedereen willen gelijkschakelen.

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

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

– Groen, sp.a en de meerderheid kondigen aan een motie te zullen indienen.

De moties moeten uiterlijk om 17.15 uur zijn ingediend.

Het parlement zal zich daarover straks uitspreken.

Het debat is gesloten.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering. We werken
daarna de rest van de agenda af.

– De vergadering wordt geschorst om 16.37 uur.

– De vergadering wordt hervat om 16.52 uur.
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ACTUELE VRAAG van Gwendolyn Rutten aan Geert Bourgeois, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands
Beleid en Onroerend Erfgoed, over een mogelijke erkenning als ramp van
de recente wateroverlast

De voorzitter: Mevrouw Rutten heeft het woord.

Gwendolyn Rutten (Open Vld): Gisterenavond stond ik in de woonkamer van
een stadsgenote. Het water stond tot aan de knieën. Ze had alles wat ze omhoog
kon zetten, omhoog gezet, maar er dreven nog allerlei spullen rond en de ravage
was enorm. Elders lag er gewoon modder in de straten, en niet een klein beetje,
maar heel veel modder. Het was avond. Wat me is opgevallen, is de enorme
solidariteit van mensen die kwamen helpen, van stadsdiensten. Iedereen stak de
handen uit de mouwen.

Wat iedereen wel besefte, ondanks de miserie, niet alleen in Aarschot, in Rillaar,
maar ook in Geraardsbergen, in Hoeselt, en in tal van andere plaatsen, is dat dit
de kracht van de natuur was. En tegen de kracht van de natuur is eigenlijk
niemand opgewassen. Mensen hebben natuurlijk een brandverzekering, maar we
hebben ook een instrument, namelijk het Rampenfonds. Wat ons gisteren en de
voorbije weken heeft getroffen, is niet meer of minder dan een ramp. Het
Rampenfonds kan helpen om schade die niet door de brandverzekering wordt
gedekt, te vergoeden. Daarvoor zijn een aantal criteria. Er moeten aanvragen
voor gebeuren. Alle papierwerk zal volgen, maar hebt u vanuit de Vlaamse
overheid zicht op die criteria en op de kans dat dit als ramp wordt erkend? Dat is
ook mijn vraag aan u: kunt u me zeggen hoe u die inschatting maakt en of de
gebeurtenissen van de voorbije weken in aanmerking komen om als natuurramp
erkend te worden? (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter: Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois: Niemand onder ons kan onverschillig
blijven. Er is enorm veel schade, enorm veel menselijk leed. Er is gelukkig ook
veel solidariteit. U hebt daar terecht op gewezen. Bij al die overstromingen en
zware regenvallen zijn heel veel mensen spontaan te hulp geschoten.

Ik heb onmiddellijk actie ondernomen. Niet ik, maar de collectieve Vlaamse
Regering is bevoegd voor de erkenning van de ramp. Op 31 mei hebben alle
burgemeesters, alle gemeenten, al een e-mail gekregen met een formulier om
een aanvraag in te dienen.

Ik heb ook de periodes samengevoegd. Het is begonnen op 27 mei, maar het
heeft geduurd tot gisteren, met een nasleep. Als er een ramperkenning is, moet
alles in één geheel worden erkend. Er staat geen termijn op, maar om snel te
gaan, hebben we gevraagd dat alle gemeenten formulieren met de ramingen en
met de aanvraag zouden indienen tegen eind juni. Na eind juni kunnen wij het
advies van het KMI vragen om te weten of het gaat om exceptionele regenval die
onder de rampenwetgeving valt. Dat is federale wetgeving, want het decreet is
nog niet in werking. Aan dat advies zijn we formeel gebonden.

Er zijn twee criteria: meer dan 30 liter neerslag per vierkante meter per uur,
ofwel meer dan 60 liter neerslag per vierkante meter gedurende 24 uur.
Daarnaast is er de overstroming, het buiten de oevers treden van beken en
rivieren. Daarover wordt advies gegeven door het Waterbouwkundig Labora-
torium van Borgerhout. Als die criteria vervuld zijn – ik kan daar niet op vooruit-
lopen, maar we weten allemaal dat het zeer uitzonderlijke, zware toestanden
waren – komt er een besluit van de Vlaamse Regering. Na dat besluit hebben
mensen drie maanden tijd om hun aanvraag in te dienen. Ik heb afgesproken
met de diensten, die nog bezig waren met het wegwerken van de gevolgen van
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vroegere rampen, dat ze zo snel mogelijk zouden overgaan tot de afhandeling
van de aanvragen. Zoals u terecht zegt, hetgeen verzekerd is door de brand-
verzekeringspolis komt niet in aanmerking. Landbouwschade komt wel in
aanmerking. Mensen die niet verzekerd zijn wegens een sociale toestand, bij-
voorbeeld mensen met een leefloon, kunnen ook van de tussenkomst van het
Rampenfonds genieten.

Gwendolyn Rutten (Open Vld): Minister-president, ik ben blij om dit te horen.
Op basis van wat ik heb gezien – dat is natuurlijk altijd beperkt – in Rillaar en
Aarschot, was de natuurkracht echt verwoestend. Dat hebben de beelden van
gisteravond elders in Vlaanderen ons allemaal getoond. Als we die erkenning
kunnen krijgen, betekent dat een wereld van verschil, in de eerste plaats voor
mensen die het sociaal moeilijk hebben, voor ondernemingen, voor landbouwers.
Ik ben heel blij te horen dat uw diensten daar volop mee bezig zijn. Dit is een
kleine sprankel hoop in moeilijke momenten. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

Wilfried Vandaele (N-VA): Minister-president, we hebben allemaal de schrij-
nende beelden gezien van schade aan huizen en aan de landbouw. Het is
uitstekend dat u uw uiterste best doet om te proberen daar vergoedingen voor te
vinden, onder andere via het Rampenfonds.

We moeten naast het aanpakken van de gevolgen van wateroverlast ook echt
eens werk maken van de oorzaken. We hebben het debat over het vrijwaren van
signaalgebieden, infiltratie op perceelsniveau en de verhardingsstop vorige week
en de week daarvoor hier gevoerd. Voor dat laatste, mevrouw Rutten, voelde ik
weinig enthousiasme bij de collega van Open Vld. We moeten echt de oorzaken
aanpakken, minister-president. Gemiddeld hebben we 50 miljoen euro schade
door overstromingen per jaar de laatste jaren. Dat is toch al flink wat. We moe-
ten echt inzetten op voorkomen, veeleer dan op genezen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter: De heer Dochy heeft het woord.

Bart Dochy (CD&V): Vlaanderen heeft in het verleden al bewezen dat het snel
en adequaat kan werken. De afhandeling van de ramp van eind juli 2014 heeft
binnen de zes maanden tot een erkenning geleid. De uitbetaling is ook vrij vlot
verlopen. Maar toch wil ik vragen, minister-president, om even aan te dringen bij
federaal minister Jambon om de pinksterstorm en de zaken die daar nog achter
zitten, heel snel te laten erkennen en de procedure vooruit te laten gaan.

Er zou ook bijzondere aandacht moeten zijn voor de gevallen waar grote neerslag
op hoger gelegen gebieden een zeer groot effect heeft gehad op lager gelegen
gebieden. Het water moet passeren, de beken hebben onvoldoende capaciteit, het
water treedt buiten de oevers van de beek en dat geeft uiteindelijk veel schade aan
de landbouwteelten. Dat is een heel belangrijk probleem, vooral omdat de neerslag
valt op het hoger gelegen gebied en niet op de plek waar de schade ontstaat.

Minister-president Geert Bourgeois: Mijnheer Vandaele, het debat dat u
aantrekt, is hier inderdaad vorige week gevoerd met minister Joke Schauvliege.
Ik zal er niet op ingaan, alleen dit: in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gaan we
zeer zeker oog moeten hebben voor het conserveren van open ruimte, en voor
alle mogelijke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er meer water-
penetratie is. Daar komt het op neer, maar dat is een ander debat.

Mijnheer Dochy, ik heb gezien dat er ook vragen zijn gesteld aan de federale
overheid en dat minister Jambon heeft gezegd dat hij er werk van zal maken om
snel op te treden en snel te laten uitbetalen voor rampen die nog niet onder onze
bevoegdheid vielen. U zegt terecht – waarvoor dank – dat wij voor wat onder de
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Vlaamse bevoegdheid valt –weliswaar onder vigeur van de oude wet – want het
Rampendecreet is hier goedgekeurd, waarvoor dank, maar moet nog in werking
treden – heel snel werk hebben gemaakt van de erkenning. Ik heb de opdracht
gegeven aan mijn diensten om snel tot uitbetaling over te gaan. In die zaken is
de ellende en de menselijke miserie heel groot. Verschillende mensen zijn daar
bijzonder zwaar door getroffen. Dan is het zaak om snel op te treden.

Er is natuurlijk een procedure en die kan ik niet versnellen. De nieuwe procedure
onder het decreet zal sneller gaan. Dat is in het decreet ingebakken. Nu zijn we
gebonden aan een aantal termijnen. Ik heb al gevraagd aan de gemeenten om
snel in te dienen. Eigenlijk staat er geen termijn op, maar het is gevraagd tegen
eind juni. Ik mag er toch op rekenen dat alle gemeenten daaraan meewerken.
Het zijn ook maar principiële vragen, met bruto ramingen. Dan kunnen we snel
ons besluit nemen als we het advies hebben. Dat besluit zal er in de maand
september zijn. Er is ook de Inspectie van Financiën, en er is een begrotings-
akkoord nodig. Als dat is gebeurd, hebben de mensen drie maanden de tijd. Mijn
diensten hebben me verzekerd dat ze zeer snel tot uitbetaling zullen overgaan.

U vraagt terecht aandacht voor de overstroming. Daarom wordt advies gevraagd
aan het Waterbouwkundig Laboratorium. Men kan ook schade hebben op
plaatsen waar er geen overvloedige neerslag is geweest maar als gevolg van
atmosferische neerslag, zoals dat in het besluit staat, die zich op een hoger gele-
gen gebied heeft voorgedaan waardoor in de lager gelegen gemeente of een deel
van een gemeente beken en rivieren buiten hun oevers treden. Ook dat is
opgenomen in de regelgeving en wordt objectief in kaart gebracht, in dit geval
door het Waterbouwkundig Laboratorium. Ik heb hun gevraagd om zeer diligent
te werken.

Gwendolyn Rutten (Open Vld): Minister-president, het gaat hier in eerste
instantie over mensen die in heel veel miserie zitten. Ik waardeer dan ook heel
erg dat u van die snelle procedure binnen de limieten gebruikmaakt.

Wat de oorzaken betreft, zou ik niet te snel tot conclusies overgaan. Wanneer op
een bepaald moment de hemelsluizen opengaan en op heel korte tijd gigantisch
veel water naar beneden komt, dan mag men doen wat men wil maar dan is het
op een bepaald moment letterlijk en figuurlijk dweilen met de kraan open of
pompen of verzuipen, kiest u zelf de uitdrukking maar.

Minister-president, het zou misschien toch een goed idee zijn om met de talrijke
instanties niet alleen in Vlaanderen maar ook over de regionale grenzen heen, die
met water te maken hebben, aan tafel te gaan zitten en na te gaan hoe een en
ander in kaart kan worden gebracht en op elkaar kan worden afgestemd. Dat
debat moet nog worden gevoerd. Op korte termijn apprecieer ik de erkenning
van deze ramp als natuurramp. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter: De actuele vraag is afgehandeld.

ACTUELE VRAAG van Stefaan Sintobin aan Liesbeth Homans, vice-
minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoede-
bestrijding, over gescheiden zwemmen voor moslimvrouwen met exclu-
sief vrouwelijk reddingspersoneel in Plopsaland

De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): Minister, Samson en Gert waren vorige
zaterdag niet welkom in Plopsaqua. Het subtropisch zwembad van Plopsaland in De
Panne was afgehuurd door een vzw van moslima’s die hadden geëist dat er geen
mannen aanwezig zouden zijn en dat er enkel vrouwelijke redders zouden zijn.
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Sommigen vragen zich misschien af waar ik me mee moei, het gaat immers om
een privé-initiatief, maar ik wil de collega’s erop wijzen dat er de afgelopen jaren
toch heel wat publieke middelen naar Plopsaland zijn gegaan. In 2014 werd via
Toerisme 200.000 euro toegekend aan Plopsa Theater. In 2009 werd er bijna
400.000 euro uitgegeven aan een MER-studie om de mobiliteitsproblemen aldaar
op te lossen. Ook de gemeente De Panne geeft jaarlijks 750.000 euro uit voor de
huur van het tropisch zwembad.

Het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft me al
voor een deel gelijk gegeven. Zij zeggen dat de wet hier wordt overtreden omdat
men niet op basis van geslacht aan personeelsaanwerving kan doen. Maar
misschien nog belangrijker – en dat is ook de aanleiding van mijn vraag – is ons
eigen Vlaams Antidiscriminatiedecreet. Minister, wat denkt u over dit dossier?
Kan religie een basis, een criterium zijn om personeel aan te werven?

De voorzitter: Minister Homans heeft het woord.

Minister Liesbeth Homans: Ik heb me een beetje moeten verdiepen in de
federale arbeidswetgeving, maar het kan nooit kwaad om iets bij te leren.

Mijnheer Sintobin, ik denk dat u het met mij eens bent dat het privaat afhuren
van bijvoorbeeld een zwembad niet strafbaar is – politieke partijen kunnen dat
ook doen – maar dat hebt u ook niet beweerd.

Toegeven aan de eis dat er enkel vrouwelijke redders aanwezig zijn, is volgens
de federale arbeidswetgeving wel degelijk discriminerend en dus strafbaar. Ik
volg u dus in wat u zegt. Ik wil wel een onderscheid maken tussen het aanwerven
van personeel en het inzetten van bestaand personeel. Wanneer bij het aan-
werven wordt gediscrimineerd op basis van geslacht, dan gaat het om een
Vlaamse bevoegdheid. Het gaat dan over het decreet op de evenredige arbeids-
participatie. In dit geval gaat het echter over bestaand personeel en geen extra
personeel dat wordt aangeworven en ingezet.

U hebt zelf verwezen naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen, waarvan mevrouw Liesbet Stevens de leiding heeft. Zij heeft een aantal
klachten gekregen en is die nu aan het onderzoeken. Zij gaat bekijken wat ze
kan doen en ze gaat ook nog proberen te bemiddelen. Maar zij is net zoals u en
ik van mening dat dit inderdaad discriminatie is, dat dit niet kan en dat er
inderdaad naar een rechtbank kan worden gestapt. We zullen dus afwachten wat
dat instituut doet.

Mijnheer Sintobin, ik hoop dat ik u een beetje tevreden kan stellen als ik op dit
spreekgestoelte in naam van de Vlaamse Regering zeg dat ik ontzettend betreur
dat in deze zaak in het bijzonder maar ook in het algemeen mannen en vrouwen
niet gelijk behandeld worden. Dat staat haaks op de normen en waarden die wij
in Vlaanderen heel belangrijk vinden en hoog in het vaandel voeren.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): Minister, dank u voor uw antwoord. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik tevreden ben dat u hetgeen daar gebeurd is
veroordeelt. U zegt dat het niet kan. U verwijst wel naar het federale instituut en
hebt het over klacht indienen, maar daarbij verschuilt u zich toch een beetje
achter het juridische aspect. Ik vind vooral het feit dat dit kan gebeuren in Vlaan-
deren anno 2016 bijzonder erg.

Maar misschien moeten we wat verder durven te kijken. Misschien moeten we
durven vast te stellen dat wij in de loop der jaren altijd maar hebben toegegeven
aan de eisen van de islamgemeenschap in Vlaanderen, door altijd maar in te
gaan op hun eisen en door altijd maar te zeggen dat religie boven de wet staat.
Ik wil u trouwens wijzen op het artikel in De Standaard van vandaag, waarin een
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professor stelt dat twee op de drie moslims in Vlaanderen en Europa de Koran
boven de wet stellen.

Het verwondert mij eigenlijk dat ik hier alleen sta. Nu ja, het verwondert mij
eigenlijk niet. Ik stel alleen vast dat wanneer er een probleem is met interim-
kantoren en dienstenschequebedrijven, we hier met vijf of zes staan om dat
massaal aan te klagen. Vandaag sta ik hier alleen.

Mijn bijkomende vraag is: wat gaat u doen of wat kunt u doen als de vzw – zoals
zij al heeft aangekondigd – volgend jaar daarvoor een nieuwe aanvraag zal
indienen?

De voorzitter: Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Mercedes Van Volcem (Open Vld): Minister, wij vinden het heel belangrijk dat
in onze samenleving mannen en vrouwen gelijk zijn. Wij treden dan ook volledig
uw discours bij. Wij vinden het een verkeerd signaal dat meisjes en jongens
apart moeten zwemmen, en dat je op verzoek een man of vrouw als redder kunt
vragen. Wij denken dat het in het hele antidiscriminatie- en gelijkekansenbeleid
zeer belangrijk is dat in Vlaanderen de rechten van mannen en vrouwen en de
gelijkheid worden gerespecteerd. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: Mevrouw Sminate heeft het woord.

Nadia Sminate (N-VA): Minister, dit debat behoeft weinig nuance. Het klopt
dat je er juridisch gezien weinig aan kunt doen wanneer een vereniging dat bad
afhuurt en daar enkel vrouwen toelaat. Maar dat neemt niet weg dat ik daar met
heel grote bezorgdheid naar kijk. Je kunt toch niet voor een land kiezen omwille
van historische, politieke, economische en humanitaire redenen, maar tegelijker-
tijd onze gewoonten, waarden en normen naast je neerleggen. Die twee matchen
volgens mij niet. Wij moeten daar met man en macht tegen vechten.

Het feit dat bovendien ook nog geëist wordt dat de redder een vrouw is, is voor
mij echt geen fait divers. Dat is pure discriminatie. Voor mij is het de profes-
sionele dienstverlening die telt, en absoluut niet het geslacht. Ik vind dat wij hier
hevig tegenin moeten gaan. (Applaus bij de meerderheid)

Minister Liesbeth Homans: Natuurlijk onderschrijf ik wat mevrouw Sminate en
mevrouw Van Volcem zeggen. Mijnheer Sintobin, ik denk dat het parlement het
met u eens is, met een aantal nuances natuurlijk. We veroordelen dit scherp. We
zeggen dat mannen en vrouwen en gelijk welke andere groepen gelijk zijn aan
elkaar, en dat in onze Vlaamse samenleving geen plaats is voor een ongelijke
behandeling van vrouwen en mannen. Dit staat haaks op onze normen en
waarden. Dat is de belangrijkste boodschap.

Ik kan u ook nog zeggen dat ik absoluut mevrouw Stevens zal steunen met al
haar klachten die ze eventueel zal indienen bij de rechtbanken.

Meer kan ik vanuit mijn eigen bevoegdheden of vanuit Vlaanderen niet doen, want
er is de federale arbeidswetgeving. Ik denk dat het toch een heel duidelijk signaal
van de Vlaamse Regering is dat wij deze praktijken ook verwerpelijk vinden.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): Ik stel vast dat ik van de Vlaamse Rege-
ring eigenlijk gelijk krijg. Ik heb twee partijen niet gehoord, natuurlijk, en dat
verwondert mij niet. Wanneer u mij gelijk geeft en wanneer u zegt dat we de
gelijkheid van man en vrouw moeten opleggen aan iedereen die ervoor kiest om
in Vlaanderen te wonen en dat ze onze waarden en normen moeten volgen, dan
moeten we ook consequent zijn. Dan kunt nu dat niet zeggen en tegelijkertijd
een godsdienst, de islam, subsidiëren waar men de ongelijkheid van man en
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vrouw predikt. U financiert moskeeën waar zulke dingen worden goedgekeurd en
zelfs gepromoot. Wees eens consequent. Stop met de hypocrisie. Als u mij gelijk
geeft en zegt dat zulke zaken niet kunnen, dan moeten we consequent zijn en
stoppen met het subsidiëren van de islam. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter: De actuele vraag is afgehandeld.

ACTUELE VRAAG van Joris Vandenbroucke aan Liesbeth Homans,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoede-
bestrijding, over de gewijzigde berekeningswijze voor het uitgaven-
plafond van de verkiezingsuitgaven

ACTUELE VRAAG van Björn Rzoska aan Liesbeth Homans, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
over de nieuwe regels voor de kiescampagne bij de lokale en provinciale
verkiezingen

De voorzitter: De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a): Voorzitter, minister, collega’s, in de lange nacht
van 27 op 28 mei heeft de Vlaamse Regering heel wat beslissingen genomen. We
werden daarna getrakteerd op een persconferentie waar heel fier werd verteld
wat er allemaal beslist is, maar blijkbaar is men toch niet fier op alle beslissingen
die werden genomen. Ik kan dat wel ergens begrijpen.

Ere aan wie ere toekomt: het was collega Pira die er mee naar buiten is geko-
men. Blijkbaar heeft de Vlaamse Regering beslist dat we bij de verkiezingen van
2018 meer geld mogen uitgeven om onszelf aan te prijzen bij de mensen. We
mogen nog meer affiches, nog grotere affiches, in het straatbeeld hangen.

Eerlijk gezegd, ik vind dat toch wel een bijzonder ongelukkige samenloop van
omstandigheden, om niet te zeggen ronduit cynisch. Op het ogenblik dat een
regering beslist om 140 miljoen euro te besparen op het kindergeld van de gezin-
nen vandaag, wordt er tegelijk beslist dat er meer geld mag worden uitgegeven
aan politieke campagnes. Ik vind dat een bijzonder slecht signaal.

Als het waar is dat politieke partijen op een berg geld zitten waarmee ze niet
weten wat aanvangen, minister, dan moet u dat niet oplossen door te zeggen dat
ze meer mogen uitgeven. Waarom beslist u voor uzelf niet wat u voor de gezin-
nen hebt beslist? Waarom bespaart u niet? Waarom moeten gezinnen besparen
en mogen politici meer geld uitgeven, minister?

Minister, ik vraag u heel eenvoudig: trek die maatregel in en haal de maxima die
mogen worden uitgegeven aan campagnes, opnieuw omlaag. (Applaus bij sp.a en
Groen)

De voorzitter: De heer Rzoska heeft het woord.

Björn Rzoska (Groen): Voorzitter, minister, collega’s, het was inderdaad collega
Pira die uit een document haalde dat u ‘en stoemelings’ en zonder daarover veel te
communiceren – eigenlijk niet – de verkiezingsplafonds voor 2018 naar omhoog
wilt duwen. U wilt de partijen de mogelijkheid geven – en vooral uw partij, ver-
moed ik dan – om zeer veel campagnemiddelen te gaan inzetten.

U hebt dat eigenlijk besmuikt gedaan. U hebt dat weggestoken in een document.
U hebt daar zelfs niet eens – en ik begrijp dat, want de gêne is groot – actief
over gecommuniceerd.
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Wij hebben daar de afgelopen dagen, laat ons zeggen op niveau, over van
gedachten gewisseld. U hebt dan ook een heel leger dat als een tsunami over mij
heen is gerold, maar toch blijf ik bij mijn standpunt. Het is tegen de trend van
deze tijd in, tegen wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Politieke partijen
moeten vooral soberheid aan de dag leggen, zeker in een campagne, zeker in
een campagne. Ik heb bijvoorbeeld de evaluatie van de verkiezingen van 2012 –
het rapport van uw eigen administratie Binnenlands Bestuur, een turf van enkele
honderden bladzijden – gelezen. Nergens staat ook maar één opmerking dat er
een probleem zou zijn met de hoogte van de campagnemiddelen, wel integen-
deel. Minister, ik begrijp absoluut niet dat in een tijd waarin de Vlaamse Regering
besparing predikt voor alles en iedereen, u zomaar gratuit en makkelijk en
gewoon kort door de bocht ervoor gaat zorgen dat politieke partijen in 2018
meer geld mogen uitgeven.

Ik heb dus maar één heldere, concrete vraag voor u: draai die beslissing gewoon
terug. Dat is volgens mij het enige wat we als politici kunnen doen. (Applaus bij
sp.a en Groen)

De voorzitter: Minister Homans heeft het woord.

Minister Liesbeth Homans: U zegt dat die beslissing ‘in den duik’ is genomen
en dat ik wellicht wat gêne had om het in de openbaarheid te brengen. Het is
maar een detail, mijnheer Vandenbroucke, maar het is niet mee beslist tijdens de
superministerraad van die bewuste vrijdag.

Het gaat over drie verschillende zaken. Ten eerste gaat het over een voorstel van
decreet dat hier op 18 mei is goedgekeurd, dat onder andere de verlenging van
de sperperiode behandelt en ook dat je bepaalde giften van een bepaald bedrag
elektronisch moet doen. Ten tweede is er het ontwerp van decreet over de
afslanking van de provincies, de bevoegdheden die worden overgedragen en de
financiering ervan. Ten derde is er het ontwerp van Kiesdecreet. Dat gaat
inderdaad over de plafonds van de uitgaven in het kader van de gemeenteraads-
en provincieraadsverkiezingen. Het gaat dus over de lokale verkiezingen en niet
over de verkiezingen van het Vlaams Parlement of de Kamer. Het gaat ook over
de lijst van verboden campagnemiddelen, maar ook – en daarover hoor ik jullie
niets zeggen – over de halvering van het aantal provincieraadsleden en het
terugdringen van het aantal gedeputeerden in de deputatie van de provincie.

Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Eigenlijk worden die twee debatten compleet
met elkaar vermengd. Partijdotatie betekent ook dat, als we die beslissing door-
voeren – en ik hoop dat u de halvering van de provincieraadsleden met veel
enthousiasme zult goedkeuren –, de partijdotatie vanuit de provincies naar de
politieke partijen behoorlijk zal dalen. Die dotaties zijn nu eenmaal voor 70
procent gebaseerd op het aantal provincieraadsleden. Het is dus toch wel een
belangrijke beslissing.

Waarom zijn die plafonds verhoogd? Als je de sperperiode verlengt, is het nu
eenmaal logisch dat het bedrag dat je mag uitgeven, niet meer wordt berekend
op basis van het aantal kiezers op een bepaald moment, maar wel op basis van
een bepaald aantal inwoners. Waarom? De kiezerslijsten zijn pas eind augustus
bekend. Nu is de sperperiode verlengd tot 1 juli. Dat betekent dat politieke
partijen in gemeenten nog langer onzeker zijn over welke maximale bedragen ze
nu eigenlijk mogen uitgeven.

Er wordt in de media gedaan alsof dit gaat over bedragen in Amerikaanse
termen: over miljoenen, miljarden euro’s. Ik zal u een aantal voorbeelden geven.
De bedragen zijn berekend op basis van inwoners en niet meer op basis van
kiezers. Lokeren – ik wilde u een plezier doen, mijnheer Rzoska – gaat van 0,79
euro per inwoner naar 0,88 euro. Dat betekent dat men in Lokeren 3000 euro
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extra mag uitgeven per lijst – het gaat namelijk over lijsten en niet over
individuele kandidaten. In Leuven gaat men van 0,78 euro naar 0,90 euro. Daar
mag men 11.000 euro extra uitgeven per lijst. In Antwerpen gaat men van 0,25
euro naar 0,29 euro. Daar mag men dus 13.000 euro extra per lijst uitgeven.

Als u nu denkt dat men met deze bedragen spotjes kan kopen in de bioscopen of
op de televisie, dan vergist u zich. Er is iets dat ik echt helemaal niet correct
vind. U zegt: “In tijden dat we een inspanning vragen aan de burger” – dat klopt,
we vragen inderdaad een inspanning, maar we geven als Vlaamse Regering ook
allerlei zaken terug – “zou u zelf eigenlijk moeten besparen.” Maar, mijnheer
Vandenbroucke, dit is geld dat al in de kassen van de politieke partijen zit! Voor
alle duidelijkheid: er wordt geen eurocent extra gegeven. Wij hebben nooit
gepleit voor een verhoging van de dotaties aan de politieke partijen. U weet zeer
goed wanneer dat wel is gebeurd. In 2013 was er, door de afslanking van de
Senaat, een grote opportuniteit om de partijdotaties met 10 miljoen euro te
verlagen. (Applaus en kreten bij de N-VA)

Met tien miljoen euro. Er was een opportuniteit om de partijdotaties met 10
miljoen euro te verlagen, omdat er beslist was dat er in de toekomst vanuit de
Senaat geen dotatie meer zou worden gegeven aan politieke partijen. Wat
hebben de mensen die de zesde staatshervorming hebben goedgekeurd, beslist?
Om de Kamerdotatie met 4,1 miljoen euro te verhogen. U verhoogt enerzijds de
partijdotaties en komt mij er dan van beschuldigen dat we extra geld uitgeven,
wat absoluut niet het geval is.

Ik wil best met u beiden, met het hele parlement, het debat aangaan over de
partijfinanciering in het algemeen. Echt waar, met heel veel plezier.

Ik vind het bijzonder hypocriet en populistisch om nu dit pleidooi te houden,
terwijl u allebei verantwoordelijk bent geweest voor de stijging van de dotaties
en de partijfinanciering in 2013. (Applaus en kreten bij de meerderheid)

De voorzitter: Indianengeluiden horen niet in dit parlement thuis. Ik weet niet
wie de veroorzaker is, maar we zitten hier niet op een voetbalterrein. Ik heb
vorige week ook gezegd dat ik dat geen stijl vind.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a): Minister, ik vind het verbijsterend dat u relati-
veert dat in een op vier gemeenten het uitgavenbudget per lijst stijgt met meer
dan 10 procent terwijl gezinnen moeten besparen. Ik vind dat verbijsterend.
(Rumoer)

Uw uitleg rammelt langs alle kanten. De verlenging van de sperperiode is hier
goedgekeurd en heeft niets te maken met uitgaven van de campagnemiddelen.
In het decreet van de heer Peumans staat daar geen woord over in. We hebben
er geen woord over gezegd als de beslissing is genomen onder de fractieleiders.

De zesde staatshervorming – waar u trouwens onwaarheden over verkondigt –
heeft hier niets mee te maken. Ik zal zeggen wat hier aan de hand is. U spartelt
rond de vraag waar het om draait: welke uitleg kunt u verzinnen in deze tijden
om te verdedigen dat we meer geld moeten kunnen uitgeven aan campagnes? Ik
zal u het antwoord geven: het is het glijmiddel geweest om een politiek akkoord
te sluiten, een glijmiddel dat niet toevallig de grootste partij van deze regering
het beste uitkomt. (Applaus bij sp.a en Groen)

Björn Rzoska (Groen): Minister, ik weet niet of u beseft dat u spreekt namens
de Vlaamse Regering. U schoffeert eigenlijk uw beide partners in de coalitie die
de zesde staatshervorming mee hebben vormgegeven. Weet u waar u uw ogen
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voor sluit? U sluit uw ogen voor de besparing die doorgevoerd is, want er is
beslist dat het budget van de partijen drie keer niet wordt geïndexeerd, wat een
besparing is van 2,4 miljoen euro. Er is ook beslist met de hervorming van de
Senaat dat er zoveel weddes van senatoren wegvallen. Er zat wel degelijk op de
totaliteit een besparing.

U maakt de koppeling tussen de sperperiode en de verhoging van de plafonds
voor de verkiezingsuitgaven. U moet mij eens uitleggen hoe het komt dat men
aan de overkant van de straat naar een sperperiode is gegaan van drie naar vier
maanden zonder dat de plafonds gestegen zijn. U maakt die koppeling om de vis
te verdrinken. Waar het over gaat, is dat u allerlei redenen zoekt om uw beslis-
sing te motiveren, maar u kunt het niet uitleggen aan de Vlaming dat u tegen
partijen zegt dat ze er in 2018 nog een klets bovenop kunnen doen. (Applaus bij
Groen en sp.a)

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA): Mijnheer Rzoska, mijnheer Vandenbroucke, er
is de laatste week verwezen naar Amerikaanse technieken. Wel, ik moet zeggen
dat u op het gebied van populisme Donald Trump naar de troon kunt steken.
(Applaus bij de N-VA)

U bent erin geslaagd door middel van foutieve insinuaties de mensen te doen
geloven dat de partijfinanciering omhoog gaat, terwijl u zeer goed weet dat dit
niet het geval is. Dat is absoluut niet het geval. Er gaat geen euro meer naar de
partijen.

Wat is er zo vies aan campagne voeren? Wat is daar zo mis mee? Geld dat je
stopt in campagnes, is geld dat u blijkbaar liever houdt op de partij zelf. We
denken dat het goed is om zichzelf in een democratie aan de burger voor te
stellen en daarvoor campagnemiddelen te gebruiken. Dat geld dient net daarvoor
als essentieel onderdeel van de democratie om in een campagne naar de kiezer
te gaan en uit te leggen wat je visie is op de maatschappij en het beleid.

De aanpassingen die er worden gedaan, zijn de logica zelve. We berekenen het
op het aantal inwoners en halen een aantal anomalieën weg uit de technieken.

U hebt zich enorm populistisch gedragen. De enige die daarbij wint, is de anti-
politiek. Dank u wel, Groen en sp.a! (Applaus bij de N-VA)

Minister Liesbeth Homans: Ik treed de heer Diependaele uiteraard volledig bij.
Het is misschien de omgekeerde wereld, maar ik wil u een vraag stellen. U zegt
het schandalig is om in tijden dat we inspanningen vragen aan de burgers, er wel
voor zorgen dat onze eigen uitgaven van de middelen die we al hebben, stijgen.
Stel dat we dat niet zouden doen. Quod non, want ik vind dat een goede beslis-
sing in het kader van zekerheid geven aan politieke partijen in tijden van cam-
pagnes over hoeveel ze mogen uitgeven.

Stel dat we dat niet zouden doen. Dan blijft dat geld wel in de kas van de N-VA,
of van sp.a of van Groen of van elke andere politieke partij. Dat geld is er nu
eenmaal. U zegt dat we zouden moeten besparen. Als u een debat wilt voeren
over het geheel van de partijfinanciering, dan doen wij dat heel graag, maar niet
op de populistische en hypocriete manier zoals u dat hier vandaag doet.

Joris Vandenbroucke (sp·a): Minister, mijnheer Diependaele, we hebben geen
lessen in populisme te krijgen van u. (Rumoer)

De zelfverklaarde onkreukbaren, die op een andere manier aan politiek gingen
doen, zijn de afgelopen weken door het ijs gezakt. (Rumoer. Opmerkingen)
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Ik ken geen enkele andere partij dan de N-VA die durft te dicteren wat er al of
niet in het Journaal moet. Ik ken geen enkele andere partij dan de N-VA die vindt
dat wetenschappers, die kritisch zijn over het regeringsbeleid, moeten zwijgen en
ik ken geen enkele andere partij dan de N-VA die nog maar durft te verdedigen
dat ze voor zichzelf een grote zak campagnegeld klaarzet, terwijl de gezinnen
moeten besparen. (Applaus bij sp.a en Groen)

Björn Rzoska (Groen): Minister, mijn vraag was of u de maatregelen zou terug-
draaien en ik vermoed dat het antwoord daarop neen is, maar ik begrijp er niets van
en ik begrijp ook niet, mijnheer Diependaele, hoe u dat met vuur kunt verdedigen.

Weet u wat de antipolitiek voedt? Antipolitiek is het werk van mensen die
beslissingen diep wegsteken in teksten. Weet u wat we hadden moeten doen toen
het decreet-Peumans voorlag en we daarvoor allen rond de tafel zaten? Dan had u
dat op tafel moeten leggen. U had daar het parlement bij moeten betrekken. U hebt
ons bij een aantal zaken betrokken, die in de marge sowieso moesten worden
aangepast, maar pas bij wat u achter onze rug hebt gedaan, laat u uw ware gelaat
zien. Het was u erom te doen de verkiezingsplafonds naar omhoog te duwen. Ik
hoop dat collega’s Koen Vandenheuvel en Bart Somers dit naar het parlement halen.
Laat ons hier een beslissing nemen. Wij gaan daar niet in mee. Dit kunnen we anno
2016 aan de mensen in Vlaanderen niet uitleggen. (Applaus bij Groen en sp.a)

De voorzitter: De actuele vragen zijn afgehandeld.

ACTUELE VRAAG van Michel Doomst aan Liesbeth Homans, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over
de inzet van vrijwilligers door steden en gemeenten in plaats van eigen
personeel

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Gatz.

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V): Met deze vraag is minder geld gemoeid dan met de
vorige. Ze is wel actueel, hoewel men de indruk zou kunnen hebben dat voor niets
werken minder goed in de markt ligt. In Vlaanderen gebeurt het wel veel en vanuit
het lokale niveau wordt de vraag naar vrijwilligerswerk alsmaar groter: de fuifcoach,
de eventcoach, de buurtcoach en het idee om bij het reinigen van kerkhoven
vrijwilligers in te schakelen. Kortom, er is een karrenvracht aan ideeën op dat vlak.

Ten gevolge van de actualiteit zal die druk nog toenemen. In discussies met de
politie in de nasleep van de terreuraanslagen wordt gevraagd om met vrijwilligers
een handje toe te steken. Er zijn plannen om grote schermen op te stellen voor
het volgen van de EK-voetbalwedstrijden en er wordt gevraagd of vrijwilligers
ook daar voor meer veiligheid willen zorgen. En er zijn nog tal andere van
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

Minister, wat zijn de grenzen in dit verband en moeten we het kader niet ver-
ruimen? Moeten er geen concrete afspraken komen om die interessante vrij-
willigersinzet te kunnen stimuleren?

De voorzitter: Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz: Bedankt voor uw vraag, mijnheer Doomst. Ik beantwoord de
vraag, omdat ik samen met de minister-president de coördinatie van het vrij-
willigerswerk in de Vlaamse Regering verzorg. En hoewel de invalshoek van uw
vraag was of gemeenten terecht of ten onrechte vrijwilligers inzetten, is het een
bredere problematiek.
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Voor ik inga op de vraag zelf, wil ik heel kort aangeven hoe wij met de Vlaamse
Regering dezer dagen proberen om met een sterker gecoördineerd vrijwilligerswerk
het vrijwilligerswerk beter te ondersteunen en te verstevigen in het geheel. Wij
hebben eind februari een conceptnota goedgekeurd, waarvan wij het huiswerk dat
we aan een werkgroep hebben toevertrouwd, voor de zomer terug verwachten.
Daarin kijken we enerzijds verticaal langs de bevoegdheidsdomeinen – of het nu
Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Jeugd of andere is – en anderzijds horizontaal welke
werven we het eerst willen aanpakken. Daarnaast willen we ook samen met de
andere bevoegdheidsniveaus – gemeentelijk en federaal – de juiste contacten leg-
gen. Dat is hoe we de komende weken dat vrijwilligerswerk willen versterken, rond
statuut, rond betere informatie en sensibilisering, en het aanpakken van regeltjes. Ik
neem aan dat we in deze legislatuur nog een eind in de goede richting kunnen gaan.

Tegelijkertijd is het ook goed om bepaalde grenzen nu al aan te halen. Zelfs al
kan het dat OCMW’s, gemeenten of andere openbare diensten vrijwilligers aan-
spreken of inzetten, wat perfect mogelijk is, het standpunt van de Vlaamse Rege-
ring is dat zij dat niet kunnen doen ter vervanging van betaalde arbeid. Dat is de
draagwijdte van uw vraag, en ook van het artikel in de krant waar u aan refe-
reert. We moeten daar waakzaam voor zijn. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, dat
dit signaleerde, zit mee bij ons aan tafel. Daar willen we dus absoluut de grens
leggen. Anderzijds willen we creatief zijn in hoe het vrijwilligerswerk verder kan
evolueren. Maar de federale vrijwilligerswet bepaalt nu al dat vervanging van
betaalde arbeid niet kan. In die zin is het ook perfect mogelijk om klacht in te
dienen bij de FOD Sociale Zekerheid of Werk. We moeten daar wel een oogje in
het zeil houden.

Die lijn wil ik samen met u bewaken. Ik verneem trouwens van mevrouw Homans
dat uit een korte rondvraag bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG) blijkt dat men er bij de Vlaamse steden en gemeenten in het algemeen
van uitgaat dat er zich op dit ogenblik geen vervanging aan het voordoen is van
betaalde arbeid naar vrijwilligerswerk.

Michel Doomst (CD&V): Bedankt, minister. We moeten mensen inderdaad
geruststellen. Dat dit niet in de plaats van betaald werk kan komen, is een duide-
lijke lijn die we moeten houden.

Waar ik wel voel dat de druk lokaal groot wordt, is vooral in het bijstaan bij
evenementen en activiteiten waarvan de politie steeds meer zegt dat het hen niet
lukt om dat te doen. Mochten we er de komende weken werk van kunnen maken
om daar een kader voor te creëren, dan zouden we de lokale overheden daar een
geweldige dienst mee bewijzen. Mijn vraag is dus om daar, als het kan, de
komende weken op door te gaan.

Minister Sven Gatz: Ik wil graag op uw suggestie ingaan, mijnheer Doomst.
Nogmaals: de grens die we allebei willen bewaken, is dezelfde. Ik krijg nu de eer-
ste respons binnen van de werkgroep die het gecoördineerde vrijwilligerswerk aan
het uitwerken en versterken is. Ik zal kijken in hoeverre de door u gesuggereerde
piste daar deel van uitmaakt. Ik kan u geen oplossing beloven in weken. Dat lijkt
me allemaal zeer snel te zijn. Maar ik wil het zeker als aandachtspunt meenemen,
om het vrijwilligerswerk op lokaal vlak, binnen de grenzen die we duidelijk onder
elkaar blijven afspreken, meer mogelijkheden te geven.

Michel Doomst (CD&V): Bedankt, minister, voor het werk dat in het vooruit-
zicht wordt gesteld. Ik hoop dat we daar in het najaar toch een resultaat van
kunnen hebben, want ik denk echt dat we de lokale besturen daar een zeer
goede dienst mee zouden bewijzen. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter: De actuele vraag is afgehandeld.
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ACTUELE VRAAG van Lorin Parys aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opsporing van kinder-
mishandeling en de betrokkenheid hierbij van het beleidsdomein Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTUELE VRAAG van Freya Saeys aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de terughoudendheid bij
huisartsen om kindermishandeling te melden en de nood aan een
gezamenlijk stappenplan van de gemeenschappen en de federale
overheid

ACTUELE VRAAG van Katrien Schryvers aan Jo Vandeurzen, Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de detectie van
kindermishandeling

De voorzitter: De heer Parys heeft het woord.

Lorin Parys (N-VA): “We vullen al 25 jaar registratieformulieren in, maar
eigenlijk haalt het niets uit.” Dat is een citaat van Peter Adriaenssens, maandag
in een krant. Hij deed die uitspraak naar aanleiding van een rapport van het
Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) over kindermishandeling. In dat
rapport staat letterlijk te lezen: “We kennen de omvang van het probleem niet.”
Of om het met Game of Thrones te zeggen: “You know nothing, Jon Snow.”

Dat is echt een groot probleem, minister, want als we niet weten hoe groot het
probleem is, als we niet weten hoeveel kinderen er worden mishandeld in
Vlaanderen, hoe kunnen we dan een beleid voeren?

U zult het met mij eens zijn dat we feiten nodig hebben, inzicht in die feiten en
vervolgens politieke keuzes om een goed beleid te voeren. Maar het rapport dat
maandag is uitgekomen, vertelt ons eigenlijk dat we al jaren blindvaren. Daar
word ik kwaad van, echt kwaad, omdat er interministeriële conferenties zijn over
Justitiehuizen, over welzijn, over justitie en de samenwerking met andere dien-
sten, en we er nog altijd niet in slagen om één definitie te hebben van wat kin-
dermishandeling is. Iedereen houdt iets anders bij, registreert iets anders. Er is
een dark number. Er zijn heel wat actoren die weigeren om gevallen van kinder-
mishandeling door te geven omdat ze geen vertrouwen hebben in de instellingen,
zo staat in het rapport.

Minister, mijn vraag aan u is simpel: wanneer zullen we de eerste stap kunnen
zetten in het aanpakken en terugdringen van kindermishandeling door een
definitie te hebben en een echt cijferinzicht in de problematiek zodat we ook een
echt beleid kunnen gaan voeren?

De voorzitter: Mevrouw Saeys heeft het woord.

Freya Saeys (Open Vld): Naar aanleiding van het rapport van het KCE rond
kindermishandeling, zien we dat slechts 2 tot 3 procent van de huisartsen mel-
ding maakt van kindermishandeling terwijl we denken dat die eerste lijn toch
meer gevallen zou moeten zien. Er zijn een aantal redenen voor. Eerst en vooral
is dat de kennis en de expertise van de huisartsen. Men is ook vaak bang dat
men zich zou vergissen en daardoor de vertrouwensrelatie met familie zou kun-
nen verbreken. Er is ook de vraag waar men dat gaat melden en of men wel
vertrouwen kan hebben in die instanties. Er is ook het beroepsgeheim. Vaak
denken huisartsen en andere welzijnswerkers dat ze door een melding hun
beroepsgeheim schaden terwijl het perfect mogelijk is hieronder een melding te
kunnen maken. Het is belangrijk dat we de huisartsen en andere welzijnswerkers
instrumenten geven zoals meer expertise, meer kennis en meer communicatie-
vaardigheden.
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We zien dat er in Nederland een stappenplan gemaakt is waardoor elke actor goed
weet wat hij of zij moet doen rond een melding voor kindermishandeling. We zien
ook dat, als de huisartsen het stappenplan volgen, drie keer meer huisartsen mel-
ding maken. Minister, gaat u er met uw federale collega effectief werk van maken
om een stappenplan op korte termijn uit te voeren?

De voorzitter: Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Katrien Schryvers (CD&V): Voorzitter, minister, collega’s we hebben maandag
kennis gekregen van het rapport van het KCE rond kindermishandeling en de acht-
tien aanbevelingen die in dat rapport zijn opgenomen. Ze zijn heel uiteenlopend. Ze
gaan van de vraag naar een betere registratie van wat kindermishandeling nu juist
is, tot meer preventie – daar komen de Vlaamse bevoegdheden zeker in zicht – naar
ondersteuning van hulpverleners, de problematiek van het beroepsgeheim maar ook
het opmaken van een aantal checklists bijvoorbeeld.

Minister, in 2010-2011 is in dit parlement een bijzonder commissie geweest rond
jeugdzorg die heel uitvoerige aanbevelingen heeft opgenomen. In de motie tot
besluit van die commissie hebben we onder meer gevraagd dat er een knipper-
lichtensysteem zou worden ontwikkeld. Leg alle signalen die vanuit verschillende
hoeken komen, samen zodat je actie kunt ondernemen wanneer je denkt dat er
sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling. We hebben dat trouwens op-
nieuw opgenomen in de resolutie die we hier vorige zomer hebben goedgekeurd
naar aanleiding van de evaluatie van één jaar integrale jeugdhulp.

In de beleidsaanbevelingen in het rapport van het KCE lees ik dat men vraagt dat
er intern bij de diensten checklists worden gemaakt, bijvoorbeeld bij Kind en
Gezin, de kinderopvang en de kraamklinieken. Ik maakte de bedenking dat eerst
intern bij die diensten checklists moeten worden gemaakt zodat zij signalen her-
kennen vooraleer je die signalen kunt samenbrengen. Minister, op welke manier
zult u hier uitvoering aan geven?

De voorzitter: Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen: Collega’s, het rapport van het KCE is natuurlijk
belangrijk omdat het om een belangrijk maatschappelijk probleem gaat: kinder-
mishandeling. Het is heel evident dat we dat heel ernstig moeten nemen en dat we
de aanbevelingen ernstig moeten nemen. Wie de sector en de jeugdhulp een beet-
je volgt, zal het niet verbazen als ik zeg dat sommige aanbevelingen heel erg
sporen met de maatregelen die momenteel worden uitgevoerd in Vlaanderen
inzake de bijsturing van de integrale jeugdhulp op basis van de resolutie en aan-
bevelingen van het parlement onder meer, maar ook naar aanleiding van het
rapport dat is opgesteld over een aantal familiedrama’s. Een aantal aanbevelingen
kan ik dus alleen maar onderschrijven en punctueel toetsen aan ons beleid. Een
kleine voetnoot: ik vind het jammer dat het KCE in de analyse vrij goed aangeeft
wat in de gemeenschappen aan de orde is, maar er wordt nog altijd zeer lineair
gesproken over alles en nog wat in Vlaanderen en België. Ik denk dat de situatie in
de verschillende gemeenschappen toch wat specifiekere aandacht vraagt.

Heel concreet, het is evident dat wij op interministerieel niveau moeten spreken
over vraagstukken zoals registratie en het op elkaar afstemmen van systemen
als het gaat over het gebruik van definities. Dat is niet eenvoudig omdat het
Openbaar Ministerie, het parket en de politie zich houden aan kwalificaties enzo-
voort. Ik ben het er wel mee eens, het is zeker de moeite waard en we moeten
dat initiatief ook meenemen, om op dat niveau te kijken hoe we op dat vlak meer
zicht kunnen krijgen op de situatie. Hoe kunnen we meer eenduidig zijn als het
gaat over het gebruik van termen en definities? We zijn daar absoluut vragende
partij voor. We zullen dat samen met federaal minister van Volksgezondheid De
Block op de interministeriële conferentie bespreken.
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Er zijn in Vlaanderen in heel wat sectoren wel degelijk stappen gezet om dit soort
situaties te herkennen en om escalatie te leren voorkomen. Welke stappen moet
men zetten als de situatie onrustwekkend is? We hebben onze voorzieningen al
verplicht om daarmee bezig te zijn. Bij Kind en Gezin heeft men – geïnspireerd
door het Nederlandse model – al initiatieven genomen. In de kinderopvang zijn
daar al handvatten voor aangereikt. Het VK Brussel heeft een concept ontwikkeld
om in thuiszorgsituaties de signalen te herkennen en daarmee aan de slag te
gaan. Ook dat kan eigenlijk over Vlaanderen worden uitgerold.

We hebben onze VK’s versterkt, ook budgettair, om meer armslag te hebben. We
hebben geïnvesteerd in de grotere toegankelijkheid van de VK’s. We zijn ook
overgegaan tot een verscherping van de taakstelling van onze ondersteuningscentra
jeugdhulp. U weet dat er ook richtlijnen zijn, opgemaakt door Domus Medica, ter
ondersteuning van de huisarts en de huisartspraktijk om signalen te herkennen en
wat ermee te doen. De huisartsen zijn zeker vragende partij om opnieuw in te zetten
op vorming en ondersteuning. Ze hebben ons daaromtrent gecontacteerd. Ik denk
dat we daar met Domus Medica op moeten doorgaan. Het is nu nog niet zo heel lang
geleden dat de richtlijnen algemeen bekend zijn geworden. Er is al veel vorming aan
te pas gekomen. Wellicht zullen we naar aanleiding van de eerstelijnsgezond-
heidsconferentie op dat vlak een aantal zaken moeten opnemen.

Onze ambitie om in heel Vlaanderen in de gerechtelijke arrondissementen vor-
men van family justice centers op te richten en daarin de concepten risicotaxatie,
casusoverleg en -coördinatie mee op te nemen, is u wel bekend. Daar zijn we
momenteel heel intensief mee aan de slag.

Wat heel interessant is in het rapport van het KCE, en dat is een bevinding die
ons hier vertrouwd in de oren klinkt, is dat het beroepsgeheim ook daar toch nog
altijd wordt aangestipt als een issue dat een aantal dingen bemoeilijkt. Ik ga er
natuurlijk van uit, ik hoop ook, dat dit op het federale niveau, wat dat betreft,
uiteindelijk kan leiden tot de aanpassing van het kader dat de zorgverstrekkers
inderdaad in staat stelt om met meer vertrouwen meldingen te maken.

We hebben in onze integrale jeugdhulp wel degelijk begrippen als ‘verontrusting’
en ‘maatschappelijke noodzaak’, die toelaten om in situaties waar er sprake zou
kunnen zijn van kindermishandeling, te escaleren en initiatief te nemen. We gaan
met het ontwerp van Mozaïekdecreet, dat we binnenkort in de commissie
bespreken, dat omgaan met verontrusting nog aanscherpen. We gaan nog
duidelijker maken dat diegenen die zijn gemandateerd, en ook politie en justitie,
op basis van die regelgeving echt wel initiatieven kunnen nemen als ze denken
dat er sprake is van verontrusting. Ook wat het beroepsgeheim betreft, gaan we,
voor zover dat onze bevoegdheid is, de relaties tussen de hulpverleners en de
politionele en justitiële diensten ook beter juridisch regelen. Ook dat zal in het
ontwerp van Mozaïekdecreet aan bod komen.

Ten slotte, een heel belangrijk punt in de aanbevelingen van het KCE is de
vertrouwdheid van de zorgverstrekkers uit de eerste lijn: als je je zorgen maakt
en je wil daarmee ergens terechtkunnen, wat doe je dan? Het is die vraag van de
artsen, om specifiek te zijn, die ertoe heeft geleid dat Kind en Gezin in oktober
een belangrijke conferentie zal houden over het jonge kind. Een van de cruciale
thema’s daarbij zal de vraag zijn hoe we de beschikbaarheid van het
instrumentarium, de concepten ‘verontrusting’ en ‘maatschappelijke noodzaak’ en
wie men kan contacteren beter bekend kunnen maken bij de zorgverstrekkers,
die vanuit hun natuurlijke relatie met de patiënt en het gezin misschien
inderdaad op een bepaald moment de behoefte hebben om daarover een contact
te hebben. Die analyse van het kenniscentrum dat we de mensen uit de
zorgsector meer vertrouwd moeten maken met dat instrumentarium, gaan we
zeer uitdrukkelijk opnemen. Ik geloof immers echt dat daar een belangrijke brug
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moet worden gemaakt. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat die samenwerking
op het terrein, die dan natuurlijk intersectoraal moet zijn, echt alle kansen krijgt.

Lorin Parys (N-VA): Minister, ik dank u voor uw antwoord. U had het over het
feit dat het kenniscentrum soms te lineair is in zijn aanbevelingen.

Ik wil drie punten aanstippen die in uw antwoord naar voren zijn gekomen en
waarvan ik denk dat Vlaanderen sneller tot resultaat zal kunnen komen. Het
eerste punt is de checklist die Kind en Gezin aan het voorbereiden zou zijn om
aan risicotaxatie te doen bij bepaalde gezinnen. In 2002 is daarover hier in de
plenaire vergadering een vraag gesteld en is geantwoord dat Kind en Gezin zo’n
instrument had. Nu wordt in dat rapport gezegd dat Kind en Gezin zonder
checklist werkt en dat men zo’n instrument aan het uitwerken is. Dat is veertien
jaar terug in de tijd.

Het tweede punt is dat we hier een resolutie hebben goedgekeurd over die
samenwerking tussen justitie, de welzijnssector en politie en over het delen van
het beroepsgeheim. Er werd onder meer aan u gevraagd om tegen 1 april van dit
jaar in dit parlement een rapport in te dienen over welk geheim kan worden
gedeeld en welk niet. We wachten daar nog altijd op.

Het derde punt betreft de Child Death Review. In februari van vorig jaar hebt u
geantwoord dat u daar werk van zou maken. Nu, meer dan een jaar later, staat
in het rapport dat dat wordt bekeken, als pilootproject. Ik denk dat we sneller tot
actie moeten overgaan om harder te werken om kindermishandeling terug te
dringen.

Freya Saeys (Open Vld): Minister, ik dank u voor uw antwoord. We zullen deze
problematiek inderdaad zeker en vast moeten meenemen in de eerstelijns-
conferentie en ook in de conferentie over het jonge kind.

Wat dat jonge kind betreft, zullen we ons vooral moeten richten op de min 3-
jarigen, denk ik, omdat daar het risico het grootst is. Ook het KCE zegt dat. We
moeten gaan naar een kindcheck. Bij volwassenen die psychische problemen heb-
ben, zal men dus ook steeds naar kinderen moeten vragen. Het is hier al gezegd:
Kind en Gezin heeft toegegeven in het rapport dat het voorlopig geen checklist
gebruikt om die risicogezinnen te analyseren en op te sporen. Domus Medica heeft
in zijn richtlijn zwangerschapsbegeleiding duidelijk gewezen op het belang van de
detectie van perinatale depressie en huiselijk geweld. We hebben nog niet zo lang
geleden de resolutie over pre- en postnatale depressie goedgekeurd. Daarin
hebben we ons geëngageerd tot het implementeren van een screeningsinstrument
voor vroegtijdige opsporing. Wat is de stand van zaken in dezen?

Katrien Schryvers (CD&V): De analyse van risico’s is natuurlijk ontzettend
belangrijk, en dat moet gebeuren door iedereen die te maken heeft met
gezinnen, met aanstaande gezinnen, met jonge kinderen. Dat kan inderdaad in
de Huizen van het Kind, maar ook bij Kind en Gezin, bij de kinderopvang, in het
onderwijs en dergelijke meer.

Daarna is de afstemming tussen de verschillende diensten natuurlijk belangrijk. U
hebt, minister, terecht verwezen naar politie, justitie, hulpverleners. Om tot een
betere afstemming tussen al deze betrokkenen te komen, werd enkele jaren
geleden het Vlaams Forum Kindermishandeling opgericht. Dat Forum zet een
structurele samenwerking op en geeft beleidsadviezen. Van daaruit kunnen heel
wat initiatieven uitgaan, zou ik denken, en ik was dan ook een beetje verwonderd
toen ik heel onlangs in een antwoord op een schriftelijke vraag van mij las dat de
politionele diensten er toch maar in een beperkte mate aan deelnemen. Is dat
inderdaad zo en op welke manier kunt u er eventueel bij uw federale collega op
aandringen dat ook de politie hierin mee verantwoordelijkheid opneemt?
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De voorzitter: Mevrouw Van den Bossche heeft het woord.

Freya Van den Bossche (sp·a): U hebt het over het beroepsgeheim dat een
probleem zou zijn, minister, maar er is natuurlijk ook spreekrecht. Elke hulp-
verlener doet een zeer zorgvuldige poging tot afweging wat het juiste moment is
om wat aan wie te melden. U weet dat hulpverleners zelf heel bang zijn voor een
andere regeling, omdat ze vrezen dat mensen uit de directe omgeving van een
kind die weet hebben van een probleem, minder snel tot bij hen zullen komen als
ze denken dat justitie onmiddellijk wordt ingeschakeld. U moet dus een zeer
moeilijk evenwicht proberen te bewaren wanneer u wijzigingen voorstelt. Ik hoop
dat we daarover rustig zullen kunnen praten, want het is een delicaat thema. Wat
het beste is voor de kinderen moet vanzelfsprekend gebeuren, maar wat op het
eerste gezicht goed lijkt, hoeft dat niet altijd te zijn. Het is dus niet eenvoudig.
Zoals de collega’s ook al hebben aangehaald, staat in het rapport eveneens dat
het de sector soms ontbreekt aan adequate mogelijkheden om te reageren.

De voorzitter: Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen): Minister, u bent verantwoordelijk voor het beleid
in Vlaanderen, voor de bescherming en het welzijn van onze kinderen. Dat beleid
schiet schromelijk tekort en laat kinderen in de kou staan. U hebt uw spreektijd
onder meer benut om erop te wijzen dat het KCE te weinig erkenning geeft aan de
Vlaamse initiatieven. Ik ben het daar niet mee eens. In zijn rapport neemt het KCE
wel degelijk kennis van de huidige Vlaamse initiatieven. Ze verwijzen naar Domus
Medica en naar het Protocol van Moed. Ze erkennen dat er zaken gebeuren, maar
dat het onvoldoende is om het echte probleem van kindermishandeling ten gronde
aan te pakken. Ze geven u de pap in de mond met een hele reeks aanbevelingen,
over het beroepsgeheim, over de vrijwillige medewerking van ouders, over de
opleiding van alle zorgverstrekkers om problemen te kunnen detecteren. Het gaat
erover dat de vertrouwenscentra structureel onder-gefinancierd zijn om te doen
wat ze moeten doen. Het gaat erover dat kinderen te lang in het ziekenhuis blijven
omdat er in de jeugdhulp geen plaats is. Dat staat er allemaal in. Ze geven u de
pap in de mond om een beleid te voeren. U heb een hele reeks conceptnota’s en
plannen uitgewerkt. Maak nu van de strijd tegen kindermishandeling uw prioriteit
en zorg nog vóór de zomer voor een plan. Kom naar het parlement, zodat we u
kunnen steunen, zodat we tegen december realisaties, impact en effect zien en
kindermishandeling in ons land ten gronde wordt aangepakt.

Minister Jo Vandeurzen: De VK’s krijgen een half miljoen extra ondersteuning
om hun taken beter uit te voeren. Dat is geen plan of concept, dat is een
beslissing om met veel overtuiging in de VK’s te investeren.

De regels van het beroepsgeheim moeten worden aangepast om informatie te
kunnen delen in deze heel delicate dossiers. Ik ben blij met de nuances die ook
mevrouw Van den Bossche aanbrengt. Met het beroepsgeheim moeten we niet
lichtzinnig omspringen. Het heeft zijn betekenis. De aanpassing ervan op
terreinen waarvoor wij bevoegd zijn, wordt over twee weken in uw commissie
besproken. Dat ontwerp van decreet ligt in het parlement.

Aan de operationaliteit van de Family Justice Centers in Vlaanderen wordt intens
gewerkt in Antwerpen en Limburg. Ook dat is op het ogenblik heel concreet aan de
orde. Al onze mensen van de ondersteuningscentra jeugdzorg, van de sociale
diensten bij de jeugdrechtbanken worden nu massaal gevormd om veiligheids-analy-
ses te kunnen maken. Het Science of Safety-programma wordt in heel Vlaanderen in
de sector uitgerold. Ook dat is geen concept, het wordt concreet aangepakt.

De serious case reviews zijn een middel om te leren uit gezinsdrama’s. Ook dat
heb ik al naar aanleiding van het rapport van Bert Van Puyenbroeck aangekon-
digd en dat zullen we ook systematisch doen.
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In de kinderopvang, bij regioverpleegkundigen van Kind en Gezin, zijn er
inderdaad op dit moment methodes die leren signalen herkennen en wordt er
gewerkt met stappenplannen die leren hoe je daar als hulpverlener of nabije
betrokkene in de zorg mee kunt omgaan. De relatie leggen met de zorg-
verstrekkers en hen meer bewust maken van de mogelijkheden die de integrale
jeugdhulp biedt, is ook absoluut aan de orde. In oktober zullen we daar met de
actoren een belangrijk moment voor organiseren. Dan kunnen we die vormingen
met de sector verder bekijken. Dat wordt na de eerstelijnsconferentie waarschijn-
lijk een belangrijk thema.

Wat de vraag betreft van Domus Medica om mee te stappen in nieuwe vormingen
om de bestaande richtlijnen opnieuw duidelijk te maken en huisartsen ermee
vertrouwd te maken, moeten we kijken hoe we die kunnen opnemen. Ook dat
kan een zeer concreet project zijn.

Ik wil daarmee aangeven dat we natuurlijk niet wachten op een waardevol
rapport van het KCE om met een aantal van die thema’s effectief door te gaan,
want dit is immers een belangrijk thema. Ik wil absoluut de waarde van dat
rapport niet minimaliseren. Ik heb bij de start van mijn uitleg zeer duidelijk
gezegd dat veel van die aanbevelingen voor ons absoluut herkenbaar zijn en een
aansporing zijn om verder te gaan met wat we initieel hadden opgezet.

Ook het thema van de postnatale depressies zal zeer expliciet aan bod komen op
de conferentie. We zijn ons bewust van dat thema, dat u trouwens in het
parlement al onder de aandacht hebt gebracht.

Nog een punt, over het beroepsgeheim. Nogmaals, ik ben mevrouw Van den
Bossche dankbaar voor de manier waarop ze het thema aanbrengt. Er zullen
uiteraard een aantal zaken moeten rond gebeuren die op federaal niveau moeten
worden georganiseerd, waarvoor we niet bevoegd zijn, maar we moeten dat
inderdaad zorgvuldig doen. Met een oneliner het beroepsgeheim op een heel
radicale manier wijzigen, die ambitie moeten we niet koesteren. Die weg moeten
we niet inslaan. We moeten kijken in welke omstandigheden wij zorgverstrekkers
het comfort en de context geven waarin ze hun onrust kunnen delen zonder dat
ze de vertrouwensband met hun cliënt of de kinderen in het gezin schade
toebrengen. Dat zijn moeilijke afwegingen.

Mijnheer Parys, ook daarover zijn er inderdaad studies waarin de stand van
zaken wordt beschreven. Alleen zal ons dat niet heel veel verder helpen dan de
vorming die we daar zelf in Vlaanderen rond kunnen organiseren. Dat zullen we
ook doen in de volgende periode. We gaan terug de boer op met het uitleggen
van de dimensies van het beroepsgeheim. Er zal hoe dan ook op een bepaald
ogenblik federaal moeten worden beslist op welke manier een aantal nuances of
correcties zullen worden aangebracht die de samenwerking tussen hulpverleners
en de actoren van Justitie kunnen verbeteren.

Lorin Parys (N-VA): Er kruipt veel te veel tijd in de samenstelling van het
Vlaams Forum Kindermishandeling, en met de vraag of politie daar nu wel of niet
in betrokken is en in welke mate. Er kruipt veel te veel tijd in het definiëren van
wat kindermishandeling is. De actoren die daarrond in dit land actief zijn, zijn
daar jarenlang mee bezig. Eerlijk gezegd, er kruipt veel te veel tijd in het
opstellen van checklists die veertien jaar geleden al zouden bestaan of in gebruik
zijn geweest.

Ik vrees dat ik samen met u de vaststelling moet maken dat ons land zo
ingewikkeld is geworden dat we kinderen in nood in de steek laten. Ik wil graag
samen met u dit rapport aangrijpen om echt werk te maken van realisaties op
het terrein die het aantal gevallen van kindermishandeling terugdringen. Ik hoop
dat u dat als een aansporing ziet om daar werk van te maken.
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Freya Saeys (Open Vld): U hebt heel goed de nuance in dit debat aangegeven.
Het protocol rond kindermishandeling dateert van 2010. We zijn zes jaar later. Er
zijn al pilootprojecten uitgerold. Denk maar aan het Protocol van Moed en het
CO3-project in Antwerpen. Die zijn op een studiedag positief geëvalueerd. Het
wordt toch tijd dat we die pilootprojecten structureel gaan verankeren en in heel
Vlaanderen gaan verspreiden. Het is immers essentieel dat we voor een goede
communicatie en een goede coördinatie van alle actoren zorgen. We moeten echt
de kaart van het kind trekken.

Katrien Schryvers (CD&V): We delen allemaal dezelfde bekommernis.
Kindermishandeling kan niet. Elk signaal dat we daarover opvangen, moeten we
proberen te detecteren en dan moeten we de nodige hulp verlenen.

Minister, u hebt geschetst wat er in de voorbije periode allemaal is gebeurd en wat
er nog in de pijplijn zit. Het rapport van het KCE bevestigt en expliciteert een aantal
zaken. Ik wil iedereen hier oproepen om er samen verder werk van te maken, zodat
we goede praktijken kennen, en een goede afstemming tussen iedereen die
betrokken moet zijn, zoals politie, justitie en hulpverlening. Zo kunnen we een
betere registratie doen, want we weten dat er nog heel veel onder de radar blijft. Elk
kind dat wordt mishandeld, dat mag niet. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: De actuele vragen zijn afgehandeld.

ONTWERP VAN DECREET betreffende het onderwijs XXVI

– 744 (2015-2016) – Nrs. 1 tot en met 4

Algemene bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet
betreffende het onderwijs XXVI.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V): Voorzitter, minister, collega’s, een genummerd decreet
zal nooit een schoonheidsprijs krijgen, in die zin dat het een verzameling is van
technische verbeteringen en van bestaande niveau- en themadecreten. Aangezien
ik me gedurende vele legislaturen heb onthouden bij de genummerde decreten en
uiteraard heb toegelicht waarom, moet ik nu minstens toelichten waarom ik het
ontwerp van decreet wel goedkeur.

Het is bijzonder belangrijk – en dat hebben we ook ingeschreven in een resolutie
waarvoor ik in 2003 het initiatief heb genomen en die unaniem is goedgekeurd
door het Vlaams Parlement – dat alle informatie voor scholen die ingaat op 1
september, voor 25 juni wordt gecommuniceerd. Minister, dit is de tweede keer
op rij dat u dit mogelijk maakt, waarvoor uiteraard dank.

Toch heb ik een bijkomende vraag. Zorg er alstublieft voor dat de uitvoerings-
besluiten en omzendbrieven in opvolging van dit ontwerp van decreet in zoverre
nodig, ook voor 25 juni worden gecommuniceerd naar de scholen, zodat school-
besturen, directies en administraties de kans krijgen het schooljaar dat start op 1
september op een ordentelijke manier voor te bereiden. Dat is de reden waarom
ik dit ontwerp van decreet wel goedkeur.

De voorzitter: Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a): Ik wil nog twee punten aanhalen, voorzitter. Punt één: het
belang van studentenparticipatie onderschrijft uiteraard iedereen. De laatste tijd
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zien we heel wat problemen met die studentenparticipatie, onder andere hoge
werklast, gebrek aan vrijwilligers. In het ontwerp van decreet dat voorligt, wordt
de vijfjaarlijkse evaluatie van de studentenparticipatie eigenlijk afgeschaft. Zowel
de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) als de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (SERV) als de sp.a heeft daar grote vragen bij, zeker zolang er geen
alternatief wordt gepland. Ik wil best geloven dat de minister van goede wil is en
in overleg wil gaan met de studentenvertegenwoordigers, maar eigenlijk zou
participatie toch niet mogen afhangen van een zetelende minister.

De minister bevestigde in de commissie dat er problemen zijn met die studenten-
participatie, maar dat ze eerst de gespreksronde met de studentenvertegen-
woordigers wil afwerken vooraleer iets te zeggen over mogelijke oplossingen. Wij
vinden dat een vreemde redenering. Ons lijkt het logischer om eerst naar
oplossingen te zoeken voor die vijfjaarlijkse evaluatie wordt afgeschaft.

Punt twee: we hadden een amendement ingediend over de regeling voor politiek
verlof voor onderwijzend personeel. We hebben dat op vraag van de meerderheid
ingetrokken om samen tot een oplossing te komen. Minister, is daar ondertussen
al meer nieuws over?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Op vraag van de fractieleider van sp.a zal ik het kort
houden. Onderwijsdecreet XXVI staat vandaag op de agenda. Iedereen is uitge-
breid met alle zorgen en bezorgdheden aan bod gekomen in de commissie van
het parlement. Ik wil toch een opmerking maken. Met dit Onderwijsdecreet ma-
ken we effectief werk van Tarra, het verminderen van planlast. Er wordt soms
gezegd: waar zit de grote afschaffing van papier en papierwerk? Maar er zijn ver-
schillende voorbeelden – mevrouw Soens heeft er één aangehaald – van zaken
waarvan we denken dat ze weinig toegevoegde waarde hebben als het gewoon
aanleveren van statistisch materiaal is, en als het inhoudelijke zaken zijn, dan is
het goed wat we doen.

Mevrouw Soens, op uw opmerking over de participatie heb ik geantwoord. De
evaluatie zoals die is gepland, is voor mij inhoudelijk niet oké omdat het gaat
over het doorgeven van een aantal aantallen. Ik denk dat we de participatie
algemeen moeten evalueren. Om te vermijden dat dit zou afhangen van een
willekeurige minister, kan ik wel het engagement aangaan dat deze legislatuur de
wijzigingen die zouden moeten worden aangebracht, effectief worden aan-
gebracht. Dat is mooi geregeld voor de toekomst. Vragen dat de regeringscom-
missarissen statistische informatie bezorgen, vind ik eigenlijk niet goed als zijnde
een evaluatie.

Uw tweede punt is nog niet volledig uitgeklaard omdat we willen dat dit voor
iedereen mogelijk is. We volgen dit wel verder op. Het kan eventueel in een apart
decreet of in een verzameldecreet worden opgenomen. Dat is nog niet helemaal
uitgeklaard, maar we houden dat in het oog.

Mijnheer De Meyer, ik dank u voor uw opmerking dat we op tijd zijn. Dat is fijn
om te horen. Ik zal ervoor zorgen dat de uitvoeringsbesluiten tijdig klaar zijn, ze
zijn eigenlijk al klaar maar we kunnen ze niet goedkeuren zolang het parlement
zijn zegen – en in mijn geval mag ik over zegen spreken – niet heeft gegeven
aan dit ontwerp van decreet.

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. 2015-16, nr. 744/4)

– De artikelen I.1 tot en met X.24 worden zonder opmerkingen aangenomen.

In artikel X.25 moet bij wijze van technische correctie het nummer “V.2.” worden
vervangen door het nummer “V.27”. Is het parlement het hiermee eens?
(Instemming)

– Artikel X.25 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen X.26 tot en met X.30 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

– Wilfried Vandaele, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op.

VOORSTEL VAN DECREET van Jan Peumans houdende de normen voor de
Vlaamse overheidscommunicatie

– 486 (2015-2016) – Nrs. 1 tot en met 4

Algemene bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Jan
Peumans houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Somers, verslaggever, heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld): Ik sta erop om als verslaggever het woord te nemen
omdat dit een uitzonderlijk belangrijk moment is. Niet alleen is de parlements-
voorzitter zelf de indiener van een voorstel van decreet, nog belangrijker is dat
de bespreking van het voorstel van decreet een hoogtepunt was in de Commissie
voor Staatshervorming en Algemene Zaken.

De heer Peumans heeft in zijn gekende eloquente en bezielende stijl het voorstel
toegelicht in de commissie, waarbij hij, bescheiden als hij is, deemoedig vermeldde
dat hij dit voorstel namens het Uitgebreid Bureau heeft ingediend. Het voorstel
actualiseert en vereenvoudigt de bestaande normen voor de Vlaamse overheids-
communicatie en heft de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie op.

De heer Peumans wees er, als de gentleman die hij is, op dat het voorstel van de
expertencommissie zelf kwam. Hij dankte de expertencommissie en schafte ze
vervolgens af.

Onze onvolprezen collega, de heer Kennes, sloot zich daarbij aan. Hij wees erop
dat een van de redenen om de regelgeving algemener te maken, erin bestond dat
de realiteit veranderd is. De heer Kennes stelde ook de pertinente vraag hoe het
parlement betrokken zou blijven bij het opvolgen van de overheidscommunicatie.

De heer Rzoska, een van de sterkhouders van de commissie, nam vervolgens het
woord en dankte opnieuw de heer Peumans, en terecht. Hij wees erop dat Groen
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zelf een alternatief had ingediend om het kind, lees de expertencommissie, niet
met het badwater weg te gooien. Niettemin zou zijn partij het voorstel toch
goedkeuren.

Rzoska gooide ten slotte – en zo kennen wij hem – een stok in het communi-
catieve hoenderhok en trok met gedrevenheid ten strijde tegen artikel 8, laatste
paragraaf. Daarin deed de parlementsvoorzitter een poging om de ministers
monddood te maken door hen te dwingen om ook bij interviews de regels van de
overheidscommunicatie te volgen. En Rzoska, in een voor een oppositielid bijna
onbegrijpelijke bui van empathie met het lot van de ministers, vond het niet
realistisch om van een minister te vragen om, wanneer hij een interview geeft,
zich ook door die regels gebonden te weten.

Joris Vandenbroucke, zoals steeds beminnelijk, accuraat en in dezen gespeend
van elke vorm van populisme, feliciteerde de indiener Jan Peumans en prees zijn
sterke toelichting. Hij was de Expertencommissie erkentelijk, maar – en ik citeer
hem nu – “structuren die geen meerwaarde hebben in de toekomst kunnen beter
afgeschaft worden”. U voelt onmiddellijk de parodie op de eerste zin van de
Internationale. Ook dit oppositielid gedroeg zich – het moet gezegd – als een
echt staatsman wanneer hij erop wees dat hij het verbod voor ministers om
politieke interviews te geven iets te verregaand vond.

Op dat moment kende het verloop van de commissiewerkzaamheden een waarlijk
hoogtepunt met de tussenkomst van de volgende spreker, namelijk de heer Bart
Somers, die op een ronduit indrukwekkende wijze de vorige sprekers bijtrad.
Bovendien juichte hij toe dat de tegenstelling meerderheid-oppositie niet speelt
als het over communicatieregels gaat, waarop alle aanwezigen zoals gewoonlijk
instemmend knikten.

De heer Peumans wees er als een ware academicus op dat hij de burgers en
verenigingen wel degelijk de ruimte gaf om klacht te gaan indienen bij de
bevoegde overheidsinstanties en bij de ombudsman. Als een onvolprezen parle-
mentsvoorzitter heeft hij een grote gevoeligheid voor de controlemogelijkheden
van de volksvertegenwoordigers. Dat bleek nogmaals in een bijna emotioneel
betoog over de verschillende instrumenten die zijn parlement heeft om de
uitvoerende macht te controleren, ter orde te roepen, te berispen, bij te sturen,
aan te manen of aan te sporen. Wat de discussie over de minister en zijn vrijheid
om te communiceren betreft, erkende hij dat dit – ik citeer – “dansen is op een
slappe koord”. Einde citaat. Achter deze vergelijking tussen de Vlaamse Regering
en een circus mag verder niets gezocht worden. Peumans sprak niet alleen over
een slappe koord, hij gaf ook toe geen pasklaar antwoord te kunnen geven.
Collega’s, deze vorm van intellectuele bescheidenheid zorgde in de commissie
voor een moment van stilte, waarbij de gemoederen heen en weer geslingerd
werden tussen wilde adoratie en totale verbijstering. Nooit heeft een parlements-
voorzitter de kwetsbaarheid van ons mandaat als parlementslid zo scherp in
beeld gebracht. (Gelach)

Spijtig genoeg vertoonde hij toen een moment van zwakte in zijn rol van eerste
verdediger van de parlementaire democratie met de uitspraak: “Een minister
moet in interviews wel zijn mening kunnen geven.” We hadden van een parle-
mentsvoorzitter een andere houding verwacht.

Er ontspon zich een debat op hoog intellectueel niveau, eigen aan de commissie
Algemeen Beleid. Matthias Diependaele illustreerde de noodzaak om het voorstel
van decreet bij te sturen met een concreet voorbeeld, waarschijnlijk geïnspireerd
door ervaringen uit eigen partij. Ik citeer hem: “Als een minister zich bijvoorbeeld in
een kikker verkleedt om deel te nemen aan een televisieprogramma, is hij volgens
het voorstel van decreet onderhevig aan de wet op de overheidscommunicatie.”
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Collega’s, een politicus verkleed in een pandabeertje hadden we al gezien, maar
blijkbaar doen in Vlaams-nationale milieus ook kikkerpakjes de ronde.

De heer Peumans werd met dit voorbeeld uit eigen rangen enigszins in verlegen-
heid gebracht en met de rug tegen de muur gezet. Hij beloofde een amendement
om de ministers toch wat communicatieve ademruimte te gunnen. En inderdaad,
bij de volgende commissievergadering lag er een juridisch uitstekend onder-
bouwd amendement, dat door alle leden enthousiast werd omarmd. Na zijn
toelichting werd het geamendeerde voorstel van decreet met een stormachtig
applaus unaniem goedgekeurd. Peumans zag dat het goed was. Kwatongen
zagen hem nog een legistiek traantje wegpinken. Naar het kikkerpakje wordt in
N-VA-kringen nog naarstig gezocht. (Enthousiast applaus)

De voorzitter: Ik dank de heer Somers voor zijn toch wel bijzonder verhel-
derende uiteenzetting over een blijkbaar toch wel bijzonder complex decreet. Als
ik het goed begrepen heb, is het ook een decreet dat zonder meer bepalend zal
zijn voor de toekomst, niet alleen van dit parlement maar van het hele Vlaamse
volk. Daarom zou ik nu graag aan de indiener vragen, ik dacht dat dat de heer
Peumans is, of hij nog enige toelichting wil geven.

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans (N-VA): Voorzitter, de heer Somers – zo kennen we hem – heeft
een heel goede weergave gegeven van het voorstel van decreet. Ik heb daar
niets aan toe te voegen. Dat zou trouwens belachelijk zijn want dan zou ik mijn
eigen voorstel van decreet een beetje…

De voorzitter: U bent het er nog steeds mee eens?

Jan Peumans (N-VA): Ja, ik ben het er nog steeds mee eens.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V): Voorzitter, collega Somers heeft de zaken heel goed
geschetst op een bijzondere wijze. Er kan niet zo heel veel aan worden toege-
voegd. Ik wil de collega’s bedanken voor het amendement op artikel 7, waarin
het gaat over de huisstijl die toch wel dreigde te worden opgedrongen aan
bijzonder veel instellingen, gewoon omdat ze hun subsidie krijgen uit Vlaanderen.
Als ze allemaal met die Vlaamse huisstijl naar buiten zouden moeten komen, dan
zou dat heel veel verwarring scheppen. Het is goed dat dit werd rechtgezet in de
laatste commissievergadering.

Daarnaast gaan we een aantal zaken afschaffen. Bij momenten moeten we dat ook
doen als parlement. Ik denk dat we dat soms nog te weinig doen. Zaken die bestaan
en waarvan we overtuigd zijn dat ze op een moment goed hebben gefunctioneerd en
een bijdrage hebben geleverd, moeten we in vraag durven te stellen.

Het is belangrijk dat het parlement aandacht blijft hebben voor de problematiek
van de overheidscommunicatie, die soms wat onderschat wordt in het parlement.
We moeten wegen vinden om, ook zonder experten, in het parlement ons werk
daarrond blijvend uit te voeren.

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans (N-VA): Voorzitter, ik zal pas gerust zijn als de stemming heeft
plaatsgevonden.

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 voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking
genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 486/4)

– De artikelen 1 tot en met 14 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

– Jan Peumans, voorzitter, treedt als voorzitter op.

VOORSTEL VAN DECREET van Lorin Parys, An Christiaens, Willem-
Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Katrien Partyka en Andries Gryffroy
houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

– 598 (2015-2016) – Nrs. 1 tot en met 6

Algemene bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Lorin
Parys, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Katrien Partyka en
Andries Gryffroy houdende huur van korte duur voor handel en ambacht.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Parys heeft het woord.

Lorin Parys (N-VA): Voorzitter, minister, twee jaar geleden heb ik het plezier
gehad en de eer en het genoegen om een zomer lang cafébaas te zijn op de Oude
Markt in Leuven. Het was een heel interessant avontuur, maar er kwam heel wat
rompslomp bij kijken. Een deel van die rompslomp betrof het afsluiten van het
huurcontract voor het pand waarin mijn vennoot en ikzelf het café uitbaatten.

Wij moesten alles, samen met de eigenaar, van nul onderhandelen. Het werd een
beetje vreemd voor de eigenaar omdat hij natuurlijk in zo’n tijdelijk huurconcept
maar betrekkelijk weinig inkomsten kreeg van ons maar wel zeer hoge trans-
actiekosten had om met ons een overeenkomst te maken waardoor hij op zijn
twee oren kon slapen, namelijk dat de tijdelijke bezetting van een leegstaand
pand en de uitbating van in dit geval een café niet tot een handelshuur zou
leiden. Dan zou hij 36 jaar aan ons vastzitten aan een lage huur.

Deze twijfel bestaat vandaag bij heel wat eigenaars van leegstaande panden om
eventueel aan pop-uphuur te doen: de angst om ofwel zeer hoge transactie-
kosten te betalen of om handelshuur af te sluiten zonder het te weten. Dat is dan
ook het eerste doel van dit decreet: eigenaars over de drempel trekken door
ervoor te zorgen dat ze de garantie hebben dat hun transactiekosten laag zijn en
dat ze de zekerheid hebben dat ze geen handelshuur aan het afsluiten zijn
zonder het eigenlijk te weten.

Een tweede element is ondernemend Vlaanderen. Er zijn heel veel jonge en iets
oudere ondernemers die een idee hebben en dat graag willen uittesten, maar die
ook twijfelen. Ongeveer 17 procent van alle nieuwe starters zijn starters in horeca
of in detailhandel. Als zij een concept neerzetten en een huurcontract afsluiten en
na zes maanden vaststellen dat het niet loopt met hun vennoot of hun idee niet
aanslaat of hun pand op de verkeerde locatie staat, dan moeten ze nog 2,5 jaar
huur betalen vooraleer ze onder hun handelshuurcontract uit kunnen.
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Dat is natuurlijk het tweede element dat we met dit voorstel van decreet
aanpakken. We zorgen er namelijk voor dat we jonge, startende ondernemers
over de streep trekken om hun concept uit te proberen zonder al te veel risico.
We laten dit dus eigenlijk een springplank worden voor duurzaam ondernemer-
schap op langere termijn.

Ten slotte is er een derde partij in dit verhaal, de lokale besturen. Heel veel van die
lokale besturen, zo blijkt ook uit een enquête die het Neutraal Syndicaat voor
Zelfstandigen (NSZ) daarover heeft gevoerd, hebben vandaag al pop-upzaken op
hun grondgebied. Heel veel van die besturen hebben al een beleid rond leegstand.
Dan is het handig om een extra puzzelstukje te hebben in dat beleid, waardoor zij
ondernemers en eigenaars kunnen samenbrengen, ervan kunnen overtuigen dat er
in een bepaalde straat potentieel zit en dat ze voor een extra dynamiek kunnen
zorgen. Zo kunnen ze ondernemers en eigenaars ervan overtuigen om ook effectief
een handelszaak te beginnen of hun panden open te stellen voor tijdelijke huur.

Dat zijn de drie doelgroepen van dit voorstel van decreet. Heel concreet pakken
we zeven punten aan.

Eén: we definiëren duidelijk dat het gaat over tijdelijke huur die het jaar niet
overschrijdt. Dat is het duidelijke, eenvoudige en transparante criterium om te
onderscheiden van handelshuur. Ga je een aantal opeenvolgende huurcontracten
aan die het jaar overstijgen, dan zit je in de handelshuurwetgeving.

Twee: er is geen recht op huurvernieuwing. Er is geen stilzwijgende voortzetting
van een huur. Er zijn dus geen adders onder het gras of verrassingen voor de
partijen die rond de tafel zitten.

Drie: de huurder kan altijd opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Dat
is bewust zo gedaan. De verhuurder kan dat niet. Waarom niet? Omdat we de
huurder wilden beschermen in dit geval. Als een verhuurder ziet dat een concept
aanslaat, kan hij anders op korte termijn die huurder eruit zetten en zelf een
pop-upzaak beginnen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Vier: de huurprijs houdt alle belastingen in. Ook dat geeft duidelijkheid.

Vijf: er worden een aantal regels rond verbouwingen vastgelegd. Wat kan een
huurder wel en niet doen in een tijdelijke handelszaak?

Zes: we verbieden onderhuur en overdracht. Dat lijkt mij de logica zelf, aan-
gezien het hier om een kortetermijnhuur gaat.

Zeven: we zorgen ervoor dat de vrederechter bevoegd is, zodat het dezelfde
rechter is die uitspraken doet over handelshuur en over dit huurconcept.

Met andere woorden, we laten eigenaars op beide oren slapen. We geven lokale
besturen een extra instrument in de strijd tegen leegstand. En we laten
ondernemers doen wat ze het beste kunnen, namelijk ondernemen.

Om af te sluiten, wil ik heel graag mijn collega’s uit de meerderheid bedanken
voor de prettige samenwerking, vooral de heer Lantmeeters die mee aan de kar
van dit project heeft getrokken. Ik uit verder mijn appreciatie voor de goede
bespreking die we hebben gevoerd in de commissie. Ik vond het zeer interessant
en verhelderend.

Wij nemen graag, samen met de heer Lantmeeters, de handschoen op om de
volgende werf aan te pakken, namelijk het tegen het licht houden van de
handelshuur. Ook daarin trekt de N-VA graag de kar voor eenvoud, transparantie
en een evenwicht tussen eigenaars en huurders, zodat al die belangen mooi
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worden samengebracht, bij de tijd worden gebracht en zodat we innovatieve,
nieuwe handelsconcepten kunnen doen groeien in Vlaanderen.

Ik dank u. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V): Voorzitter, sinds de zesde staatshervorming in 2014 is
Vlaanderen bevoegd voor onder andere handelshuur. Ik ben de heer Parys dankbaar
voor dit initiatief. Met dit voorstel van decreet spelen we in op een economische
realiteit. Ik zal niet herhalen wat de heer Parys heeft gezegd. We pakken hiermee de
economische realiteit aan. We spelen in op de vraag en het aanbod dat zich voordoet.

Door dit voorstel van decreet creëren we een win-winsituatie voor de verhuurder-
eigenaar die de laatste periode jammer genoeg vaak wordt geconfronteerd met
panden die niet verhuurd geraken. We bieden met dit voorstel van decreet de
mogelijkheid om een pand voor kortere duur verhuurd te krijgen.

Het is ook een win-winsituatie voor de handelaar/huurder/starter/jonge ondernemer
die eens kan uittesten of zijn of haar concept aanslaat zonder aan al te stringente
regels onderworpen te worden, maar toch van de bescherming te kunnen genieten.

Tot slot creëren we ook een win-winsituatie voor lokale besturen die jammer
genoeg bijna allemaal te kampen hebben met een moeilijke handelskern en veel
leegstand. Door dit initiatief zullen waarschijnlijk meer winkelpanden in het
centrum kunnen worden ingevuld.

Het voorstel van decreet voorziet volgens ons in een voldoende evenwicht tussen
de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder. Ik dank de leden
van de meerderheid en de oppositie voor de interessante en constructieve be-
spreking in de commissie. Ik hoop dat we zo dadelijk tijdens de stemming op
steun kunnen rekenen. Het lokaal ondernemerschap en de lokale besturen zullen
ons daar dankbaar voor zijn.

De voorzitter: De heer Schiltz heeft het woord.

Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Dames en heren, zoals u uit de
toelichting van de heer Parys hebt begrepen, is er met dit voorstel van decreet
een delicaat evenwicht gehandhaafd tussen de eigenaar en de huurder. Evident
kunnen niet alle beschermingen die in de reguliere handelshuur van toepassing
zijn, hierop van toepassing zijn. Dat is ook niet nodig. Het evenwicht is er.

Pop-upwinkels zijn een groeiend fenomeen, dat soelaas biedt aan bij momenten
toch wel groeiende leegstand in onze winkelstraten. Het is moeilijk voor lokale
besturen om grip te krijgen op hoge handelshuren. Met dit fenomeen kunnen we
daaraan remediëren. Alleen was er hiervoor geen decretaal kader, maar dat is er
vandaag wel. De lokale autonomie wordt hierbij ten volle gerespecteerd.

Ik roep iedereen op om dit voorstel van decreet goed te keuren en op die manier
de kracht van onze handelskernen nog sterker in de verf te zetten. (Applaus bij
de meerderheid)

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a): Voorzitter, we hebben in commissie al gezegd dat
dit voorstel van decreet nuttig is. Het biedt de mogelijkheid om de dynamiek die
we nastreven in kernen te brengen. De heer Parys verwees naar wat hij de con-
structieve discussie in commissie noemde. We hebben erop gewezen dat dit
voorstel van decreet voor ons niet perfect is. We hebben twee amendementen
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ingediend. Ik betreur het dat de meerderheid niet de mogelijkheid heeft gevon-
den om die goed te keuren, maar ik wil ze toch nog eens in herinnering brengen.

Het ene ging over het mogelijk maken van een gepreferentieerde verlenging na de
één jaar huur die in het voorstel van decreet staat. Het andere wilde de bepaling
inschrijven dat een concurrentiebeding in dit kader niet kan. Ik wil de meerderheid
die deze amendementen niet heeft goedgekeurd, herinneren aan de toezegging om
in het kader van het debat inzake handelshuur naar deze twee aspecten ten
gronde te kijken. We zijn uiteraard bereid om daarover het debat aan te gaan. We
denken dat hier wel degelijk een problematiek zit die ook verdient om aangepakt
te worden, als het niet in dit kader is dan wel in een ander.

Ik wil ook van de gelegenheid gebruikmaken om te zeggen dat mijn fractie dit
voorstel van decreet zal 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 voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking
genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 598/6)

– De artikelen 1 tot en met 20 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter: Dames en heren, morgen brengt mevrouw Irina Bokova,
directeur-generaal van UNESCO, een officieel bezoek aan het Vlaams Parlement.

Ze zal bij die gelegenheid om 14 uur in de Koepelzaal de verenigde commissies
toespreken en met u in debat gaan over een nieuw multilateralisme om nieuwe
uitdagingen aan te pakken.

Graag doe ik nogmaals een warme oproep tot alle Vlaamse volksvertegenwoor-
digers en alle Vlaamse ministers om de vergadering van de verenigde commissies
morgen vanaf 14 uur bij te wonen.

Gelieve er rekening mee te houden dat er geen vaste voorbehouden plaatsen zijn
en dat ook de genodigden, onder meer van het diplomatiek corps, zowel in de
Koepelzaal als op de publiekstribune zullen plaatsnemen. De Koepelzaal fungeert
namelijk als ruimte voor een commissievergadering.
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ROUWHULDE

De voorzitter: Dames en heren, beste collega’s, op 4 juni jongstleden is op 78-
jarige leeftijd gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger en Vlaams minister Paul
Van Grembergen overleden. Hij was van 1974 tot 2001 lid van dit parlement,
eerst voor de Volksunie en later voor VU&ID.

Paul Van Grembergen werd op 18 september 1937 in Eksaarde geboren. Zijn
vader was stationschef in Hemiksem en liberaal, zijn grootvader was burge-
meester van Balegem.

Op de schoolbanken werd hem voorgelezen uit De Leeuw van Vlaanderen. Hij
werd er Vlaamsgezind en riep zichzelf uit tot klauwaard voor het leven. Hij was
ook Chiroleider en sociaal bewogen.

Na een rebels jaar aan het seminarie in Drongen studeerde hij voor maat-
schappelijk assistent. Hij werd godsdienstleraar maar kwam al snel in de politiek
terecht.

Met de beminnelijkheid die hem typeerde, zou hij van dit engagement zeggen dat
“het was ingegeven door de afwezigheid van anderen”.

In 1968 verwierf hij als eerste Volksuniemandataris in het Meetjesland een zetel
in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. En twee jaar later, met de gemeente-
raadsverkiezingen van 1970, werd hij in Ertvelde schepen van Sport en Cultuur.

Zijn overstap naar de nationale politiek maakte hij in 1974 als volksvertegenwoor-
diger van de Volksunie en lid van de Cultuurraad. Het was de start van een parle-
mentaire loopbaan, waarvoor hij tot tweemaal toe in dit halfrond gehuldigd werd.

In de periode van het dubbelmandaat was hij, zowel in de Kamer als in de Vlaamse
Raad, de fractieleider van de Volksunie, waarvan hij van 1987 tot 1995 ook alge-
meen secretaris was. Hij was lid van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-
raad en van 1985 tot 1987 zetelde hij als provinciaal senator voor Oost-Vlaanderen.

Bij de parlementsverkiezingen van 1995 koos hij voluit voor de rechtstreeks
verkozen Vlaamse assemblee. Ook in dit halfrond trad hij op als fractieleider van
de VU en vervolgens van VU&ID.

Dames en heren, Paul Van Grembergen onderscheidde zich als een retorisch
talent en als een bezield pleitbezorger van de parlementaire prerogatieven.
Ideologisch en historisch onderbouwd, gaven zijn eloquente bijdragen blijk van
een diepe en ethische overtuiging en van een breed maatschappelijk inzicht. Hij
was een pluralist en een man van de diplomatie. Hij koppelde uitgesproken
ideeën aan een verzoenende instelling. Het was met die ingesteldheid dat hij mee
de debatten voerde rond de staatshervorming en dat hij streed voor een open en
vrij Vlaanderen in Europa.

Zijn gedrevenheid in de Vlaamse politiek combineerde hij met een internationale
belangstelling en met een grote interesse voor mensenrechten en volkenrechten.

In 2001 werd hij in opvolging van Johan Sauwens Vlaams minister voor Binnen-
landse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken. Twee maanden later
ruilde hij Huisvesting voor Buitenlands Beleid. En na de herschikking van de
ministeriële portefeuilles in juli 2002 werd hij ook nog bevoegd voor Jeugd en
Cultuur. Buitenlands Beleid ging toen naar Jaak Gabriels.

Minister werd hij, zoals hijzelf zei, “niet uit des harten aandrang”, maar vast-
beraden en plichtsbewust zorgde hij voor de nodige overgang en legde hij eigen
accenten.
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Met het Kunstendecreet bracht hij een ‘schottenloos decreet’ in de praktijk en
wou hij alle disciplines aan de start gelijke kansen bieden. Hij was een groot
voorstander van de zorg voor onze taal en ons erfgoed en vond culturele compe-
tentie een taak voor de volledige leercyclus. In de hervormingen van de Vlaamse
overheid streefde hij naar een humaan en sociaal ambtenarenapparaat.

Als oud-minister blikte hij graag terug op het Landschapsdecreet, zijn mede-
werking aan het Gemeentedecreet en zijn inspanningen om in Vlaanderen alle
godsdiensten op eenzelfde basis te beoordelen.

Hij stelde hoge eisen aan de media, overtuigd als hij was van hun cruciale rol in
de beeldvorming over politiek. Hij bekritiseerde hun streven naar goedkoop
succes. Ik citeer hierover uit zijn afscheidstoespraak van 2004 aan dit parlement:
“Momenteel heeft populariteit te maken met touwtjespringen, waarbij de media
het touw vasthouden. Zolang het touw wordt vastgehouden, lijkt dit leuk, maar
hetzelfde touw zal gebruikt worden om politici op te hangen. De schittering van
het politieke verhaal, welke ook de ideeën zijn, en de noodzaak van de politiek,
die beslist over het algemeen welzijn, moet echter terug aangehaald worden. Zo
kunnen de burgers van de Vlaamse Gemeenschap terug in een positieve zin over
politiek praten.”

Na de regionale verkiezingen van 2004 keerde hij terug naar Evergem, waar hij
het ambt van burgemeester opnam. In 2006 verliet hij de politiek, maar bleef hij
zich verder inzetten voor de culturele sector. Van zalig nietsdoen was voor hem
geen sprake. Dat stelde hij gelijk met langzaam sterven.

Vanwege zijn grote verdiensten voor Vlaanderen en zijn diepe Vlaamse over-
tuiging liet de Vlaamse Regering in 2007 een leeuwenkop aan zijn familiewapen
toevoegen. Het Vlaams Parlement verleende hem de titel van erefractievoorzitter
en in 2008 werd hij ook met het ereburgemeesterschap gelauwerd.

Dames en heren, de politieke loopbaan van Paul Van Grembergen getuigt van
hoe hij was en handelde: bemiddelend, geëngageerd en altijd stijlvol. Tijdens het
bezoek dat ik op 7 juli 2015 bij Paul bracht, bleek hij ondanks zijn ziekte nog
niets verloren te hebben van zijn engagement en stijl. En ik ben blij dat ik hem
toen langdurig gesproken heb, temeer omdat ik in de Volksunie jarenlang met
hem opgetrokken heb.

In naam van onze plenaire vergadering betuig ik mijn oprechte deelneming aan
zijn familie en nabestaanden. Ik verzoek eenieder om een moment van stilte in
acht te nemen.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

ONTWERP VAN DECREET betreffende het onderwijs XXVI

– 744 (2015-2016) – Nrs. 1 tot en met 4

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
69 leden hebben ja geantwoord;
28 leden hebben zich onthouden.
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Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het
zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

VOORSTEL VAN DECREET van Jan Peumans houdende de normen voor de
Vlaamse overheidscommunicatie

– 486 (2015-2016) – Nrs. 1 tot en met 4

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet.

Stemming nr. 2

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
98 leden hebben ja geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
94 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het
zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden. (Applaus)

Dank u wel voor het vertrouwen, maar ik heb het ingediend namens het
Uitgebreid Bureau, zoals u weet.

VOORSTEL VAN DECREET van Lorin Parys, An Christiaens, Willem-
Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Katrien Partyka en Andries Gryffroy
houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

– 598 (2015-2016) – Nrs. 1 tot en met 6

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over
het voorstel van decreet.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
94 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het
zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden. (Applaus)

MOTIE van Elisabeth Meuleman en Björn Rzoska tot besluit van het op 8
juni 2016 in plenaire veragdering gehouden actualiteitsdebat over de
door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van het secundair
onderwijs

– 816 (2015-2016) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de
motie.
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Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
24 leden hebben ja geantwoord;
74 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

MOTIE van Caroline Gennez, Tine Soens, Katia Segers, Steve
Vandenberghe en Joris Vandenbroucke tot besluit van het op 8 juni 2016
in plenaire veragdering gehouden actualiteitsdebat over de door de
Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs

– 817 (2015-2016) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de
motie.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
24 leden hebben ja geantwoord;
74 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

MOTIE van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Jos
De Meyer en Kathleen Krekels tot besluit van het op 8 juni 2016 in
plenaire veragdering gehouden actualiteitsdebat over de door de
Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs

– 818 (2015-2016) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de
motie.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
70 leden hebben ja geantwoord;
28 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de
Vlaamse Regering worden overgezonden.
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ONDERZOEK VAN EEN VERZOEK TOT OPHEFFING VAN DE PARLEMEN-
TAIRE ONSCHENDBAARHEID VAN EEN VLAAMS VOLKSVERTEGEN-
WOORDIGER

Bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is het onderzoek van een verzoek
tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vlaams
volksvertegenwoordiger.

Vooraleer het woord te verlenen, breng ik nog artikel 100, punt 8, van het
Reglement van het Vlaams Parlement in herinnering, dat luidt als volgt: “Tijdens
de beraadslaging in plenaire vergadering mag het woord alleen worden gevoerd
door de verslaggever van de commissie, de betrokken personen, bedoeld in punt
6, derde lid, en door een spreker voor en een spreker tegen.”

De betrokken personen, bedoeld in punt 6, derde lid, zijn de betrokken volksver-
tegenwoordiger, de volksvertegenwoordiger die hem vertegenwoordigt, en zijn
raadsman.

De heer Vanlouwe, verslaggever, heeft het woord

Karl Vanlouwe (N-VA): Voorzitter, collega’s, op datum van maandag 30 mei
2016 kwam de Commissie voor de Vervolgingen bijeen voor de behandeling van
een verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een lid
van het Vlaams Parlement. Bij brief van 20 april 2016 werd het Vlaams Parlement
door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel verzocht om de
parlementaire onschendbaarheid van collega Christian Van Eyken op te heffen om
het ambt van de procureur des Konings van Brussel de mogelijkheid te bieden
over te gaan tot dagvaarding van de betrokkene voor de correctionele rechtbank
uit hoofde van feiten van valsheid in geschrifte en oplichting. Bij het eigenlijke
verzoek tot opheffing van de onschendbaarheid was ook de ontwerpdagvaarding
gevoegd, evenals een integrale kopie van het strafdossier.

Het verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid werd aan het
Vlaams Parlement voorgelegd conform de artikelen 59 en 120 van de Grondwet
en de commissie nam kennis van het dossier conform artikel 100 van het
reglement. In casu bleek de in dezen toepasselijke reglementsbepaling art. 100,
1.a te zijn, waar gehandeld wordt over de rechtstreekse dagvaarding van een
volksvertegenwoordiger en niet het door de procureur-generaal aangehaalde en
niet-bestaande artikel 100c. Aangezien de bepaling in kwestie enkel betrekking
heeft op haar interne werking, zette de commissie deze fout dan ook recht.

De commissie nam op haar bijeenkomst kennis van de grondwettelijke contouren
van haar opdracht. Artikel 59, eerste lid, van de Grondwet luidt: “Behalve bij
ontdekking op heterdaad kan geen lid van een van beide Kamers, tijdens de
zitting en in strafzaken, worden verwezen naar of rechtstreeks gedagvaard voor
een hof of rechtbank, of worden aangehouden dan met verlof van de Kamer
waarvan het lid deel uitmaakt.” Artikel 120 van de Grondwet stelt: “Ieder lid van
een Gemeenschaps- of Gewestparlement geniet de onschendbaarheid bepaald in
de artikelen 58 en 59.”

Daarna gaf de commissievoorzitter een korte schets van de kwestie en de
procedure. Hij wees er bij die gelegenheid op dat de betrokken Vlaamse volks-
vertegenwoordiger reeds eerder het voorwerp uitmaakte van een verzoek tot
opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid naar aanleiding van een
gerechtelijk onderzoek naar andere feiten, confer de Commissie voor de Vervol-
gingen van dinsdag 5 januari 2016 en de plenaire vergadering van woensdag 6
januari 2016, in besloten vergadering met een mondeling verslag. Het is naar
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aanleiding van het in die zaak gevoerde onderzoek dat bepaalde feiten aan het
licht zijn gekomen die aanleiding gegeven hebben tot het voorliggende verzoek
tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid.

Hierna werd, conform artikel 100, 7, eerste lid, van het reglement het betrokken
Vlaams Parlementslid, dat conform artikel 100, 6, derde lid, van het reglement
voorafgaandelijk een afschrift van het dossier had gekregen, gehoord. Het lid
werd hierbij bijgestaan door zijn raadsman en dit conform artikel 100, 5, eerste
lid, van het reglement.

Bij haar verdere deliberaties ging de commissie uit van het principe dat zij
uitdrukkelijk niet de taak heeft om in de plaats te treden van het gerecht en zich
dus niet uitspreekt over de schuld of onschuld van de betrokkene. Zij beperkte
zich dan ook tot een marginale toetsing van de haar voorgelegde feiten.

Hierbij nam ze in overweging dat uit de parlementaire praktijk blijkt dat de
opheffing van de onschendbaarheid enkel geweigerd wordt indien de vervolging
niet ernstig of oprecht is. Dat is met name het geval indien de meegedeelde
feiten prima facie tot de conclusie leiden dat de vordering steunt op elementen
die uit de lucht gegrepen, onrechtmatig, verjaard, willekeurig of onbeduidend
zijn. Tevens mogen de feiten niet het onvoorziene gevolg van een politieke actie
zijn, noch mag het gaan om een misdrijf met duidelijk politieke drijfveren.

Gezien in de tenlastelegging enkel gewag gemaakt wordt van valsheid in
geschrifte en oplichting, is er geen sprake van een politiek misdrijf of een onvoor-
zien gevolg van een politieke actie. Uit het strafdossier en uit de ontwerp-
dagvaarding blijkt verder dat de vraag tot opheffing niet steunt op elementen die
uit de lucht gegrepen, onrechtmatig, verjaard, willekeurig of onbeduidend zijn.
Tevens wordt vastgesteld dat het ingaan op het verzoek tot opheffing van de
parlementaire onschendbaarheid niet van aard is om de werkzaamheden van het
Vlaams Parlement te verstoren.

Na rijp beraad en bij wege van consensus, adviseert de Commissie voor de
Vervolgingen de plenaire vergadering derhalve om in te gaan op het door de
procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel geformuleerde verzoek tot
opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de heer Christian Van
Eyken om het ambt van de procureur des Konings van Brussel de mogelijkheid te
bieden over te gaan tot dagvaarding van de betrokkene voor de correctionele
rechtbank.

De voorzitter: De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken (UF): Voorzitter, collega’s, beste vrienden, ik wens u mee
te delen dat ik zeer aangeslagen ben door wat mij ten onrechte wordt verweten.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om duidelijk te stellen dat de vraag
voor de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid volgens mij enkel
steunt op een wraakactie van het gerecht, omdat ze mij na mijn aanhouding op 26
januari 2016 hebben moeten vrijlaten op 28 januari vanwege een vormelijke fout.

Het eerste woord dat ik omtrent het huidige probleem heb vernomen, kwam van
onze voorzitter tijdens een onderhoud op 3 februari, waarbij ik hem, tijdens een
vriendschappelijk onderhoud, vroeg of hij bezwaren of opmerkingen had tegen
het feit dat ik mijn parlementaire werkzaamheden zou hervatten. Ten gronde,
heb ik te goeder trouw geloofd in de persoon die mij een kopie van haar diploma
overhandigde.

Ik wens u – als u mij dat toestaat – even te melden dat toen in januari mijn par-
lementaire onschendbaarheid werd opgeheven, dit een voorspelbare aanhouding
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inhield. Het bewijs hiervan is het verloop van de procedure. Ook al was er geen
enkel bewijs voorhanden van mijn betrokkenheid bij de moord op de heer Dellea,
toch werd ik aangehouden. Toen ik op dinsdag 26 januari werd ondervraagd door
de federale politie, werd het verhoor plots onderbroken omstreeks 16.30 uur
door de melding dat de onderzoeksrechter mij wenste te horen, en dat ik van
mijn vrijheid was beroofd.

Het vervolgverhaal in het kantoor van de onderzoeksrechter gebeurde op dezelf-
de wijze. Nadat ik gedurende een tweetal uur zijn vragen beantwoordde, werd dit
onderhoud afgebroken met de melding van de onderzoeksrechter dat hij jegens
mij een aanhoudingsbevel ging uitvaardigen. Ik kan u zeggen, dat aanhoudings-
bevel was al klaargemaakt op voorhand. Sorry voor mijn bitterheid ten opzichte
van Justitie, maar dat komt door wat ik heb meegemaakt. Op mijn vraag en die
van mijn raadsman over de redenen van dit aanhoudingsbevel, werd ons botweg
geantwoord dat er voldoende redenen waren, zonder enig detail te geven.

Uit de reacties van het parket na mijn vrijlating bestaat er geen twijfel dat het
parket de politieke wereld met de vinger wees omtrent het gebrek aan financiële
middelen voor Justitie en aan medewerkers. De laatste weken hebben wij nog
andere voorbeelden gehoord van kritische taal vanuit Justitie naar de politieke
verantwoordelijken.

Dat er een spanningsveld bestaat tussen de wetgevende macht en de gerech-
telijke macht, staat buiten kijf. Collega’s, nadat ik het dossier heb kunnen
inkijken, heb ik nog meer de indruk dat het erop lijkt dat ik er als passagier van
word beticht medeschuldig te zijn en dien te worden vervolgd omdat de bestuur-
der een zware overtreding beging. Collega’s, beste vrienden, ik stel me vragen
bij de werking van Justitie. Is het omdat mijn aanhouding voor een moordzaak
waar ik niets mee te maken heb, op een sisser uitdraaide, dat men me nu dit in
de schoenen wil schuiven?

Verder – ik weet dat we niet ten gronde kunnen gaan – heb ik kunnen lezen in
het dossier dat de betrokkene heel duidelijk in het proces-verbaal van het
verhoor stelt dat ze dit deed buiten mijn weten en misbruik heeft gemaakt van
mijn vertrouwen.

Wat me van mijn stoel heeft doen vallen, is de vraag van Justitie in september
2015. Let goed op die datum: september 2015, dat was dus vier maanden voor
de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid werd aangevraagd. Ik
heb dit document gevonden in het dossier dat onze voorzitter mij heeft laten
inkijken. In september 2015 was er dus de vraag om mijn telefoon, dus mijn gsm
en mijn privélijn thuis, af te tappen, om me rechtstreeks af te luisteren in mijn
wagen door het plaatsen van microfoons, om me rechtstreeks af te luisteren in
mijn privéwoning, ook door het plaatsen van microfoons – die ik nooit heb
gevonden, maar goed. Er was een huiszoeking bij me thuis en een huiszoeking in
mijn kantoor hier in het parlement. Ten slotte waren er nog de bijzondere opspo-
ringsmethoden, de observatie van mijn doen en laten, mijn woning, mijn wagen.

Dit alles vóór januari 2016 en de opheffing van mijn parlementaire onschend-
baarheid. Enkel voor de huiszoeking was de voorzitter aanwezig, omdat de
onschendbaarheid nog niet was opgeheven. Collega’s, dit werd gevraagd en
gedaan in september 2015, op een moment dat er, zoals ik ook via de pers heb
vernomen, zogezegd niet genoeg middelen voorhanden waren om gelijkaardige
onderzoekstaken te doen ten overstaan van een zekere Salah Abdeslam en zijn
kompanen. Dat geeft me een zekere wrok, collega’s.

Ik weet dat het niet de taak van deze assemblee is om de feiten ten gronde te
onderzoeken, maar ik stel vast dat Justitie toch een loopje neemt en heeft
genomen met de regels. Ik mag zeker niet stellen dat er een politieke afrekening
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is van Vlaamse kant, door Vlaamse partijen. Integendeel, en ik wens het hier
officieel te zeggen, ik heb talrijke vriendschapsbetuigingen gekregen van jullie
allemaal. Ik kan echter jammer genoeg niet hetzelfde zeggen van de Franstalige
kant. Vanuit die hoek wordt er op mij, op de man gespeeld.

In tegenstelling tot wat ik in januari heb gedaan ten opzichte van de opheffing
van mijn parlementaire onschendbaarheid, zal ik deze keer tegen de opheffing
stemmen, wegens de zaken die ik zojuist heb uiteengezet. Ik vind immers dat er
hier een afrekening gebeurt, en dit na twintig jaar mandaat. Ik hoop dat sommi-
gen van jullie dat eveneens zullen doen. Ik dank u.

De voorzitter: Wij stemmen, op basis van het advies van de Commissie voor de
Vervolgingen, over het verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep
te Brussel om de parlementaire onschendbaarheid van de heer Christian Van
Eyken op te heffen om het ambt van de procureur des Konings van Brussel de
mogelijkheid te bieden over te gaan tot dagvaarding van de betrokkene voor de
correctionele rechtbank.

De volksvertegenwoordigers die het verzoek wensen in te willigen, wordt
verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel tot
opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de heer Christian Van
Eyken om het ambt van de procureur des Konings van Brussel de mogelijkheid te
bieden over te gaan tot dagvaarding van de betrokkene voor de correctionele
rechtbank, is ingewilligd.

Ik zal de procureur-generaal hiervan in kennis stellen.

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 15 juni 2016 om 14 uur.

Ik wens u een behouden thuiskomst.

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 18.59 uur.
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Aanwezigheden

Aanwezig

Imade Annouri, Björn Anseeuw, Caroline Bastiaens, Rob Beenders, Jan Bertels,
Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Ann Brusseel, Bart Caron, Vera Celis, Lode
Ceyssens, An Christiaens, Sonja Claes, Griet Coppé, Cathy Coudyser, Caroline
Croo, Rik Daems, Johan Danen, Koen Daniëls, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn,
Mathias De Clercq, Herman De Croo, Jean-Jacques De Gucht, Dirk de Kort, Kurt
De Loor, Jos De Meyer, Ortwin Depoortere, Jenne De Potter, Annick De Ridder, Jo
De Ro, Matthias Diependaele, Bart Dochy, Michel Doomst, Jan Durnez, Jelle
Engelbosch, Martine Fournier, Cindy Franssen, Caroline Gennez, Danielle
Godderis-T'Jonck, Andries Gryffroy, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Jan
Hofkens, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens,
Sofie Joosen, Ward Kennes, Marino Keulen, Kathleen Krekels, Renaat Landuyt,
Jos Lantmeeters, Bert Maertens, Lieve Maes, Marius Meremans, Elisabeth
Meuleman, An Moerenhout, Bert Moyaers, Bart Nevens, Katrien Partyka, Lorin
Parys, Lydia Peeters, Peter Persyn, Jan Peumans, Ingrid Pira, Joris Poschet, Grete
Remen, Els Robeyns, Tinne Rombouts, Axel Ronse, Gwendolyn Rutten, Björn
Rzoska, Freya Saeys, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Willem-Frederik Schiltz,
Katrien Schryvers, Katia Segers, Willy Segers, Stefaan Sintobin, Nadia Sminate,
Tine Soens, Bart Somers, Valerie Taeldeman, Emmily Talpe, Bruno Tobback,
Güler Turan, Wouter Vanbesien, Wilfried Vandaele, Steve Vandenberghe, Freya
Van den Bossche, Elke Van den Brandt, Joris Vandenbroucke, Koen Van den
Heuvel, Francesco Vanderjeugd, Anke Van dermeersch, Tine van der Vloet, Kris
Van Dijck, Miranda Van Eetvelde, Jan Van Esbroeck, Christian Van Eyken, Karl
Vanlouwe, Bart Van Malderen, Paul Van Miert, Mercedes Van Volcem, Manuela
Van Werde, Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Peter Wouters, Herman
Wynants.

Afwezig met kennisgeving

Marnic De Meulemeester, Yasmine Kherbache, Ann Soete, Martine Taelman, Ludo
Van Campenhout, Peter Van Rompuy: ambtsverplichtingen;

Guy D'haeseleer, Ingeborg De Meulemeester, Gwenny De Vroe, Tom Van
Grieken, Karim Van Overmeire: gezondheidsredenen.

Afwezig zonder kennisgeving

Lionel Bajart

Individuele stemmingen Vlaamse Volksvertegenwoordigers

Stemming nr.1:

JA-stemmen:

Björn Anseeuw, Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Lode Ceyssens, An
Christiaens, Sonja Claes, Griet Coppé, Cathy Coudyser, Caroline Croo, Rik
Daems, Koen Daniëls, Piet De Bruyn, Mathias De Clercq, Herman De Croo, Jean-
Jacques De Gucht, Dirk de Kort, Jos De Meyer, Jenne De Potter, Annick De
Ridder, Jo De Ro, Matthias Diependaele, Michel Doomst, Jan Durnez, Jelle
Engelbosch, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Lies Jans, Vera Jans, Sofie Joosen, Ward
Kennes, Marino Keulen, Kathleen Krekels, Jos Lantmeeters, Bert Maertens, Lieve
Maes, Marius Meremans, Bart Nevens, Katrien Partyka, Lorin Parys, Lydia
Peeters, Peter Persyn, Jan Peumans, Joris Poschet, Grete Remen, Tinne
Rombouts, Axel Ronse, Freya Saeys, Willem-Frederik Schiltz, Katrien Schryvers,
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Willy Segers, Nadia Sminate, Bart Somers, Valerie Taeldeman, Emmily Talpe,
Koen Van den Heuvel, Tine van der Vloet, Miranda Van Eetvelde, Jan Van
Esbroeck, Paul Van Miert, Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Karl
Vanlouwe, Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Peter Wouters, Herman
Wynants

ONTHOUDINGEN:

Rob Beenders, Jan Bertels, Bart Caron, Johan Danen, Kurt De Loor, Ortwin
Depoortere, Caroline Gennez, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Chris Janssens,
Renaat Landuyt, Elisabeth Meuleman, An Moerenhout, Bert Moyaers, Ingrid Pira,
Els Robeyns, Björn Rzoska, Katia Segers, Stefaan Sintobin, Tine Soens, Bruno
Tobback, Freya Van den Bossche, Elke Van den Brandt, Anke Van dermeersch,
Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Steve Vandenberghe, Joris
Vandenbroucke

Stemming nr.2:

JA-stemmen:

Björn Anseeuw, Caroline Bastiaens, Rob Beenders, Jan Bertels, Robrecht
Bothuyne, Karin Brouwers, Bart Caron, Lode Ceyssens, An Christiaens, Sonja
Claes, Griet Coppé, Cathy Coudyser, Caroline Croo, Rik Daems, Johan Danen,
Koen Daniëls, Piet De Bruyn, Mathias De Clercq, Herman De Croo, Jean-Jacques
De Gucht, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De Meyer, Jenne De Potter, Annick De
Ridder, Jo De Ro, Ortwin Depoortere, Matthias Diependaele, Michel Doomst, Jan
Durnez, Jelle Engelbosch, Martine Fournier, Cindy Franssen, Caroline Gennez,
Danielle Godderis-T'Jonck, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Michèle Hostekint,
Yamila Idrissi, Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Sofie Joosen, Ward Kennes,
Marino Keulen, Kathleen Krekels, Renaat Landuyt, Jos Lantmeeters, Bert
Maertens, Lieve Maes, Marius Meremans, Elisabeth Meuleman, An Moerenhout,
Bert Moyaers, Bart Nevens, Katrien Partyka, Lorin Parys, Lydia Peeters, Peter
Persyn, Jan Peumans, Ingrid Pira, Joris Poschet, Grete Remen, Els Robeyns,
Tinne Rombouts, Axel Ronse, Björn Rzoska, Freya Saeys, Willem-Frederik Schiltz,
Katrien Schryvers, Katia Segers, Willy Segers, Stefaan Sintobin, Nadia Sminate,
Tine Soens, Bart Somers, Valerie Taeldeman, Emmily Talpe, Bruno Tobback,
Freya Van den Bossche, Elke Van den Brandt, Koen Van den Heuvel, Tine van der
Vloet, Anke Van dermeersch, Miranda Van Eetvelde, Jan Van Esbroeck, Christian
Van Eyken, Bart Van Malderen, Paul Van Miert, Wilfried Vandaele, Steve
Vandenberghe, Joris Vandenbroucke, Francesco Vanderjeugd, Karl Vanlouwe,
Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Peter Wouters, Herman Wynants

Stemming nr.3:

JA-stemmen:

Björn Anseeuw, Caroline Bastiaens, Rob Beenders, Jan Bertels, Robrecht
Bothuyne, Karin Brouwers, Bart Caron, Lode Ceyssens, An Christiaens, Sonja
Claes, Griet Coppé, Cathy Coudyser, Caroline Croo, Rik Daems, Johan Danen,
Koen Daniëls, Piet De Bruyn, Mathias De Clercq, Herman De Croo, Jean-Jacques
De Gucht, Dirk de Kort, Kurt De Loor, Jos De Meyer, Jenne De Potter, Annick De
Ridder, Jo De Ro, Ortwin Depoortere, Matthias Diependaele, Michel Doomst, Jan
Durnez, Jelle Engelbosch, Martine Fournier, Cindy Franssen, Caroline Gennez,
Danielle Godderis-T'Jonck, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Michèle Hostekint,
Lies Jans, Vera Jans, Chris Janssens, Sofie Joosen, Ward Kennes, Marino Keulen,
Kathleen Krekels, Renaat Landuyt, Jos Lantmeeters, Bert Maertens, Lieve Maes,
Marius Meremans, Elisabeth Meuleman, An Moerenhout, Bert Moyaers, Bart
Nevens, Katrien Partyka, Lorin Parys, Lydia Peeters, Peter Persyn, Jan Peumans,
Ingrid Pira, Grete Remen, Els Robeyns, Tinne Rombouts, Axel Ronse, Björn
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Rzoska, Freya Saeys, Willem-Frederik Schiltz, Katrien Schryvers, Katia Segers,
Willy Segers, Stefaan Sintobin, Nadia Sminate, Tine Soens, Bart Somers, Valerie
Taeldeman, Emmily Talpe, Bruno Tobback, Freya Van den Bossche, Koen Van den
Heuvel, Tine van der Vloet, Anke Van dermeersch, Miranda Van Eetvelde, Jan
Van Esbroeck, Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Paul Van Miert, Wilfried
Vandaele, Steve Vandenberghe, Joris Vandenbroucke, Francesco Vanderjeugd,
Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Peter Wouters, Herman Wynants

Stemming nr.4:

JA-stemmen:

Rob Beenders, Jan Bertels, Bart Caron, Johan Danen, Kurt De Loor, Caroline
Gennez, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Renaat Landuyt, Elisabeth Meuleman,
An Moerenhout, Bert Moyaers, Ingrid Pira, Els Robeyns, Björn Rzoska, Katia
Segers, Tine Soens, Bruno Tobback, Freya Van den Bossche, Elke Van den
Brandt, Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Steve Vandenberghe, Joris
Vandenbroucke

NEEN-stemmen:

Björn Anseeuw, Caroline Bastiaens, Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Lode
Ceyssens, An Christiaens, Sonja Claes, Griet Coppé, Cathy Coudyser, Caroline
Croo, Rik Daems, Koen Daniëls, Piet De Bruyn, Mathias De Clercq, Herman De
Croo, Jean-Jacques De Gucht, Dirk de Kort, Jos De Meyer, Jenne De Potter,
Annick De Ridder, Jo De Ro, Ortwin Depoortere, Matthias Diependaele, Michel
Doomst, Jan Durnez, Jelle Engelbosch, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle
Godderis-T'Jonck, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Lies Jans, Vera Jans, Chris
Janssens, Sofie Joosen, Ward Kennes, Marino Keulen, Kathleen Krekels, Jos
Lantmeeters, Bert Maertens, Lieve Maes, Marius Meremans, Bart Nevens, Katrien
Partyka, Lorin Parys, Lydia Peeters, Peter Persyn, Jan Peumans, Joris Poschet,
Grete Remen, Tinne Rombouts, Axel Ronse, Freya Saeys, Willem-Frederik Schiltz,
Katrien Schryvers, Willy Segers, Stefaan Sintobin, Nadia Sminate, Bart Somers,
Valerie Taeldeman, Emmily Talpe, Koen Van den Heuvel, Tine van der Vloet,
Anke Van dermeersch, Miranda Van Eetvelde, Jan Van Esbroeck, Paul Van Miert,
Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Karl Vanlouwe, Sabine Vermeulen,
Johan Verstreken, Peter Wouters, Herman Wynants

Stemming nr.5:

JA-stemmen:

Rob Beenders, Jan Bertels, Bart Caron, Johan Danen, Kurt De Loor, Caroline
Gennez, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Renaat Landuyt, Elisabeth Meuleman,
An Moerenhout, Bert Moyaers, Ingrid Pira, Els Robeyns, Björn Rzoska, Katia
Segers, Tine Soens, Bruno Tobback, Freya Van den Bossche, Elke Van den
Brandt, Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Steve Vandenberghe, Joris
Vandenbroucke

NEEN-stemmen:

Björn Anseeuw, Caroline Bastiaens, Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Lode
Ceyssens, An Christiaens, Sonja Claes, Griet Coppé, Cathy Coudyser, Caroline
Croo, Rik Daems, Koen Daniëls, Piet De Bruyn, Mathias De Clercq, Herman De
Croo, Jean-Jacques De Gucht, Dirk de Kort, Jos De Meyer, Jenne De Potter,
Annick De Ridder, Jo De Ro, Ortwin Depoortere, Matthias Diependaele, Michel
Doomst, Jan Durnez, Jelle Engelbosch, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle
Godderis-T'Jonck, Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Lies Jans, Vera Jans, Chris
Janssens, Sofie Joosen, Ward Kennes, Marino Keulen, Kathleen Krekels, Jos
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Lantmeeters, Bert Maertens, Lieve Maes, Marius Meremans, Bart Nevens, Katrien
Partyka, Lorin Parys, Lydia Peeters, Peter Persyn, Jan Peumans, Joris Poschet,
Grete Remen, Tinne Rombouts, Axel Ronse, Freya Saeys, Willem-Frederik Schiltz,
Katrien Schryvers, Willy Segers, Stefaan Sintobin, Nadia Sminate, Bart Somers,
Valerie Taeldeman, Emmily Talpe, Koen Van den Heuvel, Tine van der Vloet,
Anke Van dermeersch, Miranda Van Eetvelde, Jan Van Esbroeck, Paul Van Miert,
Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Karl Vanlouwe, Sabine Vermeulen,
Johan Verstreken, Peter Wouters, Herman Wynants

Stemming nr.6:

JA-stemmen:

Björn Anseeuw, Caroline Bastiaens, Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Lode
Ceyssens, An Christiaens, Sonja Claes, Griet Coppé, Cathy Coudyser, Caroline
Croo, Rik Daems, Koen Daniëls, Piet De Bruyn, Mathias De Clercq, Herman De
Croo, Jean-Jacques De Gucht, Dirk de Kort, Jos De Meyer, Jenne De Potter,
Annick De Ridder, Jo De Ro, Matthias Diependaele, Michel Doomst, Jan Durnez,
Jelle Engelbosch, Martine Fournier, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck,
Kathleen Helsen, Marc Hendrickx, Lies Jans, Vera Jans, Sofie Joosen, Ward
Kennes, Marino Keulen, Kathleen Krekels, Jos Lantmeeters, Bert Maertens, Lieve
Maes, Marius Meremans, Bart Nevens, Katrien Partyka, Lorin Parys, Lydia
Peeters, Peter Persyn, Jan Peumans, Joris Poschet, Grete Remen, Tinne
Rombouts, Axel Ronse, Freya Saeys, Willem-Frederik Schiltz, Katrien Schryvers,
Willy Segers, Nadia Sminate, Bart Somers, Valerie Taeldeman, Emmily Talpe,
Koen Van den Heuvel, Tine van der Vloet, Miranda Van Eetvelde, Jan Van
Esbroeck, Paul Van Miert, Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Karl
Vanlouwe, Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Peter Wouters, Herman
Wynants

NEEN-stemmen:

Rob Beenders, Jan Bertels, Bart Caron, Johan Danen, Kurt De Loor, Ortwin
Depoortere, Caroline Gennez, Michèle Hostekint, Yamila Idrissi, Chris Janssens,
Renaat Landuyt, Elisabeth Meuleman, An Moerenhout, Bert Moyaers, Ingrid Pira,
Els Robeyns, Björn Rzoska, Katia Segers, Stefaan Sintobin, Tine Soens, Bruno
Tobback, Freya Van den Bossche, Elke Van den Brandt, Anke Van dermeersch,
Christian Van Eyken, Bart Van Malderen, Steve Vandenberghe, Joris
Vandenbroucke


