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Missieverklaring

Het Vlaams Parlement belichaamt de wetgevende pijler

en de democratie in Vlaanderen. Het staat in  voor de tot-

standkoming van de Vlaamse decreten en voor de goed-

keuring van de Vlaamse begroting. Het Vlaams

Parlement benoemt de Vlaamse Regering en controleert

de Vlaamse Regering op de uitvoering van die decreten.

Het Vlaams Parlement wil het centrum van een demo-

cratisch Vlaanderen zijn en de burgers nauw bij de poli-

tieke besluitvorming betrekken, en streeft daartoe naar

maximale transparantie en optimale communicatie. Het

wil een modern parlement zijn dat slagvaardig, vooruit-

ziend en dynamisch werkt, op basis van de principes van

effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid.

Door het uitdragen en aanmoedigen van burgerzin wil

het Vlaams Parlement het democratisch draagvlak van de

samenleving versterken en Vlaanderen profileren als een

moderene, vooruitstrevende, verdraagzame en solidaire

Europese regio.
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Voorwoord

Het Vlaams Parlement is, sinds zijn eerste rechtstreekse verkiezing in 1995, uitgegroeid
tot een moderne en volwaardige assemblee. Ik wil hiervoor uitdrukkelijk mijn voorgan-
ger, Norbert De Batselier danken: dankzij zijn inzet en leiderschap kunnen we verder
bouwen op stevige fundamenten.

Tijdens het voorbije zittingsjaar 2005-2006 heeft het Vlaams Parlement resoluut de blik
op Europa gericht. Steeds meer Vlaamse bevoegdheden zijn rechtstreeks of onrecht-
streeks onderhevig aan de Europese regelgeving. In elke parlementaire commissie zijn
europromotoren aangesteld, die de Europese besluitvorming van nabij volgen. Ze krij-
gen daarvoor inhoudelijke ondersteuning van de Dienst Europa. De Vlaamse Regering
brengt om de zes maanden verslag uit over Europese dossiers die voor Vlaanderen van
belang zijn. De principes van de subsidiariteit mogen we niet overboord gooien. De
parlementen, ook die van de deelstaten, moeten aan de alarmbel kunnen trekken als
Europa zich bezighoudt met materies die beter op nationaal of regionaal niveau gere-
geld kunnen worden. Op die manier blijft Vlaanderen een stem hebben in Europa. 

Het Vlaams Parlement heeft het voorbije zittingsjaar ook bewezen dat een stevig debat
in de plenaire vergadering het soms wat saaie imago kan doorbreken. Tijdens het hoog-
staande debat over de vrije meningsuiting, naar aanleiding van de Deense Mohammed-
cartoons, werd er zinvol en constructief geargumenteerd en boeiend gediscussieerd
over een onderwerp dat brandend actueel was. Ik wil dergelijke debatten ook in de toe-
komst meer stimuleren.

Dit glazen huis moet ook nog méér een open huis worden, waar de Vlaming graag op
bezoek komt. Ook “De Kracht van je Stem”, de educatieve dienst van het Vlaams
Parlement, is een schitterend initiatief. Het wil jongeren actief  bewust maken van het
belang van de democratie en hen, soms op een speelse manier, laten kennismaken met
de spelregels die in een democratische samenleving gelden. Die democratische vor-
ming zou kunnen worden uitgebreid naar àlle burgers. 

Marleen Vanderpoorten
Voorzitter
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De heer Norbert De Batselier nam

tijdens de plenaire vergadering van

12 juli 2006 afscheid van het Vlaams

Parlement.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten

volgde hem op als voorzitter.
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1. 124 rechtstreeks verkozen Vlaamse
volksvertegenwoordigers

Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 Vlaamse
volksvertegenwoordigers, waarvan 118 recht-
streeks worden verkozen in de vijf kieskringen van
het Vlaamse Gewest en 6 rechtstreeks worden ver-
kozen op de Vlaamse lijsten in het Brusselse
Gewest.  

De derde rechtstreekse verkiezingen van het
Vlaams Parlement hadden plaats op 13 juni 2004.
Tussen de eedaflegging van de toen verkozen
Vlaamse volksvertegenwoordigers op 6 juli 2004
en de opening van de zitting 2005-2006 waren al
een aantal wijzigingen opgetreden in de samenstel-
ling van het Vlaams Parlement. De lijst van de 124
Vlaamse volksvertegenwoordigers vindt u in bijla-
ge 1.

Tabel 1: Zetelverdeling in het Vlaams Parlement 

Hoofdstuk I

Samenstelling en leiding van het Vlaams Parlement

Fractie Aantal zetels

Vlaams Belang 32

CD&V 29

VLD-Vivant 25

sp.a-spirit 25

Groen! 6

N-VA 6

UF 1

Totaal 124

Bij brief van 30 maart 2006 nam de heer Rob

Verreycken (VB) met ingang van 18 april 2006 ont-

slag als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij werd

in de plenaire vergadering van 19 april 2006 opge-

volgd door mevrouw Hilde De Lobel (VB).

Tijdens de plenaire vergadering van 12 juli 2006

nam de heer Norbert De Batselier (sp.a-spirit) met

ingang van 13 juli 2006 ontslag als Vlaams volks-

vertegenwoordiger.

2. De leiding van het Vlaams Parlement:
voorzitter, Bureau en
Uitgebreid Bureau

De dagelijkse leiding van het Vlaams Parlement

ligt bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, de

vier ondervoorzitters en de drie secretarissen, die

samen het Bureau, ook het Vast Bureau genoemd,

vormen. De voorzitter neemt de belangrijkste poli-

tieke taken in het Vlaams Parlement op zich. Zo zit

hij de plenaire vergadering voor en ziet hij toe op

de uitvoering van alle genomen beslissingen. In de

uitoefening van zijn ambt wordt de voorzitter bijge-

staan door het Bureau en eventueel het Uitgebreid

Bureau, dat hij tevens voorzit. Het Bureau is ver-

antwoordelijk voor het administratieve beheer van

het Vlaams Parlement. Voor de regeling van de zui-

ver politieke aangelegenheden – onder meer het

opstellen van de agenda van de plenaire vergade-

ring – wordt het Bureau uitgebreid met de fractie-

voorzitters van de erkende fracties. Samen vormen

zij het Uitgebreid Bureau.

2.1 Bureau en Uitgebreid Bureau:
samenstelling en vergaderfrequentie

Tijdens de openingsvergadering van het zittingsjaar

2005-2006 op 26 september 2005 werd de samen-

stelling van het zittende Vast en Uitgebreid Bureau

bevestigd. Tijdens de plenaire vergadering van 12

juli 2006 nam de heer Norbert De Batselier met

ingang van 13 juli 2006 ontslag als voorzitter van

het Vlaams Parlement. De plenaire vergadering

koos nog diezelfde dag mevrouw Marleen

Wijzigingen tijdens de zitting 2005-2006

Bij brief van 3 januari 2006 nam mevrouw
Gracienne Van Nieuwenborgh (sp.a-spirit) ontslag
als Vlaams volksvertegenwoordiger. Zij werd in de
plenaire vergadering van 11 januari 2006 opge-
volgd door de heer Dirk De Cock (sp.a-spirit).

Bij brief van 30 januari 2006 nam de heer Herman
Reynders (sp.a-spirit) met ingang van 1 februari 2006
ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Hij
werd in de plenaire vergadering van 1 februari 2006
opgevolgd door mevrouw Els Robeyns (sp.a-spirit). 
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Vanderpoorten tot voorzitter van het Vlaams
Parlement met ingang van 13 juli 2006. De aldus
vacant geworden functie van derde ondervoorzitter
werd nog niet ingevuld.

Tabel 2: Samenstelling van het Bureau en
Uitgebreid Bureau van het Vlaams
Parlement tijdens het zittingsjaar 2005-
2006

Het Uitgebreid Bureau vergaderde in principe
wekelijks op maandagmiddag, het Bureau tweewe-
kelijks aansluitend op het Uitgebreid Bureau.

In totaal kwam het Bureau 23 maal samen met een
totale vergadertijd van 12 uur. Het Uitgebreid
Bureau hield 37 vergaderingen met een totale ver-
gadertijd van 25 uur.  Daarmee lag het vergaderrit-
me in 2005-2006 iets lager dan in 2004-2005.

Bureau

Voorzitter:

Norbert De Batselier (sp.a-spirit)

tot en met 12 juli 2006

Marleen Vanderpoorten (VLD-Vivant)

vanaf 13 juli 2006

Eerste ondervoorzitter:

Marijke Dillen (VB)

Tweede ondervoorzitter:

Carl Decaluwe (CD&V)

Derde ondervoorzitter:

Marleen Vanderpoorten (VLD-Vivant)

tot en met 12 juli 2006

[vacant vanaf 13 juli 2006]

Vierde ondervoorzitter:

Luk Van Nieuwenhuysen (VB)

Secretarissen:

Francis Vermeiren (VLD-Vivant)

Veerle Heeren (CD&V)

Ludo Sannen (sp.a-spirit)

Uitgebreid Bureau:

leden van het Bureau en de fractievoorzitters:

VB: Filip Dewinter

CD&V: Ludwig Caluwé

VLD-Vivant: Patricia Ceysens

sp.a-spirit: Caroline Gennez

Groen!: Jos Stassen

N-VA: Kris Van Dijck

Vergadering Aantal Aantal

vergaderingen uren

Bureau 23 12

Uitgebreid Bureau 37 25

Totaal 60 37

Tabel 3: Aantal vergaderingen van het Bureau en
het Uitgebreid Bureau (2005-2006)

2.2 De politieke leiding van het Vlaams
Parlement (Uitgebreid Bureau)

Het Uitgebreid Bureau heeft zich uiteraard in
hoofdzaak gewijd aan de voorbereiding van de ple-
naire vergaderingen van het Vlaams Parlement en
aan het ontvankelijkheidsonderzoek van de inter-
pellaties en actuele interpellaties. In dit jaarverslag
bespreken we enkele andere onderwerpen die de
aandacht van het Uitgebreid Bureau hebben getrok-
ken.

Veel aandacht ging naar de verhoudingen met de
Europese Unie. Zo besliste het Uitgebreid Bureau
op 17 oktober 2005 dat iedere commissievoorzitter
voor zijn commissie zou optreden als europromotor
en dat ook in iedere fractie een europromotor zou
worden aangewezen. Verder besloot het Uitgebreid
Bureau vier lunchcauserieën te organiseren over de
Europese instellingen, en op 1 december 2006 een
colloquium te organiseren met wetenschappers,
politici en praktijkmensen over de vraag hoe natio-
nale en regionale parlementen invloed kunnen uit-
oefenen op de besluitvorming in de Europese Unie.

Op 17 oktober 2005 besloot het Uitgebreid Bureau
aan de plenaire vergadering voor te stellen een
Commissie Vlaamse Grondwet op te richten om
Vlaanderen de mogelijkheid te geven in de toe-
komst zelf te bepalen op welke manier het uiting
geeft aan de voornaamste democratische principes
van de Vlaamse samenleving. Die commissie, die
wordt voorgezeten door de voorzitter van het
Vlaams Parlement, is belast met de uitwerking van
een Handvest voor Vlaanderen dat de grondbegin-
selen van het Vlaamse bestuur, de bevoegdheden,
de rechten en de krachtlijnen van het beleid vast-
legt.
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Ter uitvoering van het beleidsplan 2004-2009 leg-

den de directies Decreetgeving en Informatie op het

overleg van het Uitgebreid Bureau met de commis-

sievoorzitters van 17 januari 2006 een eerste nota

voor met betrekking tot de evaluatie van de politie-

ke controlemiddelen (interpellaties en vragen). Na

een eerste gedachtewisseling werd op 2 juni 2006

een tweede nota ingediend met de voorstellen van

de fracties en de opmerkingen van het Algemeen

Secretariaat. Die nota werd voor verdere bespre-

king verwezen naar een volgend overleg van het

Uitgebreid Bureau met de commissievoorzitters.

Met het oog op de goede organisatie en het goede

verloop van de gemeenteraads- en provincieraads-

verkiezingen van 8 oktober 2006, waarvoor het

Vlaamse Gewest de verantwoordelijkheid draagt,

richtte het Uitgebreid Bureau op 13 maart 2006 het

Vlaamse college van deskundigen op. Het college

bestaat uit twee deskundigen en twee plaatsvervan-

gers, die tijdens de verkiezingen moeten toezien op

de integriteit en de goede werking van alle informa-

ticatechnische aspecten van het kiessysteem.

De opstart van het nieuwe Vlaams Instituut voor
Vrede en Geweldpreventie werd voortgezet met de
voordracht van de heer Tomas Baum als directeur

en de goedkeuring van de begroting van het
Instituut voor 2006.

Op 3 juli 2006 gaf het Uitgebreid Bureau zijn prin-
cipiële goedkeuring voor de organisatie van een
tentoonstelling over Antwerpse mode in De
Loketten van het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers. De tentoonstelling
wordt georganiseerd in samenwerking met het
Modemuseum.

Ten slotte heeft het Uitgebreid Bureau tijdens het
zittingsjaar 2005-2006 ter uitvoering van artikel 16
van het Reglement tweemaal een vergadering met
de commissievoorzitters over de werking van de
commissies belegd.

2.3 Het algemeen beheer van het
Vlaams Parlement (Bureau)

In het kader van het gemeenschappelijke veilig-
heidsbeleid voor alle Belgische parlementen werk-
te de werkgroep Veiligheid van het Vlaams
Parlement in 2005-2006 een voorstel uit om één
toegangskaart in te voeren voor alle assemblees. Op
19 juni 2006 keurde de Conferentie van de voorzit-
ters van de zeven parlementaire assemblees het
voorstel principieel goed. 

De plenaire vergadering benoemde mevrouw Martine Goossens op 10 mei 2006 tot griffier van het Vlaams Parlement.
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Nadat in gezamenlijk overleg tussen het Bureau en
de heer Wim Tessier was overeengekomen zijn
mandaat van griffier niet te verlengen, stelde het
Bureau op 27 september 2005 mevrouw Martine
Goossens met ingang van 1 oktober 2005 aan als
waarnemend griffier. Vervolgens werd in het voor-
jaar van 2006 een selectieprocedure voor de benoe-
ming van een nieuwe griffier georganiseerd. Als
resultaat daarvan droeg het Bureau op 8 mei 2006
mevrouw Martine Goossens voor aan de plenaire
vergadering, die haar op 10 mei 2006 benoemde tot
de eerste vrouwelijke griffier van het Vlaams
Parlement.

In het kader van de ontwikkeling van een nieuw
personeelsbeleid nam het Bureau een aantal initia-
tieven. Zo werd bij de directie Administratie een cel
Welzijn opgericht waarin de preventieadviseur, de
bedrijfsartsen en de medewerker van het Sociaal
Comité werden samengebracht. Op 20 februari
2006 werd een intern communicatieplan goedge-
keurd dat tot stand was gekomen na een enquête bij
het personeel over de perceptie van de interne com-
municatie in het Algemeen Secretariaat.

In afwachting van een nieuw loonbeleid werd
alvast de automatische koppeling met de salarissen
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verla-
ten. Voortaan zal het nieuwe Overlegcomité, waar-
in vertegenwoordigers van het Bureau en de
Personeelsraad zitting hebben, tweejaarlijkse
afspraken maken over de loon- en arbeidsvoor-
waarden.

Het Bureau boog zich in de loop van de zitting
2005-2006 ook nog over de toepassing van de fede-
rale regelgeving met betrekking tot het rookbeleid
op het werk, over de organisatie van tentoonstellin-
gen in de toekomst en over de opdrachten van de
archiefdienst.

Tot slot vermelden we dat het Bureau op 27 maart
2006 de heer Paul Van Grembergen heeft gemach-
tigd de titel van erefractievoorzitter te voeren.

3. Het beleidsplan van de voorzitter: de
verdere ontwikkeling van een eigentijds
Vlaams Parlement 

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werd verdere
uitvoering gegeven aan het derde beleidsplan ‘Een

slagvaardig Vlaams Parlement 2004-2009’, dat het
Uitgebreid Bureau op voorstel van de voorzitter op

28 februari 2005 had goedgekeurd en dat aan de
plenaire vergadering van 16 maart 2005 was voor-
gelegd.

Op het einde van het zittingsjaar 2005-2006 waren
al vier van de prioritaire projecten volledig uitge-
voerd. Ingevolge de beslissing van het Uitgebreid
Bureau van 23 mei 2005 werd het klassieke
Beknopt Verslag van de plenaire vergadering vanaf
het zittingsjaar 2005-2006 afgeschaft. Sindsdien
worden de Handelingen van de plenaire verga-
dering uiterlijk een dag na de vergadering op de
website van het Vlaams Parlement gepubliceerd. 

De eerste infofiche voor het Vlaams Parlement
werd aan het Uitgebreid Bureau voorgesteld op 20
februari 2006.  Sindsdien zagen al vier infofiches
het licht. Het is de bedoeling om tien infofiches per
jaar te verspreiden. 

De dienst Europa, die op 1 juni 2005 was opgericht,
nam vanaf september 2005 rechtstreeks contact
met de Vlaamse volksvertegenwoordigers om hen
op diverse manieren nauwer bij de Europese
dimensie van de Vlaamse politiek te betrekken. Een
concreet voorbeeld is de aanstelling, in elke fractie
en in elke commissie, van een Vlaamse volksverte-
genwoordiger tot europromotor. Die europromotor
volgt in detail de impact van de Europese besluit-
vorming, hetzij voor zijn fractie, hetzij op het spe-
cifieke bevoegdheidsdomein van zijn commissie,
en brengt daarover verslag uit bij zijn fractie of
commissie. 

Op 20 juni 2005 had het Vlaams Parlement voor het
eerst een meerjarenbegroting goedgekeurd, die het
financiële kader voor de werking van het Vlaams
Parlement tussen 2005 en 2009 vastlegde. Op 12
juni 2006 volgde een tweede meerjarenbegroting
voor de jaren 2007-2010.  

De meeste andere prioritaire projecten zijn al van
start gegaan. Met de diensten van de Vlaamse
Regering werd afgesproken om de reguleringsim-
pactanalyses samen met de ontwerpen van decreet
bij het Vlaams Parlement in te dienen. Een geactu-
aliseerde versie van de Handleiding voorstellen van

decreet is sinds eind juni 2006 beschikbaar op het
intranet en een handleiding voor de opstelling van
amendementen wordt verwacht tegen oktober
2006. Voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers
en hun medewerkers werden twee halve dagen op-
leiding in wetgevingstechniek georganiseerd. Aan
de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
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Wetenschappen en Kunsten is gevraagd advies uit

te brengen over de inventarisatie van overbodige

wet- en decreetgeving. Ook met de kenniscel Wets-

matiging van de diensten van de Vlaamse Regering

zijn de nodige contacten gelegd om het project de-

creetsevaluatie op te starten. Het inwinnen en bij-

houden van informatie over decreten zal veel vlot-

ter verlopen door de koppeling van Proteus, de da-

tabank van het Vlaams Parlement, met de interpar-

lementaire Kruispuntbank van de Wetgeving, die

begin 2006 operationeel werd. Met het oog op de

evaluatie van de politieke controlemiddelen ligt een

nota met voorstellen van de fracties en opmerkin-

gen van het Algemeen Secretariaat ter bespreking

voor in het overleg van het Uitgebreid Bureau met

de commissievoorzitters.

Daarnaast werden tijdens het zittingsjaar 2005-

2006 ook nog een aantal niet-prioritaire projecten

opgestart of voortgezet en in bepaalde gevallen ook

afgerond. Zo heeft de educatieve dienst De Kracht

van je Stem een aantal educatieve pakketten voor

het onderwijs geactualiseerd of volledig ver-

nieuwd, nam hij deel aan een aantal educatieve

beurzen, organiseerde hij in februari 2006 de jaar-

lijkse leerkrachtendag in het Vlaams Parlement met

maar liefst 180 deelnemers, en ontwierp hij de

structuur voor een volledig vernieuwde website van

De Kracht van je Stem. Ook de website van het

Vlaams Parlement krijgt tegen 1 januari 2007 een

nieuwe structuur en lay-out. 

De procedure voor de selectieve, digitale verzen-

ding van parlementaire documenten, die in oktober

2004 van start was gegaan, werd verder verfijnd.

Op 1 oktober 2005 trad de nieuwe gedigitaliseerde

werkwijze voor de schriftelijke vragen en antwoor-

den in werking, waarover in juni 2006 met het

Uitgebreid Bureau en de diensten van de Vlaamse

Regering een grondige evaluatie werd gehouden.

Ook alle andere parlementaire initiatieven kunnen

nu digitaal worden ingediend. 

Ten behoeve van de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers werden diverse infosessies en lunchcauserieën

over de Europese Unie en de mogelijkheden van

het Vlaams Parlement in dat verband georgani-

seerd. 

In februari 2006 keurde het Bureau het interne

communicatieplan goed. Ter uitvoering daarvan

zijn in het afgelopen zittingsjaar al een aantal con-

crete initiatieven opgestart.

In de conferentie van de voorzitters van de parle-

mentaire assemblees van België nam het Vlaams

Parlement het voortouw in de ontwikkeling van een

gemeenschappelijk veiligheidsbeleid en de invoe-

ring van één toegangskaart voor alle Belgische par-

lementen. Dat heeft geleid tot de goedkeuring van

een parlementair veiligheidsplan door de conferen-

tie op 24 januari 2005. Ter uitvoering van dat plan

is de algemene registratieplicht in het Vlaams

Parlement van kracht sinds het zittingsjaar 2005-

2006. De invoering van één toegangskaart voor alle

Belgische assemblees (principieel goedgekeurd

door de conferentie op 19 juni 2006) is daarvan een

verfijning: het combineert een hogere veiligheid

met meer gebruiksgemak, wat de basislijn is van

het  veiligheidsbeleid in het Vlaams Parlement. De

andere beleidslijnen van het parlementaire veilig-

heidsplan moeten de komende maanden en jaren

nog aan de beurt komen. 

Om het maatschappelijke debat in het Vlaams Par-

lement beter te kunnen voorbereiden, kan iedere

Vlaamse volksvertegenwoordiger aan het Uit-

gebreid Bureau vragen een groenboek te laten

opstellen. Wat de verfijning van het instrument van

de jaarlijkse beleidsbrieven betreft, werd afgespro-

ken dat de voorzitter jaarlijks een brief zou richten

aan de Vlaamse Regering met richtlijnen voor de

samenstelling van de beleidsbrieven. De Vlaamse

Regering van haar kant zal haar omzendbrief in dat

verband aanpassen. 

Om het parlementaire taalgebruik te verbeteren,

werden taalafspraken op het intranet geplaatst en

regelmatig bijgewerkt. De nieuwe spelling kwam

uitvoerig aan bod tijdens twee spellingsessies, in

het personeelsblad, een bijzondere brochure en op

intranet. 

Ten behoeve van de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers en hun medewerkers die bezoekers willen

rondleiden, werden drie opleidingssessies georga-

niseerd. Tot slot werd een aanvang gemaakt met

een nieuw personeels- en HR-beleid: de procesana-

lyse is in voorbereiding, de eerste tweejaarlijkse

plannings- en evaluatiecyclus is afgerond en voor

de aankoop van geïntegreerde HR-software wordt

een projectleider aangeduid.
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De Vlaamse Regering: Kathleen Van Brempt, Kris Peeters, Frank Vandenbroucke, Bert Anciaux, Yves Leterme,

Dirk Van Mechelen, Fientje Moerman, Geert Bourgeois, Inge Vervotte, Marino Keulen.
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1. Benoeming van de Vlaamse Regering

Op 22 juli 2004 benoemde het Vlaams Parlement
een nieuwe Vlaamse Regering, bestaande uit tien
leden, die dezelfde dag nog de heer Yves Leterme
tot voorzitter verkozen. Bij besluit van 27 juli 2004,
gewijzigd bij de besluiten van 15 oktober 2004, 23
december 2005 en 19 mei 2006, bepaalde de
Vlaamse Regering de bevoegdheden en titels van
haar leden. De Vlaamse Regering is samengesteld
als volgt :

Yves Leterme
minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Institutionele
Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en
Plattelandsbeleid

Fientje Moerman
viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Economie,
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en
Buitenlandse Handel

Frank Vandenbroucke
viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs
en Vorming

Inge Vervotte

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid

en Gezin

Dirk Van Mechelen

Vlaams minister van Financiën en Begroting en

Ruimtelijke Ordening

Bert Anciaux

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en

Brussel

Geert Bourgeois

Vlaams minister van Bestuurszaken,

Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

Kris Peeters

Vlaams minister van Openbare Werken,

Energie, Leefmilieu en Natuur

Marino Keulen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,

Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Kathleen Van Brempt

Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale

Economie en Gelijke Kansen

Hoofdstuk II

De politieke activiteiten van het Vlaams Parlement
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2. Inhoudelijke analyse

2.1  De plenaire vergadering

Actualiteitsdebatten

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werden weke-
lijks de actuele vragen, de stemmingen en de
besprekingen afgewerkt. Daarnaast werden er acht
actualiteitsdebatten gehouden. In een dergelijk
debat behandelt het parlement, in één enkele
bespreking en rechtstreeks in de plenaire vergade-
ring, een onderwerp uit de actualiteit. Tot besluit
ervan kunnen moties van aanbeveling ingediend of
aangekondigd worden.

Het eerste debat, op 5 oktober 2005, handelde over
de gevolgen van de overname van Electrabel door
het Franse Suez voor het Vlaamse gemeente- en
energiebeleid. Vlaams Belang stond alleen in zijn
verzet tegen de verkoop van Electrabel-aandelen
door de gemeenten aan de Franse nutsgroep. De
meerderheidsfracties en Groen! pleitten ervoor dat
de gemeenten het vrijgekomen geld, in totaal meer
dan 600 miljoen euro, zouden gebruiken om

Electrabel zoveel mogelijk uit te kopen uit het kapi-

taal van de beheerders van de energienetten en zo

de energiemarkt echt vrij te maken. De VLD wees

op het hoge potentiële rendement van een investe-

ring in Suez. Tot besluit werden twee actualiteits-

moties ingediend. Noch die van Groen! noch die

van Vlaams Belang werd aangenomen. Op 19 okto-

ber keurde de meerderheid wel nog een motie van

aanbeveling tot besluit van het debat goed.

Op 12 oktober 2005, debatteerde het Vlaams

Parlement over de vraag van de federale regering

aan de gemeenschappen en de gewesten om een

extra begrotingsinspanning te leveren voor het

begrotingsjaar 2006. De regering-Leterme had

beslist om 145 miljoen euro niet uit te geven maar

dat bedrag in het Zorgfonds te stoppen. Omdat de

EU dat als schuldafbouw beschouwde, hielp

Vlaanderen daardoor de federale begroting in even-

wicht te houden. In ruil zou Vlaanderen al in 2008

de Elia-heffing kunnen afschaffen. De meerderheid

stond achter het akkoord, al wees sp.a er wel op dat

de reserves voor het Zorgfonds na 2010 nog geen

afdoende oplossing zouden bieden voor het pro-

bleem van de vergrijzing. N-VA had vragen bij de

geringe financiële bijdrage van het Brussels

Gewest aan het akkoord. Vlaams Belang noemde
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het akkoord een Vlaamse knieval. Minister van
Begroting Van Mechelen wees erop dat de inkom-
sten uit de federale dotatie en uit de gewestbelastin-
gen in 2006 bijna 300 miljoen euro hoger zouden
liggen dan bij de begrotingsopmaak, enkele weken
tevoren, was geraamd. Tegenover Groen! stelden
hij en minister-president Leterme dat de Vlaamse
overheid niet meewerkte aan de zogenaamde fisca-
le amnestie op federaal niveau. De actualiteitsmo-
tie van Groen! werd door het Vlaams Parlement
niet aangenomen.

Het derde actualiteitsdebat, op 19 oktober 2005,
betrof de nitraatverontreiniging in Vlaanderen. Op
22 september had het Europese Hof van Justitie
Vlaanderen in gebreke gesteld omdat het de
Europese Nitraatrichtlijn niet naleefde: het had te
weinig inspanningen geleverd om de nitraatveront-
reiniging van het grond- en rivierwater tegen te
gaan. Het was inmiddels wachten op het nieuwe
mestactieplan (MAP3) dat minister van Leefmilieu
Kris Peeters had aangekondigd. Maar de minister
wilde eerst de resultaten van de onderhandelingen
met Europa kennen, vooraleer over de afbakening
van kwetsbare gebieden te beslissen. Groen! pleitte
er bij monde van oud-minister Dua voor dat heel
Vlaanderen als kwetsbaar gebied zou worden afge-
bakend. De sp.a trad haar daarin bij, CD&V en
VLD niet. Die wilden de landbouwers zelf meer
verantwoordelijkheid geven om de milieunormen
te halen. De actualiteitsmotie van Groen! werd
door het Vlaams Parlement niet aangenomen, die
van de meerderheid wel.

Op 14 december 2005 hield het Vlaams Parlement
een actualiteitsdebat over het standpunt van de
Vlaamse Regering betreffende de hervorming van
het jeugdsanctierecht. De oppositie hekelde het
compromis dat daarover tussen de Vlaamse meer-
derheidspartijen gesloten was.  De Vlaamse meer-
derheid was het er nu over eens dat het wetsont-
werp van minister van Justitie Onkelinx moest wor-
den geamendeerd, zodat de jeugdrechter zware cri-
minele minderjarigen zelf zou kunnen berechten.
De actualiteitsmotie van Vlaams Belang werd niet
aangenomen.

De verklaringen die de gedelegeerd bestuurder van
de VRT, Tony Mary, aflegde tijdens een nieuw-
jaarsspeech waarin hij zwaar uithaalde naar zijn
commerciële concurrenten, waren de aanleiding tot
het actualiteitsdebat van 11 januari 2006. Tony
Mary had de leiding van de Vlaamse
Mediamaatschappij ervan beschuldigd de Vlaamse

Regering te chanteren met het dreigement dat VTM
niet in Vlaamse handen kon blijven als de VRT met
de nieuwe beheersovereenkomst meer middelen
kreeg. Vlaams Belang vroeg het ontslag van Tony
Mary. CD&V noemde diens optreden onaanvaard-
baar en sprak over een vertrouwensbreuk. De VLD
riep op tot kalmte in het debat. De sp.a noemde de
uitspraken van Tony Mary ongelukkig maar vond
ze geen reden tot ontslag. Groen! trad dat standpunt
bij. Minister Bourgeois tilde wel zwaar aan het
incident en liet weten dat de minister-president en
hijzelf de heer Mary hadden uitgenodigd voor een
gesprek. De actualiteitsmotie van Vlaams Belang
werd niet aangenomen.

Op 24 mei 2006 hield het Vlaams Parlement een
actualiteitsdebat over het toenemende racisme en
geweld in onze samenleving. Aanleiding was een
moordaanslag op 11 mei in Antwerpen. Volgens
Groen! droeg Vlaams Belang een verpletterende
verantwoordelijkheid voor het toenemende racisme
in Vlaanderen. Volgens die fractie kon het – ook
voor haar verwerpelijke – racisme enkel bestreden
worden door een samenhangend waardekader en
normenkader, een maximale inburgering van
vreemdelingen en een immigratiestop. Het multi-
culturele model noemde Vlaams Belang  een con-
flictmodel. CD&V hield een pleidooi voor een
samenleving met respect voor verschillen. De VLD
waarschuwde voor het groepsdenken dat tot een
nieuw soort verzuiling leidt. Bij monde van de
Antwerpse burgemeester Patrick Janssens merkte
de sp.a op dat de overheidsadministratie, de politie
of de media de diversiteit in de samenleving niet
weerspiegelen en daardoor hun legitimiteit dreigen
te verliezen. NV-A had het over de collectieve ver-
antwoordelijkheid. Spirit hield een pleidooi voor
inburgering en een intercultureel beleid. Groen!
vroeg maatregelen om de structurele achterstand
van allochtonen tegen te gaan. Minister-president
Leterme antwoordde dat hij racisme wil bestrijden
door meer steun aan gezinnen, scholen en vereni-
gingen, een strenger jeugdsanctierecht en inburge-
ring. De actualiteitsmotie van de meerderheid werd
aangenomen, die van Groen! en die van Vlaams
Belang niet.

Op 21 juni 2006 werden verscheidene actuele vra-
gen over de krijtlijnen voor de nieuwe beheersover-
eenkomst met de VRT omgevormd tot een actuali-
teitsdebat. Dat handelde voornamelijk over de posi-
tie van gedelegeerd bestuurder Tony Mary, die de
voorwaarden van de nieuwe beheersovereenkomst
onaanvaardbaar had genoemd maar in dat stand-
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punt niet door de raad van bestuur van de VRT was

gevolgd. Net als Vlaams Belang, stelde CD&V de

positie van Tony Mary in vraag. Hij geeft verkeer-

de informatie over de financiële toestand van de

VRT en chanteert de Vlaamse Regering, aldus

CD&V, die haar vertrouwen in de heer Mary

opzegde. Ook N-VA suggereerde dat haar vertrou-

wen in de gedelegeerd bestuurder was geschaad.

Volgens de sp.a had de heer Mary het zichzelf

onmogelijk gemaakt maar de fractie hoopte dat

rationaliteit het zou halen op emotionaliteit. De

VLD zei niet het proces van één persoon te willen

voeren. Minister van Media Geert Bourgeois verde-

digde de krijtlijnen van de nieuwe beheersovereen-

komst: de digitale toekomst van de openbare

omroep was erdoor verzekerd. Hij noemde de uit-

spraken van de gedelegeerd bestuurder over de

gevaren van de programma-afbouw, personeelsaf-

vloeiingen en een financieel tekort onverantwoord.

De minister herhaalde zijn vertrouwen in de VRT

en stelde dat de gedelegeerd bestuurder nu snel zijn

positie moest bepalen. Tot besluit werden twee

actualiteitsmoties ingediend. Noch die van Groen!

noch die van Vlaams Belang werd aangenomen.

Een week later, op 28 juni 2006, hield het Vlaams

Parlement een actualiteitsdebat over de veiligheid

op het openbaar vervoer. Antwerpen was ander-

maal opgeschrikt, nu door een vechtpartij op een

bus van De Lijn waarbij een dodelijk slachtoffer

viel. Vlaams Belang stelde dat de ministers van

Mobiliteit jaren lang niets hadden ondernomen

tegen de alsmaar toenemende agressie. De fractie

pleitte voor een kordaat veiligheidsbeleid. Maar

ook de coalitiepartners van de meerderheid vroegen

minister Van Brempt meer aandacht voor veilig

openbaar vervoer. CD&V maakte een vergelijking

met de Brusselse MIVB, die wel in veiligheid had

geïnvesteerd. De fractie wou meer lijnspotters op

trams en bussen en een veiligheidsdienst naar het

voorbeeld van die bij het spoor. De herinvoering

van de kaartjesknipper, waarvoor Groen! pleitte,

wou CD&V ook wel overwegen. De VLD eiste een

veiligheidsdienst bij De Lijn, een duidelijk camera-

beleid en een zwarte lijst van amokmakers. Rond

het VLD-pleidooi voor meer opvangplaatsen voor

delinquente jongeren in gesloten instellingen ont-

spon zich een discussie met minister van Welzijn

Vervotte. De sp.a pleitte ervoor om lijnspotters en
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controleurs verbaliserende bevoegdheden te geven,

en legde daarmee de bal deels in het federale kamp.

Minister Van Brempt antwoordde dat ze tegen 13

juli een pakket maatregelen zou voorstellen om de

veiligheid bij het openbaar vervoer te verhogen. 

Themadebat

Naast deze actualiteitsdebatten voerde het Vlaams

Parlement op 15 februari 2005 ook een themadebat

over energiearmoede. Een themadebat is een debat

dat eerst grondig in de bevoegde commissie wordt

voorbereid. Een gezin is energiearm als ongeveer

10 percent van het hoofdinkomen besteed wordt

aan energie om een menswaardig huishouden te

organiseren. Energiearmoede heeft dus te maken

met lage inkomsten, slechte huisvesting en vrij

hoge energieprijzen. Tijdens het debat bepleitte

Vlaams Belang meer aandacht voor de preventie

van armoede, terwijl CD&V erop aandrong dat een

aantal maatregelen al tegen de start van het nieuwe

parlementaire jaar doorgevoerd zouden worden. De

VLD wou aan de maatregelen ook maatregelen

koppelen om de mensen ertoe aan te zetten minder

energie te verbruiken en zodoende ook minder

energieschulden te maken. Groen! pleitte ervoor

om het recht op energie, dat essentieel is, te vrijwa-

ren, terwijl sp.a erop wees dat een beschaafd land

als België zich niet meer kan veroorloven dat

armen zonder stroom worden gezet. Minister Kris

Peeters antwoordde dat er een overleg komt met

producenten, netbeheerders, leveranciers, admini-

stratie, regulator, VVSG, Welzijnszorg en de ver-

enigingen waar armen het woord voeren.

Voorstellen van resolutie – Deense cartoons

Een van de agendapunten die veel aandacht kregen

van de pers, tot in het buitenland toe, waren op 8

februari 2006 de voorstellen van resolutie van

Vlaams Belang en van de meerderheid samen met

Groen! in verband met de beroering die in

Denemarken ontstond over de omstreden cartoons

waarbij de vrije mening en het multicultureel

samenleven centraal stonden. De cartoons toonden

enkele afbeeldingen van de profeet Mohammed en

dat leidde in verscheidene landen tot fel protest van

moslims die zich gekrenkt voelden. Het Vlaams

Belang vroeg dat de Vlaamse Regering zijn steun

zou betuigen aan de Deense regering en de Deense

bevolking. Bij de andere partijen was er begrip

voor de verontwaardiging van de moslims maar

niet voor hun optreden.

Minister Marino Keulen stelde in zijn antwoord dat

mensen recht hebben op verontwaardiging, maar

dat ze die wel binnen het wettelijke kader moeten

uiten. Als we de vrije meningsuiting en de persvrij-

heid opgeven, dan hebben we geen democratie

meer, zo stelde hij.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de plenaire

vergadering kunnen de Vlaamse volksver-

tegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervra-

gen over aangelegenheden uit de actualiteit.  Met

338 behandelde actuele vragen werd in 2005-2006

een nieuw recordaantal vragen gesteld. 

De vragen waarop de Vlaamse Regering diende te

antwoorden handelden zoals gewoonlijk over zeer

diverse onderwerpen en bevoegdheidsdomeinen,

maar een aantal dossiers kwam herhaaldelijk aan

bod, onder meer het overnamebod van het Indiase

Mittal Steel op Arcelor en de mogelijke gevolgen

voor de Vlaamse staalindustrie, de defiscalisering

van de Vlaamse steunmaatregelen voor de onderne-

mingen, het gebruik van dienstencheques voor kin-

deropvang en het dossier van de Nederlands-

sprekende medische urgentiedienst voor Halle.

Ook omtrent al dan niet politieke uitspraken van

sommige provinciegouverneurs, de uitvoering van

de bestuurlijke hervorming van de Vlaamse over-

heid, de luchtvervuiling door fijn stof en ozon en de

ontwikkelingen in het dossier van de vluchtroutes

voor de luchthaven van Zaventem werden meer-

maals vragen gesteld. 

Wanneer verschillende fracties over eenzelfde

onderwerp actuele vragen stellen, krijgen de

samengevoegde vragen soms de allure van een

debat. De vragen naar de reactie van de Vlaamse

Regering op de roofmoord in het Centraal Station

van Brussel en de Stille Mars die erop volgde, maar

ook actuele vragen over het OESO-rapport betref-

fende de onderwijskloof tussen autochtone en

allochtone leerlingen in ons land zijn daar voor-

beelden van. 

Een aantal onderwerpen waarover ook actualiteits-

debatten in plenaire vergadering werden gehouden

(cf. supra) kwamen ook bij de actuele vragen gere-

geld aan bod. Dat was als eerste discussie, om naar

de stand van zaken te peilen of om nieuwe ontwik-

kelingen te volgen. De mestproblematiek, de

opvangcapaciteit in de bijzondere jeugdzorg, de
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hervorming van het jeugdrecht en de verhoudingen
met de openbare omroep VRT passen in dat rijtje. 
Sinds het zittingsjaar 2005-2006 zendt de VRT een
selectie uit het vragenuurtje rechtstreeks uit tijdens
het tv-programma Villa Politica.

Actuele interpellaties

Twee onderwerpen kwamen uitvoeriger aan bod in
de actuele interpellaties dan tijdens de actuele vra-
gen. Op 18 januari 2006 hield Rudi Daems een
actuele interpellatie over de beleidsconclusies die
worden getrokken uit een nieuwe wetenschappelij-
ke studie betreffende de gezondheidsrisico’s van de
cadmiumvervuiling in een aantal Kempense
gemeenten. En op 15 maart 2006 was er de actuele
interpellatie van Jos Stassen over het voorstel van
minister Bourgeois betreffende de eventuele
afschaffing van de vijfminutenregel inzake kinder-
reclame op televisie.

Huldiging

Op 23 november 2005 werden mevrouw Trees
Merckx-Van Goey en de heer Johan Sauwens
gevierd voor hun twintig jaar parlementair mandaat.

Voorzitterswissel

Tijdens de plenaire vergadering van  12 juli nam
voorzitter Norbert De Batselier met ingang van 13
juli 2006 ontslag als Vlaams volksvertegenwoordi-
ger. Mevrouw Marleen Vanderpoorten (VLD) werd
verkozen tot de nieuwe voorzitter.

2.2 De commissies

2.2.1 Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting

Begrotingsbeleid 

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting was gewijd aan de bespreking van de ini-
tiële begroting 2006 en de aanpassing van de
begroting 2006 (en van de aan de Commissie voor
Algemeen Beleid, Financiën en Begroting toege-
wezen bepalingen van het programmadecreet).
Daarnaast werd ruim aandacht besteed aan de
beleidsnota’s Financiën, Communicatie, Planning
en Statistiek, Duurzame Ontwikkeling en Publiek-
Private Samenwerking van de Vlaamse Regering.

Initiële begroting 2006

De economische parameters en het te bereiken

begrotingsresultaat 

De Vlaamse Regering heeft de groei van het BBP
1

van 2006 ingeschat op 2,4%, de inflatie van 2006

op 2,2%.

Sinds 2004-2005 wordt gewerkt met een volledige

consolidatie van het vorderingensaldo van de

Vlaamse overheid. 

Middelenbegroting 

De initiële begroting voor 2006 gaat uit van een

totaal van 20,03 miljard euro aan ontvangsten.

De middelenbegroting is nog steeds grotendeels

afhankelijk van de doorgestorte samengevoegde en

gedeelde belastingen. Ze vertegenwoordigen in

totaal 76% van de middelenbegroting. De geweste-

lijke belastingen zijn goed voor 18% van de midde-

lenbegroting. 

De Vlaamse middelen stijgen aanzienlijk in de

begroting 2006. De ontvangsten stijgen in totaal

met 510,8 miljoen euro en de ESR gecorrigeerde

ontvangsten met 748,4 miljoen euro ten opzichte

van de vorige begroting. 

De samengevoegde en gedeelde belastingen zijn

samen goed voor 15,088 miljard euro. De middelen

uit de personenbelasting dalen. De BTW-middelen

stijgen. Een andere belangrijke bron van ontvang-

sten, de gewestbelastingen, brengen 3,667 miljard

euro op. De globale opbrengst uit de registratie-

rechten, verkeersbelasting en successierechten

samen, blijft stijgen ondanks hervormingen en

tariefverlagingen. 

Naar aanleiding van recente beleidsmaatregelen in

verband met de gewestbelastingen wordt er  nieuwe

extra recurrente beleidsruimte gecreëerd: voorna-

melijk de schenkingsrechten en de registratierech-

ten leveren belangrijke meerontvangsten op.

Eenmalige ontvangsten die in 2005 werden geïnd

om de begrotingsdoelstellingen te halen, zijn in

1 Vanaf 2006 wordt voor het eerst definitief rekening gehouden met het

BBP (in plaats van het BNI) conform afspraken met de federale over-

heid. 
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2006 niet langer nodig en worden vervangen door

structurele ontvangsten.

Uitgavenbegroting 

De initiële begroting voor 2006 gaat uit van 19,677

miljard euro uitgaven.

Zowel de beleidskredieten als de betaalkredieten

zijn ten opzichte van de vorige begroting toegeno-

men. Een belangrijk deel van de budgettaire marge

wordt gebruikt om te zorgen voor een extra versnel-

ling in de afwikkeling van de betaalverplichtingen.

De betaalkredieten liggen zoals in de begroting

2005 ook in 2006 substantieel hoger dan de

beleidskredieten.

De uitgaven zijn onder meer bestemd voor een aan-

tal nieuwe beleidsmaatregelen die gericht zijn op

maatschappelijk belangrijke uitdagingen zoals een

hogere werkzaamheid, gewaarborgde zorgzaam-

heid en de versterking van het maatschappelijk en

economisch weefsel.

Provisies

De begroting voor 2006 is zeer voorzichtig. Er

wordt een conjunctuurprovisie ingeschreven voor

een bedrag van 92,8 miljoen euro, met daarnaast

een indexprovisie van 45 miljoen euro. Verder

schrijft de Vlaamse Regering een eenmalige extra

reservering van 150 miljoen euro in voor het

Zorgfonds.

Begrotingssaldo

De Vlaamse begroting wordt afgesloten met een

positief begrotingssaldo. De schuld wordt verder

afgebouwd zodat Vlaanderen tegen 2009 schulden-

vrij is. 

Bespreking begroting 2006 

De debatten tijdens de behandeling van de begro-

ting 2006 hadden voornamelijk betrekking op:

- alternatieve financiering (onder meer PPS-con-

structies);

- eenmalige ontvangsten en de beschikbare bud-

gettaire beleidsruimte;

- de impliciete schuld; 

- HRF-normering;

- de implementatie van het Beter Bestuurlijk

Beleid (reorganisatie van de Vlaamse overheid)

(BBB) en de structuur van de Vlaamse begro-

ting; 

- een pleidooi voor een transparantere begroting.

Hoewel de nieuwe structuur van de Vlaamse over-

heid grotendeels is ingegaan op 1 januari 2006,

volgt de Vlaamse begroting nog de oude structuur.

Het is de bedoeling om de begrotingsstructuur

geleidelijk aan te passen aan de nieuwe structuur

van de Vlaamse overheid.

Begrotingscontrole 2006

De aanpassing van de begroting 2006 bouwde ver-

der op de initiële begroting zonder dat substantiële

wijzigingen werden aangebracht.

De economische parameters en het te bereiken

begrotingsresultaat 

De groei van het BBP van 2006 wordt in plaats van

2,4% op 2,2% ingeschat, de inflatie van 2006 op

1,8% in plaats van 2,2%.

Middelenbegroting 

De aanpassing van de begroting 2006 gaat uit van

een totaal van 20,4 miljard euro aan ontvangsten.

Ook na de oefening van de aanpassing van de

begroting 2006, wordt vastgesteld dat de Vlaamse

middelen stijgen ten opzichte van de initiële begro-

ting 2006. 

Er is een daling van de samengevoegde en gedeel-

de belastingen, maar dat wordt ruimschoots gecom-

penseerd door de meeropbrengsten van de gewest-

belastingen. Daardoor kon de Vlaamse Regering

een substantiële normverzwaring van 145,2 mil-

joen euro aangaan.

Uitgavenbegroting 

De aanpassing van de begroting 2006 gaat uit van

een totaal van 20,1 miljard euro aan uitgaven.

Zowel de beleidskredieten als de betaalkredieten

zijn ten opzichte van de initiële begroting toegeno-

men. 

Provisies

Via de aanpassing van de begroting 2006, worden

de conjunctuurprovisie en de eenmalige extra reser-
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vering voor het Zorgfonds door de Vlaamse
Regering bevestigd. De indexprovisie van 45 mil-
joen euro wordt geschrapt omdat er geen inflatie-
sprong wordt verwacht. 

Begrotingssaldo

Naar aanleiding van de aanpassing van de begro-
ting 2006, wordt de Vlaamse begroting afgesloten
met een positief begrotingssaldo. De schuld wordt
verder afgebouwd zodat Vlaanderen tegen 2009
schuldenvrij is. 

Bespreking aanpassing van de begroting 2006 

Tijdens de bespreking van de aanpassing van de
begroting 2006 in commissie werden voornamelijk
de volgende punten besproken:
- beleidskeuzes;
- de beschikbare budgettaire beleidsruimte;
- lastenverlaging;
- de impliciete schuld; 
- alternatieve financiering;
- de implementatie van het Beter Bestuurlijk Beleid
(reorganisatie van de Vlaamse overheid) (BBB) en
de structuur van de Vlaamse begroting.

Meerjarenbegroting 2007-2009

Tijdens de bespreking van de aanpassing van de
begroting 2006 werd de meerjarenbegroting 2007-
2009 van de Vlaamse Regering voorgesteld en
besproken in commissie.

In de bespreking stond de budgettaire ruimte voor
nieuwe initiatieven en de verdere politieke invul-
ling ervan centraal.

Financiën

Decreten

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën
en Begroting werden tijdens dit zittingsjaar ver-
schillende decreten met een fiscale inslag aangeno-
men.

In het Vlaams Parlement werd het ontwerp van
decreet tot invoering van het begrip ‘lichte vracht-
auto’ in titel II van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
aangenomen, samen met het ontwerp van decreet
houdende goedkeuring van het desbetreffende

samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest,
het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest.  De decreten maken een
einde aan het oneigenlijk gebruik van de fiscale
voordelen die aan de zogenaamde lichte vrachtwa-
gens (namelijk terreinwagens of SUV’s (sports uti-
lity vehicle)) worden toegekend. 

Ook een decreet dat een forfaitaire belastingver-
mindering in de personenbelasting toekent, werd
goedgekeurd. De bedoeling is om de werkloos-
heidsvallen weg te werken, de mensen die beroeps-
actief zijn te stimuleren en zodoende de economie
te stimuleren. Daartoe wordt vanaf 2007 een
Vlaamse belastingverlaging toegekend. In 2009
wordt die belastingverlaging uitgebreid naar alle
inwoners van het Vlaamse Gewest die beroepsac-
tief zijn. De belastingverlaging op het inkomen uit
arbeid wordt  toegekend op basis van de sociaal-
economische bevoegdheid van het Vlaamse
Gewest. De grootte van de forfaitaire korting is
afhankelijk van de budgettaire ruimte. Vanaf 2009
genieten alle Vlamingen een korting van 200 euro,
ongeacht de grootte van het arbeidsinkomen. De
forfaitaire vermindering wordt verrekend in de
bedrijfsvoorheffing die door de werkgever op het
uitbetaalde loon wordt ingehouden.

Een ontwerp van decreet houdende vrijstelling van
successierechten ten voordele van de langstlevende
partner voor de nettowaarde van de gezinswoning
werd eveneens aangenomen. Het decreet houdt een
vrijstelling in van de successierechten op de gezins-
woning voor de langstlevende echtgenoot of
samenwonende partner. Het betalen van successie-
rechten op de gezinswoning door de langstlevende
echtgenoot of samenwonende partner werd immers
als onrechtvaardig beschouwd.

Het decreet van 19 april 1995, dat de leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten bestrijdt, onder-
ging in het Vlaams Parlement een beperkte techni-
sche herziening op het vlak van de innings- en
invorderingsprocedure. 

Het decreet houdende wijziging van diverse bepa-
lingen inzake financiën en begroting als gevolg van
het bestuurlijk beleid, stemt een aantal wetgevin-
gen met betrekking tot fiscaliteit en financiën af op
de gewijzigde organisatie in het kader van de ope-
ratie Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), de bestuurlij-
ke vernieuwingsoperatie waartoe de Vlaamse
Regering in 1999 besloten heeft. Het gaat om lou-
ter terminologische aanpassingen. 
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Interpellatie en vragen om uitleg 

De Vlaamse Regering werd geïnterpelleerd over

haar houding tegenover de (federale) fiscale regula-

risatie. De vragen om uitleg hadden onder meer

betrekking op successierechten ten aanzien van

kloostergemeenschappen en de berekening van

successierechten inzake percelen in woonuitbrei-

dingsgebieden, op de registratierechten bij

OCMW-verenigingen, op de vrijstelling van onroe-

rende voorheffing bij schoolgebouwen, en op de

taxatie van lpg-voertuigen.

Verzoekschriften

De commissie heeft zich gebogen over een ver-

zoekschrift over de registratierechten op de aan-

koop van een eerste en enige woning in het

Vlaamse Gewest.

Algemeen beleid

Naast thema’s zoals het algemene beleid van de

Vlaamse Regering, kwamen regelmatig ook the-

ma’s als de publiek-private samenwerking (PPS),

overheidscommunicatie, duurzame ontwikkeling

en planning en statistiek aan bod in de Commissie

voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Het deeldomein algemeen beleid heeft tijdens deze

legislatuur sterk aan belang gewonnen.

Communicatie van de Vlaamse overheid

De door de Vlaamse Expertencommissie voor

Overheidscommunicatie opgestelde normen voor

overheidscommunicatie werden decretaal goedge-

keurd. Die normen gaan uit van objectieve criteria

en zijn van toepassing op de communicatie-initia-

tieven van de Vlaamse overheid. 

Daarnaast vraagt het Vlaams Parlement in een reso-

lutie aan de Vlaamse Regering om te zorgen voor

een sobere, uniforme en duidelijk kostenbesparen-

de opmaak en drukwijze van de jaarverslagen van

Vlaamse overheidsinstellingen, en zo te streven

naar een halvering van de huidige kostprijs. Verder

wordt gevraagd om alle jaarverslagen maximaal

raadpleegbaar te maken op het internet.

De communicatie van de Vlaamse overheid kwam

ook aan bod in een reeks vragen om uitleg.
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Vergrijzing

Naar aanleiding van de resolutie waarbij het

Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering vraagt

om de nodige aandacht te besteden aan de proble-

matiek van de vergrijzing, werd in de commissie

een rapport van de Vlaamse Regering (ter uitvoe-

ring van de resolutie) en een advies van de SERV

over het rapport voorgesteld en besproken.

Interpellaties en vragen om uitleg

De behandelde vragen om uitleg hadden betrekking

op het algemene regeringsbeleid, de samenhang

binnen de Vlaamse Regering en de houding van de

Vlaamse Regering ten opzichte van de federale

regering over de problematiek van de luchthaven

van Zaventem. Verder waren er vragen over het

algemene regeringsbeleid inzake de onderwijskloof

tussen allochtonen en autochtonen, over alternatie-

ve financiering, over duurzame ontwikkeling, en

over de organisatie van de Ronde van Frankrijk.

Economisch overheidsinstrumentarium

Het bevoegdheidsdomein ‘economisch overheids-

instrumentarium’ werd aan de orde gesteld door

een reeks interpellaties en vragen om uitleg over de

Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en het

Limburgfonds, over PPS (publiek-private samen-

werking) en de rol van de Gewestelijke

Investeringsmaatschappij Vlaanderen (GIMV) en

de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Daarnaast werd een hoorzitting gehouden met de

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) over

PPS. 

2.2.2 Subcommissie voor Financiën en
Begroting

De Subcommissie voor Financiën en Begroting telt

8 vaste leden en 2 toegevoegde niet-stemgerechtig-

de leden. De besprekingen zijn niet openbaar. Als

gevolg van een reglementswijziging beraadslaagt

de subcommissie vanaf het zittingsjaar 2002-2003

niet meer bij consensus.
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Door het nieuwe publicatiebeleid van het Rekenhof
en de beslissing van het Uitgebreid Bureau om de
afzonderlijke rapporten van het Rekenhof niet meer
automatisch ter behandeling toe te wijzen aan de
commissie bevoegd voor Financiën en Begroting,
maar eerst aan de bevoegde vakcommissie toe te
wijzen (die dan ten minste twee maanden krijgt om
het in commissie te bespreken), worden er minder
rapporten via de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting doorverwezen naar
de Subcommissie voor Financiën en Begroting,
maar worden ze behandeld in de functioneel
bevoegde commissie.

In de Subcommissie voor Financiën en Begroting
werden het verslag van het Rekenhof over de audit
van schadedossiers ten laste van het Vlaams
Infrastructuurfonds en het verslag van het
Rekenhof betreffende de Vlaamse Milieuholding
(VMH) en VMH Asset Management over het boek-
jaar 2001, verder besproken.

Tijdens die besprekingen zijn de opvattingen van
de afgevaardigden van het Rekenhof getoetst aan
de visies van het kabinet van de bevoegde minister
en de minister bevoegd voor financiën en begro-
ting, de bevoegde ambtenaren van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse open-
bare instellingen en de leden van de subcommissie.
Over die discussies wordt via verslagen gerappor-
teerd aan de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting.

2.2.3 Commissie voor Binnenlandse
Aangelegenheden, Bestuurszaken,
Institutionele en Bestuurlijke
Hervorming en Decreetsevaluatie

Provinciedecreet

Op basis van de bijzondere wet van 13 juli 2001 is
het Vlaamse Gewest bevoegd voor de organisatie
van het binnenlands bestuur, waaronder de
gemeenten en de provincies. Ter uitvoering hiervan
behandelde de commissie het ontwerp van
Provinciedecreet, waarin de essentiële elementen
van de organisatie en de werking van de provincies
worden geregeld: de politieke organen (provincie-
raad en bestendige deputatie), de administratieve
werking, het financiële beheer (budget, meerjaren-
planning), de verhouding met de burger (inspraak,
volksraadpleging, …) en met de Vlaamse overheid
(administratief toezicht). 

De principes en uitgangspunten die aan de grond-
slag lagen van het Gemeentedecreet, werden in de
mate van het mogelijke van toepassing gemaakt op
het ontwerp van Provinciedecreet. Het gaat dan om
minder betutteling, meer algemeen toezicht in
plaats van goedkeuringstoezicht, een versoepeling
van de reglementering inzake personeels- en finan-
cieel beleid en meer mogelijkheden voor maat-
werk.

OCMW-decreet

De commissie behandelde een ontwerp van decreet
tot wijziging van de OCMW-wet, waarin de
bestuurlijke organisatie van het OCMW volgens
dezelfde principes als die van het Gemeentedecreet
werd geregeld. Het OCMW-decreet bevat voorts de
regels met betrekking tot de installatievergadering
en de verkiezing van de OCMW-raad, en imple-
menteert de bepalingen van artikel 11bis van de
Grondwet inzake de gendervertegenwoordiging. 

Voor het volgende zittingsjaar wordt nog een twee-
de – uitgebreider – ontwerp van OCMW-decreet
verwacht, waarin ook de personeelsaangelegenhe-
den, de financiën, het toezicht enzovoort worden
geregeld.

Kiesdecreet

De bijzondere wet van 13 juli 2001 heeft de gewes-
ten de verantwoordelijkheid toevertrouwd voor de
organisatie van de lokale en provinciale verkiezin-
gen. In feite gaat het om vier soorten verkiezingen:
van de 308 gemeenteraden, van de vijf provinciera-
den, van de negen districtsraden in Antwerpen, en
van de OCMW-raden in Voeren en de zes gemeen-
ten van de Vlaamse Rand. De commissie behandel-
de het ontwerp van kiesdecreet waarin drie bestaan-
de wetten en één decreet werden gewijzigd: de
Gemeentekieswet, de Provinciekieswet, de wet op
het geautomatiseerd stemmen en het decreet betref-
fende de controle op de verkiezingsuitgaven. 

Met dit wijzigingsdecreet wil Vlaanderen enkele
eigen accenten en spelregels inzake de lokale en
provinciale verkiezingen vastleggen. De meest in
het oog springende bepalingen hebben betrekking
op de pariteit wat het aantal mannelijke en vrouwe-
lijke kandidaten betreft en op het effect van de lijst-
stem. In een eerste ontwerp van decreet werd het
effect van de lijststem voor de effectieve verkoze-
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nen volledig geneutraliseerd, maar werd de lijst-
stem voor de opvolgers voor 50% doorgerekend.
Het Arbitragehof schorste deze bepalingen omdat
het er een schending van het gelijkheidsbeginsel in
zag. Op basis van een voorstel van decreet werd
vervolgens een regeling goedgekeurd waardoor de
uitgebrachte lijststemmen voor een derde meetellen
bij de aanwijzing van de effectief verkozenen en
eveneens voor een derde bij de aanwijzing van de
opvolgers.

Strategische adviesraad bestuurszaken

Parallel aan de herstructurering van de Vlaamse
administratie, bekend als Beter Bestuurlijk Beleid,
werd in 2003 een herstructurering van het bestaan-
de adviesstelsel ingevoerd. In het decreet tot rege-
ling van de strategische adviesraden, dat op 9 juli
2003 in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd,
werd een kaderregeling uitgewerkt voor de oprich-
ting, de taakomschrijving, de organisatie en de
werkwijze van de strategische adviesraden. 

Op basis van die principes werd een ontwerp van
decreet houdende de oprichting van de Vlaamse
Adviesraad voor Bestuurszaken behandeld. Die
strategische adviesraad voor het beleidsdomein
Bestuurszaken moet de Vlaamse Regering advise-
ren over haar projecten van bestuurlijke organisatie
en vernieuwing en overheidsmanagement. De
adviesverlening heeft meer bepaald betrekking op
het beleid inzake personeels- en organisatieontwik-
keling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitai-
re dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse
aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbe-
leid.

Ander decreetgevend werk

In een voorstel van bijzonder decreet over de
Vlaamse instellingen werden alle bepalingen die
behoren tot de constitutieve autonomie van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in
één tekst gecoördineerd. De bedoeling daarvan was
de leesbaarheid te verbeteren en  een beter inzicht
te verwerven in de werkelijke draagwijdte van de
Vlaamse constitutieve autonomie.

Het voorstel van decreet houdende aanpassing van
diverse decreten aan de nieuwe benaming van de
wetgevende vergaderingen van de gemeenschap-
pen en gewesten zorgde ervoor dat de benaming

‘Parlementen’ van de gemeenschappen en gewes-

ten (in plaats van ‘Raden’) in de bestaande Vlaamse

decreetgeving werd geïntroduceerd. 

Via het voorstel van decreet houdende wijziging

van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de

materiële organisatie en werking van de erkende

erediensten, werd de leeftijdsvereiste voor de leden

van de bestuursorganen, vastgelegd in het

Eredienstendecreet, geschrapt. Die schrapping

kwam er nadat het Arbitragehof oordeelde dat het

instellen van een absolute leeftijdsgrens (75 jaar)

om in de kerkraden van de erediensten zitting te

hebben, onevenredig is met de door de decreetge-

ver nagestreefde doelstelling.

Het voorstel van decreet houdende wijziging van

het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van

de Vlaamse Ombudsdienst voert eigen bepalingen

in om te komen tot een standvastigere definiëring

van het toepassingsgebied van het Ombudsdecreet.

De bevoegdheid van de Vlaamse Ombudsdienst

wordt daardoor niet langer bepaald door een ver-

wijzing naar het begrip ‘administratieve overheid’

in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de

Raad van State, maar wel aan de hand van het

begrip ‘bestuursinstantie’. 

De bespreking van het jaarverslag 2005 van de

Vlaamse Ombudsdienst leidde zoals gebruikelijk

tot de indiening van een voorstel van resolutie,

waarin de Vlaamse Regering gevraagd werd uit-

voering te geven aan een aantal voorstellen en alge-

mene aanbevelingen uit het jaarverslag. 

Ten slotte behandelde de commissie een voorstel

van resolutie betreffende de schrijfwijze van de

namen van de Vlaamse gemeenten, waarin de

Vlaamse Regering gevraagd wordt om voor een

veertigtal Vlaamse gemeenten enkel nog de

Nederlandstalige benaming te bepalen en de

Franstalige benaming te schrappen,

Decreetsevaluatie

Het begrip decreetsevaluatie werd deze legislatuur

voor het eerst opgenomen in de benaming van een

commissie. De commissie hield hierover een uitge-

breide gedachtewisseling met de bevoegde minis-

ter, de Kenniscel Wetsmatiging en het

Interuniversitair Centrum voor Wetgeving. De evo-

lutie van de procedure van de reguleringsimpacta-
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nalyse (RIA) kwam ook meermaals aan bod via
vragen om uitleg.

2.2.4 Commissie voor Brussel en de Vlaamse
Rand

Hoewel het aantal vragen om uitleg lichtjes afgeno-
men is, zijn ze - nog meer dan in het vorige zittings-
jaar - het hoofdbestanddeel van de commissieacti-
viteiten. Daarbij kwamen de bevoegdheidsdomei-
nen Brusselse/Hoofdstedelijke Aangelegenheden
en de Vlaamse Rand ongeveer evenveel aan bod. 

Wat Brussel betrof, gingen de vragen vooral over:
– gezondheidszorg (voornamelijk over het afzien

van een tweede Vlaams ziekenhuis in Brussel,
het gebrek aan tweetalig ziekenhuispersoneel,
de promotie van taalcursussen, het tekort aan
Vlaamse huisartsen);

– de gebrekkige tweetaligheid in Brusselse open-
bare diensten (het taalrapport van de vicegou-
verneur van Brussel) en de activiteiten van het
Steunpunt Taalwetwijzer;

– werkgelegenheid en kansarmoedebestrijding;
– sportbeleid (de afstemming met de Vlaamse

Gemeenschapscommissie).
Enkele interpellaties handelden over ook Brussel:
een tweede Vlaams ziekenhuis, de verhouding
Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse
Gemeenschapscommissie, en het fenomeen bour-
geois-bohémien.

De vragen om uitleg inzake de Vlaamse Rand
betroffen:
– ruimtelijke ordening (o.m. de impact van het

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op het
Vlaamse stedelijke gebied rond Brussel, huis-
vesting);

– het taalgebruik door bedrijven en handelszaken,
het aanbod taalcursussen;

– de rol van het provinciale overlegplatform voor
de gemeenten in de Vlaamse Rand, o.m. inzake
het sociaal-cultureel beleid in de faciliteitenge-
meenten.

Net als in het vorige zittingsjaar werd een gedach-
tewisseling gehouden over de besteding van de gel-
den van het Vlaams Brusselfonds. De volstorting
van het fonds in de loop van de zittingsperiode
2004-2009 kon rekenen op bijval bij de leden. 
Tijdens de begrotingsbespreking bleek ook tevre-
denheid over de inspanningen voor het onderwijs in
de Vlaamse Rand; de precaire situatie van het

onderwijs daar was al aan bod gekomen tijdens een

hoorzitting in de commissie. De toename van de

Vlabinvestmiddelen en de uitbreiding van het wer-

kingsveld werden positief onthaald, maar ook sterk

gerelativeerd. Het huisvestingsbeleid in de

Vlaamse Rand droeg vaker de belangstelling weg

van de commissie. De commissie bracht o.m. een

werkbezoek aan projecten van Vlabinvest en socia-

lehuisvestingsmaatschappijen.

Een ander belangrijk aandachtspunt, de taalwetge-

ving, was voorwerp van een voorstel van resolutie:

het voorstel over de toepassing van de taalwetge-

ving in de plaatselijke besturen van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, werd verworpen. Het voor-

stel van resolutie over de toegang van de Vlaamse

Overheid tot het Rijksregister met het oog op het

voeren van een onthaalbeleid voor inwijkelingen in

de Vlaamse Rand werd aangenomen.

Een tweede hoorzitting dit zittingsjaar ging over

het Huis van het Nederlands in Brussel. De com-

missie ging het Huis van het Nederlands tevens ter

plekke bezoeken.

2.2.5 Commissie voor Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden,
Internationale Samenwerking en
Toerisme

Europa

Het zwaartepunt van de commissiewerkzaamheden

lag dit jaar bij het volgen van de voor Vlaanderen

relevante Europese actualiteit. De commissie moest

zich daarbij met name buigen over het verdrag tot

vaststelling van een Grondwet voor Europa en het

toetredingsverdrag van Bulgarije en Roemenië tot

de Europese Unie. 

Het dossier van de Europese Grondwet werd in de

commissie behandeld vanaf oktober 2005 tot

januari 2006. Met het Europese grondwettelijk ver-

drag werd een verdere stap in de Europese integra-

tie beoogd. De bestaande verdragen (het EU-ver-

drag, het EG-verdrag en het Handvest van de

Grondrechten worden geïntegreerd in één tekst)

werden gerationaliseerd en de structuren, instellin-

gen en besluitvormingsprocedures van de Unie

werden aangepast.
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Specifiek voor Vlaanderen en het Vlaams

Parlement is de Europese Grondwet ook belangrijk

door de nadruk die erin wordt gelegd op de subsi-

diariteit als grondbeginsel van de Unie. Het subsi-

diariteitsbeginsel is van toepassing op de domeinen

waar zowel de Unie als haar lidstaten (in België

ook de deelstaten ) wetgevend kunnen optreden, de

zogenaamde ‘gedeelde bevoegdheden’.

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel treedt

de EU enkel op als de beoogde doelstellingen beter

gerealiseerd kunnen worden door een Europees

optreden. Maatregelen moeten met andere woorden

worden genomen door het beleidsniveau dat daar-

voor het meest geschikt is.

Het subsidiariteitsbeginsel wordt nader uitgewerkt

in twee protocollen bij het Europees grondwettelijk

verdrag, die het voor nationale parlementen moge-

lijk maken om voorstellen van Europese wetten

vooraf te toetsen aan dit beginsel. Omdat het

Belgisch constitutionele bestel gebaseerd is op een

systeem van exclusieve bevoegdheden en het ont-

breken van een normenhiërarchie werd door België

ook een verklaring afgelegd bij de Europese

Grondwet die ertoe strekt dat de term ‘nationaal

parlement’ in de Belgische context ook de parle-

menten van de deelstaten (en dus ook het Vlaams

Parlement) omvat. Het federale parlement en de

deelstatelijke parlementen zijn immers nevenge-

schikte instellingen.

Om hieraan in de praktijk uitvoering te kunnen

geven werd tussen de betrokken parlementen een

interparlementair akkoord over de toepassing van

het subsidiariteitsbeginsel in België opgesteld. Dit

gegeven maakte dan ook mee deel uit van de

besprekingen die de commissie wijdde aan de

Europese Grondwet.

Samen met het ontwerp van instemmingsdecreet

bij de Europese Grondwet werden ook twee voor-

stellen van resolutie besproken over de toekomsti-

ge ontwikkeling van de Europese Unie en over het

meer bij Europa betrekken van de bevolking. Ook

een collectief verzoekschrift over de Europese

Grondwet maakte het voorwerp uit van bespreking.

De toekomst van de Europese Grondwet blijft ove-

rigens hoogst onzeker ten gevolge van twee nega-

tief afgelopen referenda (in Frankrijk en

Nederland, beide overigens stichtende leden van de

EG) en ten gevolge van de aarzelende houding van

een aantal andere lidstaten. Medio 2006 hadden

nog maar 15 van de 25 EU-lidstaten het verdrag

geratificeerd.

Het andere belangrijke Europese dossier waarover

de commissie zich heeft gebogen was de toetreding

van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

In de commissie werd gedebatteerd over de mate

waarin de beide landen al dan niet klaar zijn voor

toetreding en over de mate waarin de Europese

Unie nog in staat is om nieuwe leden op te nemen.

De absorptiecapaciteit van de Unie en de vraag

naar de toekomstige grenzen van Europa blijven

ook in de toekomst belangrijke aandachtspunten

voor de commissie.

In dat opzicht is het zeker ook vermeldenswaard

dat de commissie dit zittingsjaar reeds heel wat tijd

gestoken heeft in het voorbereiden van een voor het

najaar voorziene studiereis naar Macedonië,

Montenegro en Servië. Drie landen die voor zich-

zelf een Europese roeping weggelegd zien.

Aan het begin van ieder nieuw EU-voorzitterschap

hield de commissie een gedachtewisseling met de

ambassadeur van het land dat de volgende zes

maanden de voorzittersstoel inneemt. Begin 2006

kwam de heer Franz Cede, ambassadeur van

Oostenrijk, de prioriteiten van het Oostenrijkse

EU-voorzitterschap (eerste jaarhelft 2006) toelich-

ten. En begin juli 2006 deed de heer Antti Sierla,

ambassadeur van Finland (EU-voorzitter in de

tweede jaarhelft van 2006), hetzelfde voor de Finse

EU-prioriteiten. In beide gevallen kreeg de com-

missie een breed overzicht van de diverse kerndos-

siers die aan de orde zijn op het niveau van de

Europese Unie. 

De commissie keurde een partnerschaps- en

samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese

Unie en Tadzjikistan goed, alsook een resolutie

waarin wordt opgeroepen tot een onverkorte toe-

passing van de Europese vogelrichtlijn op het

eiland Malta. 

Algemeen buitenlands beleid

Ook het algemeen buitenlands beleid kon opnieuw

rekenen op de volle belangstelling van de commis-

sie. Zoals gebruikelijk kwamen daarbij de meest

uiteenlopende topics aan bod. Zo werd bijvoor-

beeld een verdrag goedgekeurd over het merken

van kneed- en bladspringstoffen (type semtex).

Ook werd een resolutie aangenomen waarin werd

opgeroepen om een actieve rol te spelen op de VN-
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Conferentie Lichte Wapens (die plaatsvond in juni-

juli 2006) en daar, zo mogelijk, te komen tot een

principebeslissing over het opstellen van een

wereldwijd verdrag over de beperking van de han-

del in lichte wapens. De commissie keurde ook de

UNESCO-conventie goed over het immateriële

culturele erfgoed. Daar waar monumenten en land-

schappen door de Unesco reeds lang (met name

sinds 1972) tot cultureel werelderfgoed konden

verklaard worden, kan zulks nu ook voor immateri-

ële uitingen (zang, dans, theatervormen, volksspe-

len,...) van volkscultuur.

Naar jaarlijkse gewoonte werd in de commissie ook

van gedachten gewisseld met de bevoegde minister

over de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag

in de partnerlanden van Vlaanderen. Ook vond er

een gedachtewisseling plaats over de Strategienota

Nederland van de Vlaamse Regering.

Deze strategienota moet de eerste van een hele

reeks vormen, aangezien de Vlaamse Regering de

intentie heeft om een dergelijke geïntegreerde,

d.w.z. beleidsdomeinoverstijgende, strategienota

op te stellen voor elk van onze buurlanden én voor

Noord-Frankrijk.

Ontwikkelingssamenwerking en noodhulpverlening

In de sector Ontwikkelingssamenwerking vonden

twee hoorzittingen plaats, met de diverse actoren

die hadden meegewerkt aan de noodhulpacties

Tsunami 12-12 en HOOP, en met een aantal verte-

genwoordigers van Ex-Change vzw, een organisa-

tie die senior managers inzet voor de begeleiding

van kmo’s in het Zuiden. 

In dit jaar van opstart van de BBB-structuren en

meer bepaald in het licht van de opstart van het

eigen Vlaams Agentschap voor Internationale

Samenwerking, ging ook heel wat aandacht naar de

toekomst van de Vlaamse Vereniging voor

Ontwikkelingssamenwerking en Technische

Bijstand (VVOB). Ook de uitvoering van de decre-

ten over microfinanciering en de convenants

gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking kon op

de nodige belangstelling rekenen, evenals de verde-

re regionalisering van de ontwikkelingssamenwer-

king. Inzake noodhulpverlening door Vlaanderen

kwamen twee dossiers aan bod: de Darfour-regio in

Soedan (waar een situatie van burgeroorlog heerst)

en het door droogte getroffen Oost-Afrika.

Internationaal ondernemen

Ook het beleidsdomein Internationaal Ondernemen
genoot ruime aandacht van de commissieleden. Er
werd ter zake een kleine maar belangrijke wijziging
goedgekeurd van het oprichtingsdecreet van het
Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen (doorgaans aangeduid als FIT:
Flanders Investment and Trade), die tot doel heeft
het systeem voor de toekenning van subsidies voor
activiteiten ter bevordering van het internationale
ondernemen beter te onderbouwen en te rationali-
seren.

De werking en de strategie van het nieuwe FIT-
agentschap (een samensmelting van het vroegere
Export Vlaanderen en de Dienst Investeren in
Vlaanderen), maakte het voorwerp uit van constan-
te zorg en bevraging door de commissieleden. Het
Rekenhof voerde op vraag van het Vlaams
Parlement en op aandringen van de bevoegde
minister trouwens een onderzoek naar de werking
van Export Vlaanderen. De resultaten van dat
onderzoek waren het voorwerp van een gedachte-
wisseling in de commissie. Daaruit bleek dat het
Rekenhof in globo — spijts een aantal blijvende
onvolkomenheden — tevreden was met de vooruit-
gang die de instelling de laatste jaren heeft geboekt.
In het kader van de werking van FIT ging dit jaar
ook heel wat aandacht naar de absolute topper
onder de groeimarkten: China. Het potentieel van
deze markt, maar ook zijn moeilijkheidsgraad en
bepaalde onvolkomenheden van het Chinese eco-
nomische systeem (gebrek aan respect voor intel-
lectuele eigendom, niet volledig aan de Westerse
normen voldoend bancair systeem e.d.m.), maakten
het voorwerp uit van bevraging aan de bevoegde
minister. Ook het belang van het aantrekken van
buitenlandse investeringen voor Vlaanderen door
FIT, en van het ethisch en duurzame internationale
ondernemen werd benadrukt. In institutioneel
opzicht waren de financiering van de Kamers van
Koophandel in het buitenland en de toekomst en de
werking van het Agentschap voor Buitenlandse
Handel twee aandachtspunten die ook dit jaar in de
commissie aan bod kwamen. 

Ook qua verdragen met een economische doelstel-
ling breidde Vlaanderen zijn netwerk gestaag ver-
der uit door de goedkeuring van een aanzienlijk
aantal BLEU-investeringsbeschermingsakkoorden.
Dergelijke akkoorden werden afgesloten met
Guatemala, Nicaragua, de Verenigde Arabische
Emiraten, Bosnië-Herzegovina, Libië, Servië en
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Montenegro, Azerbeidzjan, de Democratische
Republiek Congo, Uganda en China.

Toerisme

Het beleidsdomein Toerisme werd ook dit jaar aan-
dachtig gevolgd via talrijke vragen om uitleg. Een
aantal van die vragen waren eerder punctueel van
aard (cruisetoerisme, streekproducten, het imago
van Vlaanderen in internationale reisgidsen enzo-
voort). Er was echter ook de nodige aandacht voor
klassieke thema’s als de promotie van onze kust, de
promotie van de Vlaamse kunststeden en meer
algemeen de promotie van de Vlaamse toeristische
troeven in onze buurlanden, vooral in Frankrijk en
Nederland. Dit zittingsjaar was er ook aandacht
voor het bewerken van de opkomende Chinese toe-
ristische markt. Dit naar aanleiding van de opening
van een rechtstreekse luchtverbinding tussen China
en België, in het verlengde waarvan Toerisme
Vlaanderen overigens ook een kantoor zal openen
in China.

Qua wetgevende activiteit werd via een decreet de
overheveling geregeld van het personeel van de
vzw Info Toerisme naar het agentschap Toerisme
Vlaanderen. Daarmee werd een bestaande toestand
decretaal onderbouwd. 

De commissie bracht tevens een advies uit bij een
voorstel van resolutie over het voortbestaan van
kampplaatsen dat in de commissie Cultuur behan-
deld werd.

Werkbezoeken

In het kader van haar werkzaamheden en om in
contact te kunnen komen met de mensen op het
veld, bracht de commissie dit jaar ook een aantal
werkbezoeken aan diverse instellingen en bedrij-
ven. Wat de officiële instellingen betreft, ging het
om het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in
Brussel, het Secretariaat-Generaal van de Benelux
en de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs.
Tevens werd een bedrijfsbezoek gebracht aan de
NV Van de Velde, die voor zijn buitenlandse pro-
ductievestigingen een sociaal label wist binnen te
halen dat certificeert dat de arbeid onder gunstige
omstandigheden en tegen een billijk loon gebeurt.
Het bedrijfsbezoek paste meer algemeen in de
VOKA-werking rond duurzaam internationaal
ondernemen. Met VOKA werd overigens ook over-
leg gepleegd over de manier waarop de Vlaamse

overheid het best kon inspelen op de behoeften van
de internationaal ondernemende Vlaamse bedrij-
ven.

2.2.6 Commissie voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Media

Cultuur

Mee onder impuls van een verzoekschrift met
71.330 handtekeningen, werd de Vlaamse
Gebarentaal erkend als eerste taal van de Vlaamse
Dovengemeenschap en als een taal die gelijkwaar-
dig is aan het Nederlands. Tevens werd een advies-
commissie opgericht die de verdere integratie van
deze taal in de Vlaamse Gemeenschap moet bege-
leiden.

Na drie jaar functioneren werd het decreet op het
lokaal cultuurbeleid licht bijgestuurd. Naast het
aanpassen van enkele technische onduidelijkheden
was het vooral de bedoeling om de administratieve
lasten voor de lokale overheden te verminderen.
Daarbij werd nog meer de nadruk gelegd op het
geïntegreerde lokale cultuurbeleid: voortaan moet
er maar één beleidsplan voor cultuur gemaakt wor-
den in plaats van één per culturele instelling. De
bedoeling daarvan is vooral de beleidsvrijheid en 
-verantwoordelijkheid van de lokale besturen te
vergroten. 

In afwachting van een grondige evaluatie in 2007,
werden ook aan het decreet van 4 april 2003 betref-
fende het sociaal-cultureel volwassenenwerk enke-
le kleine aanpassingen aangebracht om de planlast
en administratieve formaliteiten voor de organisa-
ties te verminderen.

De gedachtewisseling met minister Bert Anciaux
over de subsidiëring van kunstenorganisaties en
organisaties voor kunsteducatie binnen de muziek-
sector, samen met een hoorzitting over de organisa-
tie en de toekomst van de musical in Vlaanderen,
en een hoorzitting over het orkestenlandschap in
Vlaanderen, resulteerden in een resolutie betreffen-
de de culturele instellingen van de Vlaamse
Gemeenschap. De resolutie roept de Vlaamse over-
heid op om o.a. een duurzame oplossing te vinden
voor de infrastructuurproblematiek van de orkesten
die deel uitmaken van de instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap, beheersverantwoordelij-
ken van de grote podia te stimuleren om uitvoerin-
gen van het grote symfonische repertoire en grote
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dans- en balletvoorstellingen te programmeren, en
initiatieven te nemen om de performativiteit, effi-
ciëntie en duidelijke beslissingsstructuur van de
instellingen van de Vlaamse Gemeenschap te
bevorderen.

In het kader van de beleidsvoorbereiding en -evalu-
atie werden gedachtewisselingen of hoorzittingen
georganiseerd: over de impact van e-cultuur op het
cultuurbeleid en de cultuurconsument, over de
organisatie en de werking van CultuurNet
Vlaanderen, over de survey ‘Cultuurparticipatie in
Vlaanderen 2003-2004’, over de implementatie van
het nieuwe beleidsinstrumentarium voor de doel-
groep van de cultuurindustrieën en de oprichting
van CultuurInvest, over het verslag van het
Rekenhof over de subsidiëring van muziekvereni-
gingen, en over het jaarverslag 2004-2005 van het
Vlaams Fonds voor de Letteren.

Jeugd

Om de taaklast voor de lokale besturen te vermin-
deren, zoals wordt vooropgesteld in het Vlaamse
regeerakkoord, werden in het lokaal jeugdwerkde-
creet enkele aanpassingen aangebracht. Zo moet
voortaan maar één jaarlijkse verantwoordingsnota
worden opgesteld. Die vervangt een resem formu-
lieren die de lokale besturen nu moeten invullen.

In een gedachtewisseling met minister Bert
Anciaux werd het tweede Vlaamse
Jeugdbeleidsplan 2006-2009 besproken. De
bespreking werd gekoppeld aan de voorstelling van
het Jaarverslag 2004-2005 van het
Kinderrechtencommissariaat via een gedachtewis-
seling met de Kinderrechtencommissaris.
Door een samenwerkingsakkoord tussen de Staat,
de gemeenschappen en de gewesten, werd de
Nationale Commissie voor de Rechten van het
Kind opgericht. De commissie neemt de vorm aan
van een overlegplatform, met een brede vertegen-
woordiging in de maatschappij.  

Een voorstel van resolutie betreffende het voortbe-
staan van kampplaatsen roept de Vlaamse overheid
op om, in afwachting van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen II, een aparte visie en een
adequaat instrumentarium te ontwikkelen voor
jeugdkampplaatsen, de regionale overheden te sen-
sibiliseren voor het gebrek aan kwalitatieve kamp-
plaatsen, een overzicht te maken van de bestaande
regels en ze op elkaar af te stemmen en een ronde-

tafelconferentie te organiseren met alle betrokken

sectoren.

Sport

Ter uitvoering van het kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid werd Bloso omgevormd tot een intern ver-

zelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid

dat in belangrijke mate de taken overneemt van de

Vlaamse openbare instelling Bloso, en tevens in

grote lijnen haar decretale opdrachten blijft uitoefe-

nen. In het kader van een consistente taakverdeling

tussen het politieke en het ambtelijke niveau, tussen

departementen gericht op beleidsondersteuning en

agentschappen gericht op beleidsuitvoering, wor-

den de structuren inzake topsportbeleid echter aan-

gepast. De vroegere beleidsondersteunende en

coördinerende taken betreffende topsport worden

niet langer door het agentschap uitgevoerd, maar

toevertrouwd aan de inmiddels aangeworven top-

sportmanager. Bloso blijft wel zorgen voor de uit-

voering van het topsportbeleid.

Eveneens in het kader van het Vlaams topsportbe-

leid werd een gedachtewisseling georganiseerd met

de Vlaamse topsportmanager en diverse specialis-

ten en actoren uit het veld. Daarbij werd gezocht

naar mogelijkheden om de inspanningen die de

overheid op verschillende niveaus levert, maximaal

op elkaar af te stemmen. 

Media

Al jaren vechten de regionale televisieomroepen

om economisch te overleven. Reclamemakers en

sponsors richten zich in de eerste plaats op omroe-

pen met grote kijkcijfers, maar het ontbreekt de

regionale televisieomroepen aan een aangepast

meetinstrument. Een voorstel van resolutie betref-

fende regionale televisie roept de overheid op om

een minimumpercentage van haar bestedingen voor

overheidscommunicatie te reserveren voor regiona-

le overheidscommunicatie, en om te investeren in

de professionele opleiding van personeel door de

regionale omroepen, met het oog op een divers en

pluriform aanbod. Het voorstel van resolutie roept

ook op om te investeren in apparatuur en medewer-

kers om programma’s ten behoeve van doven en

slechthorenden te ondertitelen, en om een nieuw

meetinstrument voor kijkcijfers te ontwikkelen dat

ook precieze metingen voor regionale televisieom-

roepen garandeert.
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In het kader van de door de Europese Commissie

gevraagde mediamonitoring werd de Vlaamse

Regulator voor de Media opgericht als een extern

verzelfstandigd agentschap dat enerzijds waakt

over de naleving van de mediareglementering en

anderzijds de media-erkenningen en -vergunningen

aflevert. Het agentschap slorpt tevens de functies

op van het vroegere Vlaams Commissariaat voor de

Media, de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en

Televisie, en de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor

Radio en Televisie die worden ontbonden.

Door het snel evoluerende medialandschap, met

o.a. de intrede van digitale televisie en nieuwe tech-

nieken inzake reclame en sponsoring, ontstond in

de commissie enige commotie over het al dan niet

naleven van de bestaande regelgeving door de

openbare omroep, en tussen voor- en tegenstanders

van het eventueel vervroegde openbreken van de

bestaande beheersovereenkomst met de VRT. 

Een hoorzitting rond de discussienota van minister

Geert Bourgeois over de openbare omroep in het

digitale tijdperk, werd afgerond met een voorstel

van resolutie betreffende de lancering van digitale

televisie. Daarin werd de Vlaamse Regering

gevraagd om op korte termijn én in de af te sluiten

beheersovereenkomst met de VRT, rekening te hou-

den met een aantal parameters voor het ontwikke-

len van digitale televisie en themakanalen.

Aansluitend werd via een ontwerp van decreet de

structuur en de werking van de VRT aangepast aan

de actuele omstandigheden en inzichten. Daarbij

werd ingegaan op de vraag van Europa naar een

grotere transparantie bij de openbare omroepen,

zowel intern als extern. Het gaat daarbij om de toe-

passing van het comptabiliteitsdecreet op de VRT,

de decretale verankering van de interne audit en het

auditcomité, en om de bevoegdheid van de auditen-

titeit van de Vlaamse Gemeenschap over de VRT.

Tegelijk werd het gewenste evenwicht tot stand

gebracht in de bevoegdheidsverdeling tussen de

raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder,

zonder de slagkracht van het management in de

dagelijkse leiding van de VRT en bij het vaststellen

van de programmering in het gedrang te brengen.

Een voorstel van resolutie betreffende Vlaamse

muziek op de openbare omroep, vraagt de Vlaamse

Regering om in de nieuwe beheersovereenkomst

met de VRT aandacht te hebben voor het aanbod

van Vlaamse muziek op de openbare omroep. Er

wordt gevraagd om concrete performantiemaatsta-

ven op te nemen aangaande de culturele diversiteit

in de muziekprogrammering, zowel op radio als

televisie, zodat er Nederlandstalige muziek uit

Vlaanderen van verschillende muziekgenres wordt

uitgezonden.

Verder roept een voorstel van resolutie betreffende

betere afscherming van kinderen tegen agressie en

geweld op de Vlaamse televisie, de Vlaamse

Regering op om een initiatief te nemen om de

Vlaamse tv-zenders aan te manen tot zelfregule-

ring.

In het kader van de beleidsvoorbereiding en -evalu-

atie werden hoorzittingen gehouden over het uitoe-

fenen van de bevoegdheid van etherpolitie door het

BIPT, de samenwerking met de Vlaamse Regulator

voor de Media, en daaraan gekoppelde problemen;

over de VRT-studie inzake de financiering van de

VRT; over de toekomst van de openbare omroep en

de opdrachten die aan de VRT kunnen worden

gegeven in het kader van een nieuwe beheersover-

eenkomst; over de structuur en werking van het

Elektronisch Nieuwsarchief; en over het voorstel

van Europese Richtlijn ‘Televisie zonder Grenzen’,

waarbij door Europese en Vlaamse specialisten

werd gediscussieerd over de gevolgen van die richt-

lijn voor de Vlaamse mediamarkt en de te volgen

strategieën. 

2.2.7 Commissie voor Economie, Werk en
Sociale Economie

Het algemene kader van de sociaal-economische

ontwikkeling in Vlaanderen was de bepalende lei-

draad voor de werking van de Commissie voor

Economie, Werk en Sociale Economie in het werk-

jaar 2005-2006. De contouren waarbinnen het

beleid zich de komende jaren zal ontwikkelen wer-

den al bij het begin van de legislatuur geschetst:

Vlaanderen is nog altijd een topregio, maar zal

doorgedreven inspanningen moeten doen om bij de

top te blijven horen. De belangrijke thema’s die in

de commissie aan bod zijn gekomen, bleven dan

ook: noodzaak van innovatie, meer middelen voor

onderzoek en ontwikkeling, modernisering en

rationalisering van het flankerende economische

ondersteuningsbeleid, verhoging van de werkzaam-

heidsgraad en ruimte scheppen voor de ontwikke-

ling van talent, integratie van de sociale economie

in de reguliere economie, aandacht voor economi-

sche duurzaamheid. 
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Die thema’s lopen als een rode draad door de werk-

zaamheden van de commissie. Enkele algemene

debatten, onder andere over de Lissabonstrategie

en over het verdere gevolg dat wordt gegeven aan

het Sociaal-Economisch Rapport 2005 van de

SERV, gingen verder op dat algemene kader in. Het

orgelpunt werd gezet tijdens de laatste commissie-

vergadering, op 12 juli 2006 bij de voorstelling van

het businessplan voor Vlaanderen “Vlaanderen in

actie: een sociaal-economische impuls voor

Vlaanderen” dat de regering al van bij het begin

van het parlementaire werkjaar aangekondigd had.

De ambitie van dat plan is dan ook dat Vlaanderen

een topregio blijft en dat het bij de Europese kop-

groep zou aansluiten. De basis van het plan is een

nieuwe economische groei, die steunt op weten-

schap en technologie, kennis en diensten. Die eco-

nomische groei moet tegelijk ook duurzaam en

ecologisch verantwoord zijn. 

In de discussies over het algemene sociaal-econo-

mische beleid van de Vlaamse Regering kwam ook

de werking van de overheidsdiensten aan bod ter

gelegenheid van een uitvoerige bespreking van het

jaarverslag van de Vlaamse ombudsman. Meer in

het bijzonder kwamen daarbij de werking van de

VDAB en de organisatie van de steun aan bedrijven

ter sprake. De behandeling van vijf verzoekschrif-

ten sloot grotendeels aan bij die bespreking. De

meeste van die verzoekschriften hadden te maken

met specifieke werkgelegenheidsmaatregelen.

Economie

De Vlaamse overheid voert een zogenaamd flanke-

rend economisch beleid. Dat wil zeggen dat de

overheid niet langer rechtstreekse financiële steun

aan bedrijven verleent in de vorm van subsidies,

zoals dat vroeger het geval was. Flankerend beleid

zorgt ervoor dat er een gunstig klimaat wordt

geschapen, waarbinnen ondernemingen in staat

zijn zich te ontwikkelen en te groeien. Zo werden

in de loop van het jaar een aantal ondersteunende

maatregelen op de rails gezet of verder uitgewerkt.

Een van de problemen waar jonge startende bedrij-

ven mee worden geconfronteerd is het vinden van

risicokapitaal, nodig om te kunnen investeren.

Terwijl de vorige jaren al de ARKimedes regeling

werd opgestart, zag dit jaar een nieuw initiatief het

licht: de Winwinlening. Het decreet op de

Winwinlening voorziet in de mogelijkheid dat

privé-investeerders tegen een fiscaal gunstig

regime kapitaal ter beschikking kunnen stellen van

startende KMO’s. 

Een andere maatregel, specifiek gericht op het sti-

muleren van risicovolle investeringen in onderzoek

en ontwikkeling, is het Vlaams Innovatiefonds of

VINNOF. Dat fonds krijgt een fikse financiële

injectie. De start en de werking van het VINNOF

werden door de commissie van nabij gevolgd.

Ook de waarborgregeling, die voortvloeit uit het

zogenaamde waarborgdecreet, moet in dit verband

worden vermeld. Met de waarborgregeling stelt de

Vlaamse overheid zich borg voor een gedeelte van

het krediet dat een KMO nodig heeft. Ook die rege-

ling moet de toegang tot kapitaal voor KMO’s ver-

gemakkelijken. In 2006 heeft de Vlaamse Regering

het zogenaamde derde waarborgbesluit uitgevaar-

digd als uitvoeringsbesluit van het waarborgde-

creet. Dat derde waarborgbesluit is specifiek

gericht op kredietverstrekking aan ondernemingen

die hinder ondervinden van openbare werken.

Op die laatste doelgroep was ook het voorstel van

decreet gericht van de heer Ludwig Caluwé c.s.

houdende toekenning van een rentetoelage voor

ondernemingen die lijden onder de verstoorde

bereikbaarheid ten gevolge van hinder door open-

bare werken. Dit voorstel beoogde, naast een waar-

borgregeling, extra steun aan getroffen bedrijven in

de vorm van een rentetoelage. Na een grondige

berekening van de budgettaire impact en de admi-

nistratieve lasten die de maatregelen in dit voorstel

met zich meebrengen, werd het voorstel door de

commissie aangenomen en door de plenaire verga-

dering goedgekeurd op 4 juli 2006.

In de voorbije jaren waren er, naast deze vormen

van steun op het vlak van kapitaalsverstrekking,

nog een aantal andere flankerende steunmaatrege-

len zoals adviescheques en opleidingscheques. Die

ondersteuningsmechanismen werden na een door-

lichting gerationaliseerd en samengevoegd in een

nieuw instrument: de ondernemerschapsportefeuil-

le, later Budget voor Economisch Advies of BEA

genoemd. Aan dit initiatief wijdde de commissie

een gedachtewisseling. Er werden ook meerdere

vragen om uitleg over gesteld. 

Ook de start van het Vlaams Agentschap

Ondernemen (VLAO), de organisatie die vanuit de

overheid instaat voor advies aan bedrijven, werd

door de commissie van nabij gevolgd.
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Naast deze beleidsaangelegenheden volgde de
commissie ook enkele specifieke bedrijfssectoren.
Vooral de automobielsector en de uitvoering van de
maatregelen die in het kader van de rondetafel van
de sector werden afgesproken, konden op veel
belangstelling van de commissie rekenen. Ook de
zogenaamde life-sciences (biotechnologie, farma-
ceutische industrie en dergelijke) kwamen uitge-
breid aan bod.

De sociaal-economische impact van de luchthaven
van Zaventem en de ontwikkeling van de luchtha-
venregio werden besproken tijdens een gedachte-
wisseling met de minister-president over de evalu-
atie van het zogenaamde START-project.

De opvolging van de Europese economische dos-
siers gebeurt bij de bespreking van het zesmaande-
lijkse verslag van de Vlaamse Regering “Vlaamse
vinger aan de Europese pols”. Ter gelegenheid van
die bespreking heeft minister Fientje Moerman
twee keer een debriefing gegeven in de commissie
over het verloop van de Europese Raad
Concurrentievermogen.

De commissie organiseerde ten slotte samen met
VOKA in de loop van het werkjaar een aantal
bedrijfsbezoeken bij Remy-industries in Wijgmaal,
Telindus in Heverlee, Aviapartner in Zaventem en
Thermote-Vanhalst in Waregem.

Werk

Wat de bevoegdheid Werk betreft, is de behande-
ling van kansengroepen (allochtonen, arbeidsge-
handicapten, kortgeschoolden en oudere werkne-
mers) het centrale gespreksonderwerp geweest in
de commissie tijdens het werkjaar 2005-2006.

Het debat hierover begon bij de bespreking van de
beheersovereenkomst 2005-2009 tussen de
Vlaamse Regering en de VDAB, in juni 2005. De
beheersovereenkomst steunt op een sociaal-econo-
mische analyse van de positie van de vier kansen-
groepen in de werkloosheids- en werkzaamheids-
statistieken. Hieruit blijkt de oververtegenwoordi-
ging van die groepen in de werkloosheid en hun
lage werkzaamheidsgraad.

Over de beheersovereenkomst met de VDAB en
over de evenredige participatie op de arbeidsmarkt
zijn op het einde van het parlementaire jaar 2005-
2006 nog enkele initiatieven (resoluties en voor-
stellen van decreet) hangende bij de commissie. De

bespreking ervan is nog niet afgerond. De discus-
sies werden echter vooral gevoerd rond het
Vlaamse meerbanenplan, dat een geheel van maat-
regelen ten opzichte van de vier kansengroepen op
een geïntegreerde manier samenbrengt. 

Het debat draait voor een deel om de vraag of het
nemen van gerichte maatregelen ten opzichte van
de kansengroepen, met het doel hun positie op de
arbeidsmarkt te verbeteren en hun werkzaamheids-
graad te verhogen, geen vorm van discriminatie
inhoudt. Over die problematiek werd door de com-
missie een hoorzitting georganiseerd op 9 februari
2006 met de administrateur-generaal van de
VDAB, VOKA en het Centrum voor Gelijke
Kansen en Racismebestrijding. Er waren schrifte-
lijke reacties van de vakbonden, van Unizo en van
Federgon. De VDAB verdedigde specifieke acties
voor kansengroepen. Het middenveld sluit zich ook
unaniem aan bij die beleidsoptie. Het initiatief van
Jobkanaal, dat door de werkgevers wordt onder-
steund is een vertaling op het terrein van een derge-
lijke specifieke maatregel. Het CGKR verklaarde
dat dergelijke specifieke maatregelen geenszins een
discriminatie inhouden.

De commissie besteedde twee vergaderingen aan
de bespreking van het meerbanenplan. Het plan
werd door de minister voorgesteld op 26 januari
2006. Er was een eerste evaluatievergadering over
de uitvoering van het plan op 29 juni 2006. Bij die
besprekingen kwamen de specifieke acties voor de
kansengroepen uitgebreid aan bod.

Om meer achtergrondinformatie te verkrijgen over
de problematische situatie van de werkzoekenden
van allochtone afkomst nodigde de commissie op
30 maart 2006 prof. Albert Martens en twee onder-
zoekers van het departement arbeidssociologie van
de K.U. Leuven uit, om hun onderzoek naar etni-
sche discriminatie op de Brusselse en Vlaamse
arbeidsmarkt toe te lichten. De onderzoekers
komen tot de conclusie dat er wel degelijk sprake is
van etnische discriminatie bij de aanwerving van
werknemers van allochtone afkomst, en dat die dis-
criminatie voor een groot deel de hogere werkloos-
heidsgraad bij deze kansengroep verklaart.

Een onderdeel van het debat is de precieze definitie
van wat een “allochtone” werknemer is. Daarover
is uitgebreid gesproken bij de behandeling van het
ontwerp tot wijziging van het inwerkingsdecreet op
15 juni 2006. In dat decreet wordt onder andere de
definitie van nieuwkomer en oudkomer omschre-
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ven. Door dat decreet worden inwerkingstrajecten

ingebed in de maatregelen tot begeleiding van de

doelgroep van allochtone werkzoekenden.

Allerhande maatregelen in het werkgelegenheids-

beleid kwamen aan bod in een groot aantal vragen

om uitleg over onder andere de opleidingscheques

voor werknemers en de individuele beroepsoplei-

ding (IBO). Ook de individuele begeleiding door

de VDAB van de werkzoekende, de zogenaamde

sluitende aanpak en de interactie tussen VDAB en

RVA werden meerdere malen behandeld. 

In het kader van de opvolging van de werking van

de VDAB werd ook nog een werkbezoek bij die

instelling georganiseerd op 16 december 2005.

Ten slotte vermelden we ook nog dat er, ter gele-

genheid van een vraag om uitleg en bij de bespre-

king van de beleidsnota en ook bij een actuele

vraag in de plenaire vergadering, is gediscussieerd

over het vrije verkeer van werknemers uit de nieu-

we EU-lidstaten en de timing ter zake die door de

Vlaamse Regering wordt gevolgd.

Sociale economie

In de debatten over de sociale economie werd voor-

al ter gelegenheid van de bespreking van de

beleidsbrief ingegaan op de problematiek van de

overstap van werknemers in de sociale economie

naar het reguliere economische circuit. Die door-

stroming blijft de belangrijkste leidraad voor het

beleid. 

De sector wordt ook ingeschakeld in het meerba-

nenplan, vooral door een uitbreiding van de werk-

gelegenheid in de sociale werkplaatsen. Het gaat

daarbij specifiek om zeer moeilijk te plaatsen werk-

zoekenden, die via de sociale economie kunnen

worden gere-integreerd in het economische leven.

Dat kwam aan bod in de besprekingen van het

meerbanenplan.

Vanaf 1 april 2006 is de sector van de beschutte

werkplaatsen overgeheveld van de bevoegdheid

welzijn naar de bevoegdheid sociale economie. Op

die manier is de sector van de sociale economie in

één klap uitgebreid met 18.000 werknemers. Dat is

bij de budgetcontrole 2006 uitgebreid toegelicht

door minister Kathleen Van Brempt.

De commissie besprak ook het ontwerp van decreet

houdende instemming van het samenwerkingsak-

koord tussen de federale staat en de gewesten inza-

ke de meerwaarde-economie. In dit akkoord wor-
den afspraken vastgelegd in verband met de beste-
ding van federale middelen voor sociale economie
in de gewesten en de Duitstalige gemeenschap.

Innovatie

De commissie blijft bijzondere aandacht besteden
aan wetenschap en innovatie. Die materie wordt
meestal in verenigde commissies samen met de
Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap
en Innovatie behandeld. Dat gebeurt doorgaans bij
de bespreking van de beleidsbrief en de begroting.

Minister Fientje Moerman lichte haar visienota
over de steun aan innovatieactiviteiten in de onder-
nemingen toe. Er werd tegelijk ook een inzicht
gegeven in de inschakeling van Vlaanderen bij de
uitvoering van het Zevende Kaderprogramma voor
Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en
Demonstratie van de Europese Unie. Dat Zevende
Kaderprogramma zal ook voor het Vlaamse inno-
vatiebeleid richtinggevend zijn. Daarom wordt het
door de commissie van nabij gevolgd.

Ook bij de opvolgingsbespreking over het Sociaal-
economisch Rapport 2005 met vertegenwoordigers
van de SERV kwam het innovatiebeleid uitgebreid
aan bod.

2.2.8 Subcommissie voor Wapenhandel

Het Vlaams Parlement richtte bij het begin van de
legislatuur een subcommissie voor Wapenhandel
op, die ressorteert onder de Commissie voor
Economie, Werk en Sociale Economie. 

Tot de bevoegdheden van de subcommissie behoort
de bespreking van de zesmaandelijkse rapporten
van de Vlaamse Regering over de verstrekte en
geweigerde vergunningen voor wapens en militaire
technologie. Dat is een opdracht die door de fede-
rale wapenwet van 5 augustus 1991 aan het Vlaams
Parlement is opgelegd, nadat de wapenexport in
2003 is geregionaliseerd. In de loop van het afgelo-
pen werkjaar heeft de subcommissie twee rappor-
ten besproken, namelijk dat over de periode van 1
januari 2005 tot 30 juni 2005, en dat over de perio-
de van 1 juli 2005 tot 31 december 2005. 
De wet voorziet ook in een jaarlijkse rapportage
over de uitvoering van de federale wet. Het tweede
jaarlijkse rapport over het jaar 2005 werd op 18 mei
2006 besproken.
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Uit die rapporten blijkt dat Vlaanderen vooral

actief is op het vlak van “dual use” producten. Dat

zijn producten, zoals allerhande gespecialiseerde

elektronica, die zowel in militaire als burgerlijke

toepassingen worden gebruikt. Omdat controle

daarop niet altijd gemakkelijk is, wordt sterk de

nadruk gelegd op transparantie in het exportbeleid.

Om aan die vraag om transparantie te voldoen,

introduceerde minister Fientje Moerman, bevoegd

voor de wapenhandel, een nieuw rapporteringssys-

teem, dat meer duidelijkheid verschaft over de aard

van de goederen en hun bestemming. Die nieuwe

en meer transparante rapportage werd door de sub-

commissie gunstig beoordeeld. Bij de bespreking

waren er vooral vragen over uitvoer naar landen

zoals Pakistan en India. Ook werden er vragen

gesteld over de toepassing van de “catch all” clau-

sule: het rapporteren over alle producten die aan

militaire instanties worden geleverd, ook al gaat het

niet over wapens of dual use producten.

De tweede opdracht van de subcommissie is de

voorbereiding van een eigen Vlaams decreet dat de

federale wapenwet zal vervangen. Op het einde van

de vorige legislatuur keurde het Vlaams Parlement

een resolutie goed waarin werd bepaald dat de

federale wetgeving voorlopig behouden zou blijven

als juridisch kader voor de wapenexport in

Vlaanderen. De voorbereiding van het nieuwe

Vlaamse decreet is aan de gang op het niveau van

de Vlaamse Regering. Het werd echter nog niet bij

het Vlaams Parlement ingediend. Tijdens diverse

besprekingen in de subcommissie werden daarover

vragen gesteld.

De subcommissie is ook bevoegd voor de behande-

ling van vragen om uitleg en interpellaties betref-

fende wapenhandel en vredesvraagstukken. Zo

werden er onder andere vragen gesteld over het

dossier van de bouw van de militaire Airbus

A400M.

Een aanleiding tot een diepgaande discussie waren

enkele interpellaties over de zogenaamde EPSI-

affaire. Het betrof de betwiste uitvoer door een

Vlaams bedrijf van een isostatische pers naar Iran.

Over die pers werd beweerd dat ze kan worden

gebruikt voor militaire, nucleaire toepassingen.

Hoewel het volgens de minister niet om een ver-

gunningsplichtig product ging, leidde de kwestie

toch tot een aanpassing van de procedures voor de

toekenning van vergunningen. Ook over de nieuwe

procedures en de vermeende vertraging van de afle-

vering van vergunningen, werd de minister later

opnieuw geïnterpelleerd. 

Ten slotte kan worden vermeld dat de subcommis-

sie de start van het Vlaams Instituut voor Vrede en

Geweldpreventie zou begeleiden, in afwachting

van het volledig operationeel worden van het

Instituut, met de benoeming van zijn directeur. Aan

die opdracht kwam een einde met de benoeming

van Tomas Baum tot directeur van het

Vredesinstituut op 22 december 2005. Het

Vredesinstituut zal in de toekomst nauw samen-

werken met de subcommissie (meer informatie

over het Instituut vindt u op het einde van hoofd-

stuk 2 van dit jaarverslag).

2.2.9 Commissie voor Leefmilieu en Natuur,
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
en Ruimtelijke Ordening en Onroerend
Erfgoed 

Leefmilieu en natuurbehoud

De commissie behandelde bij het begin van het zit-

tingsjaar 2005-2006 enkele voorstellen van resolu-

tie over het afvalbeleid. De aanleiding daartoe was

een hoorzitting en gedachtewisseling op het einde

van het zittingsjaar 2004-2005. Een voorstel van

resolutie over het beleid inzake verpakkingsafval

en een voorstel over de selectieve inzameling van

luierafval werden aangenomen. 

De behandeling van een voorstel van resolutie over

een beleid inzake ouderen en de problematiek

milieu en gezondheid, leidde in maart 2006 tot het

aannemen van een meer algemene resolutie met

aanbevelingen inzake milieu en gezondheid. De

commissie bracht in maart 2006 ook een gunstig

advies uit over een voorstel van resolutie betreffen-

de het voortbestaan van kampplaatsen.

De commissie behandelde het zesmaandelijkse ver-

slag van de Vlaamse Regering over de Europese

dossiers die voor Vlaanderen belangrijk zijn. In

november en december 2005 werden een medede-

ling van de Europese Commissie betreffende de

thematische strategie inzake luchtverontreiniging

en een voorstel voor een richtlijn betreffende de

luchtkwaliteit besproken. Die bespreking paste in

de deelname van het Vlaams Parlement aan de sub-

sidiariteitstest die door het Comité van de Regio’s

werd georganiseerd. 
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De gesprekken met de Europese Commissie over

de aanduiding van kwetsbare gebieden, de aankon-

diging van een nieuw mestdecreet en een voorstel

van resolutie over de krachtlijnen van een nieuw

mestbeleid in Vlaanderen, waren de aanleiding

voor gedachtewisselingen met de minister en hoor-

zittingen over de stand van zaken van de mestpro-

blematiek en het nieuwe mestactieplan. Dat wordt

een belangrijk onderwerp voor het volgende zit-

tingsjaar.

Wat het decreetgevend werk betreft, moet worden

vermeld dat bij de bespreking van het decreet hou-

dende bepalingen tot begeleiding van de begroting

2006 (programmadecreet) opnieuw een hoofdstuk

Reorganisatie van de watersector werd ingevoegd.

De eerder ingevoerde reorganisatie wordt verder

verfijnd en bijgestuurd. In maart en april 2006

behandelde de commissie het ontwerp van decreet

houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en

energie (verzameldecreet). Daarin zijn hoofdstuk-

ken opgenomen over landinrichting, waterzuive-

ring, milieuvergunningen, afvalstoffen, natuurbe-

houd en bos. Bij de aanpassing van de begroting

2006 werd een hoofdstuk Mestbeleid in het pro-

grammadecreet ingevoegd met bepalingen over de

bemonstering van het nitraatresidu.  

De commissie keurde in maart 2006 een wijziging

goed van het decreet van 5 april 1995 houdende

algemene bepalingen inzake milieubeleid

(DABM). De wijziging beoogt onder meer de plan-

ningscyclus in het milieubeleid beter af te stemmen

op de regeerperiodes. Andere wijzigingen van het

DABM tijdens het voorbije zittingsjaar pasten in

het proces Beter Bestuurlijk Beleid en hadden dus

betrekking op de organisatie en werking van de

agentschappen.

In april en mei 2006 besprak de commissie het ont-

werp van decreet betreffende het oprichten van de

Vlaamse Grondenbank, een centraal instrument

voor verwerving, beheer en ruil van onroerende

goederen.

Nog in april 2006 besprak de commissie een ont-

werp tot wijziging van het decreet van 22 februari

1995 betreffende de bodemsanering. Door dit zoge-

naamde sectorfondsendecreet worden de spreiding

en de solidarisering van de kosten voor bodemsane-

ring binnen een bepaalde sector mogelijk. De bepa-

lingen daarover werden later opnieuw opgenomen

in een omvangrijk voorstel van decreet betreffende

de bodemsanering en de bodembescherming dat in

juni en juli 2006 werd besproken. Door dat voorstel

van decreet wordt het bestaande bodemsanerings-

decreet opgeheven en vervangen door een nieuwe

tekst. Het voorstel beoogt een vereenvoudiging

maar bevat ook een aantal nieuwe krachtlijnen,

zoals een hoofdstuk over waterbodems en een titel

over bodembescherming. Het voorstel van decreet

wordt in oktober 2006 aan de plenaire vergadering

voorgelegd. 

In mei 2006 werd een voorstel van decreet goedge-

keurd dat de schaderegeling in het Jachtdecreet wij-

zigt. 

De commissie besteedde in de loop van het zit-

tingsjaar ook de nodige aandacht aan nieuwe en

lopende milieubeleidsovereenkomsten. 

Bij de interpellaties in commissie en de talrijke vra-

gen om uitleg kwamen de meest diverse aspecten

van het milieu- en natuurbeleid aan bod.

Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

In november 2005 hield de commissie een uitge-

breide gedachtewisseling met de minister van

Ruimtelijke Ordening over de atlas van woonuit-

breidingsgebieden. In maart en april 2006 volgden

hoorzittingen over de beschikbaarheid van betaal-

bare bouwgronden met deskundigen en diverse

organisaties, waaronder vertegenwoordigers van de

bouw- en vastgoedsector. Een gedachtewisseling

met de ministers van Ruimtelijke Ordening en

Wonen sloot het debat voorlopig af.

Wat het decreetgevend werk betreft, werden begin

2006 twee ontwerpen van decreet goedgekeurd.

Het eerste gaf goedkeuring aan een aantal decreta-

le aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en

onroerend erfgoed, als gevolg van de hervorming

van de Vlaamse administratie in het kader van

Beter Bestuurlijk Beleid. Het andere ontwerp van

decreet was eveneens een gevolg van die reorgani-

satie: het richtte de strategische adviesraad

Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed op.

Verder werd er gestart met de bespreking van het

voorstel van decreet houdende wijziging van diver-

se decreten wat het paalkamperen en het hoeve-

kamperen betreft. In maart 2006 werden hoorzittin-

gen georganiseerd met de middenveldorganisaties

en de betrokken sectoren.

In de interpellaties in commissie en de talrijke vra-

gen om uitleg kwamen diverse aspecten van het

beleid inzake ruimtelijke ordening aan bod (plan-
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ningsprocessen, vergunningen, handhavings- en
herstelbeleid), maar ook het beleid inzake het
onroerend erfgoed en het archeologisch patrimoni-
um.

Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Voor deze bevoegdheden wordt verwezen naar het
verslag over de werkzaamheden van de
Subcommissie voor Landbouw, Visserij en
Plattelandsbeleid.

2.2.10 Subcommissie voor Landbouw, Visserij
en Plattelandsbeleid

De Subcommissie voor Landbouw, Visserij en
Plattelandsbeleid werd opgericht in de schoot van
de Commissie voor Leefmilieu en Natuur,
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en
brengt verslag uit aan deze commissie.

Europees Beleid

Doordat het landbouw- en visserijbeleid vooral op
Europees vlak tot stand komt, besteedde de sub-
commissie veel aandacht aan de Europese dimen-
sie. Zo hield de subcommissie tweemaandelijks
een gedachtewisseling over de resultaten van de
voorbije Europese Landbouw- en Visserijraden. Er
hadden ook twee gedachtewisselingen plaats over
de ‘Vlaamse vinger aan de Europese pols’, een
overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dos-
siers. De commissieleden werden door de admini-
stratie ook uitgebreid geïnformeerd over de stand
van zaken van de implementatie van de verdere
hervorming van het Europese landbouwbeleid (Mid
Term Review).

Fonds voor Landbouw en Visserij

Op decreetgevend vlak behandelde de subcommis-
sie het ontwerp van decreet betreffende de oprich-
ting en de werking van het Fonds voor Landbouw
en Visserij. Met het decreet wordt een eigen wette-
lijk kader gecreëerd voor het oprichten van een vol-
komen autonoom werkend Vlaams begrotingsfonds
voor de Landbouw en Visserij, dat de werkzaamhe-
den overneemt van het Fonds voor de Kwaliteit van
de Landbouwproductie dat werd opgericht bij
decreet van 20 december 2002 houdende bepalin-
gen tot begeleiding van de derde aanpassing van de

begroting 2002. Dat Fonds werd voorlopig opge-

richt om de financiële middelen op te vangen die

overgemaakt werden aan het Vlaamse Gewest, om

de inning van de inkomsten voort te zetten, en om

tevens de continuïteit inzake financiering te garan-

deren van de programma’s met betrekking tot de

kwaliteit van de landbouwproductie. Tot 2002 wer-

den die opdrachten uitgevoerd in het kader van de

federale begrotingsfondsen en na 2002 in het kader

van het Fonds voor de Kwaliteit van de

Landbouwproductie. De uitgaven voor deze

opdrachten werden in belangrijke mate gedekt door

inkomsten uit de land- en tuinbouwsectoren.

Plattelandsbeleid

Er was in de subcommissie geregeld aandacht voor

het plattelandsbeleid, bijvoorbeeld via vragen om

uitleg. Voorts stelde het Vlaams Instituut voor

Wetenschappelijk en Technologisch Aspecten-

onderzoek (viWTA) tijdens het voorjaar de voorlo-

pige resultaten van het project ‘Platteland met toe-

komst’ voor aan de subcommissie. De subcommis-

sie zal op de hoogte worden gehouden van de ver-

dere evolutie van het viWTA-project. Op 13 juni

besprak de subcommissie met de minister-presi-

dent van de Vlaamse Regering en Vlaams minister

van Institutionele Hervormingen, Landbouw,

Zeevisserij en Plattelandsbeleid, de heer Yves

Leterme, de strategie voor een Vlaams Programma

voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) voor de peri-

ode 2007-2013.

Diversen

In december 2005 had een gedachtewisseling

plaats over het jaarprogramma 2006 van het

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

(VLAM). Het Steunpunt Duurzame Landbouw

(Stedula) stelde op 17 januari de resultaten van het

studieproject ‘Triestig en blij: beroepstrots bij

Vlaamse land- en tuinbouwers’ voor aan de sub-

commissie.

Interpellaties en vragen om uitleg

De subcommissie behandelde 3 interpellaties en 37

vragen om uitleg. De minister-president, tevens

bevoegd voor Landbouw, werd ondervraagd over

diverse aspecten van het landbouw- en visserijbe-

leid. Regelmatig terugkerende thema’s waren onder

andere de crisissen in de visserij- en pluimveesec-

tor, het dierenwelzijn, biobrandstoffen en de finan-
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ciële gevolgen van het WTO-akkoord (akkoord

over de internationale handel in de

Wereldhandelsorganisatie) en de afbouw van de

Europese steun voor plattelandsontwikkeling.

2.2.11 Commissie voor Onderwijs, Vorming,
Wetenschap en Innovatie

Beleidsbrief en begrotingen

Bij iedere begroting bezorgt de bevoegde minister

een inhoudelijke nota over het geplande beleid aan

het parlement, de zgn. beleidsbrief. De onderwijs-

commissie greep eind 2005 deze beleidsbrief aan

om de onderwijsplannen voor 2006 te verduidelij-

ken.

Inmiddels behandelde de commissie in mei 2006

de begrotingsaanpassing 2005. Die begrotingscon-

trole zorgde ervoor dat een aantal nieuwe maatre-

gelen in het onderwijs konden worden ingevoerd.

Zo werd de volledige uitvoering van het Polder-

Tivoli-akkoord voor het basisonderwijs mogelijk

gemaakt. Dat akkoord bepaalt dat de werkingsmid-

delen voor een leerling in het gesubsidieerd onder-

wijs 76% moeten bedragen van de toelage voor een

leerling uit het gemeenschapsonderwijs. Twee

andere blikvangers zijn de extra middelen voor het

hoger onderwijs en een bijdrage in de energiefac-

tuur van het leerplichtonderwijs. 

Spijbelen en absoluut schoolverzuim: actieplan

De minister van Onderwijs legde in mei 2006 een

gedetailleerd actieplan over spijbelen en schoolver-

zuim voor aan de commissie. Hij wil zo een slui-

tende aanpak ontwikkelen voor spijbelen en andere

vormen van schoolverzuim. ‘Door schoolverzuim

verliezen jongeren kansen en bemoeilijken ze de

schoolwerking. We moeten scholen krachtige

instrumenten geven om in te grijpen’, aldus de

minister. 

Het plan bevat heel wat acties die snel uitgevoerd

moeten worden. De commissie heeft in het verle-

den meermaals hoorzittingen rond de leerplicht

georganiseerd. De minister zal op basis van de

opmerkingen van de commissie het spijbelplan

aanpassen en de noodzakelijke regelgevende en

andere initiatieven nemen om het plan uit te voeren.

Allochtonen in het onderwijs: hoorzittingen en

resolutie

De commissie organiseerde twee uitgebreide hoor-

zittingen over allochtone leerkrachten in het onder-

wijs. Deze hoorzittingen bevestigden de vaststel-

ling van de commissie dat drie jaar na de goedkeu-

ring van het decreet op de evenredige arbeidsparti-

cipatie, het dramatisch gesteld is met de vertegen-

woordiging van de kansengroepen in het personeel

van het Vlaamse onderwijs.

Op basis van deze hoorzittingen keurde de commis-

sie een resolutie goed die een verdere aanzet tot

beleid wil geven, namelijk effectief ingrijpen op de

vicieuze cirkel die maakt dat er zo weinig allochto-

ne leerkrachten, onderwijzers en kleuterleiders

voor de klas staan. 

De resolutie vraagt de Vlaamse Regering dat de

lerarenopleidingen daartoe aantrekkelijker en toe-

gankelijker worden gemaakt; dat het hoger onder-

wijs en specifiek de lerarenopleidingen onder-

steund worden in een structurele aanpak die begin-

nende leerkrachten beter voorbereidt op de praktijk

binnen de scholen; dat een ‘inhaaloperatie’ van

meer zij-instroom wordt opgezet; dat verder onder-

zoek naar de remfactoren die maken dat er verhou-

dingsgewijs zo weinig allochtonen in het onder-

wijsvak en de lerarenopleidingen zitten, wordt

mogelijk gemaakt. 

Proeftuinendecreet

Via de goedkeuring van het ‘Proeftuinendecreet’

kunnen op 25 plaatsen in Vlaanderen tijdens het

schooljaar 2006-2007 ‘proeftuinen’ starten.  Dat

zijn vernieuwende onderwijsprojecten die onder

meer gaan over technologische opvoeding in het

basisonderwijs en de overgang tussen basis- en

secundair onderwijs. Daarnaast worden de 16 pro-

jecten van Accent op Talent verlengd en ingepast in

de proeftuinaanpak. Met de proeftuinen kunnen

vernieuwingen op beperkte schaal uitgeprobeerd

worden, om ze later eventueel uitgebreider toe te

passen. 
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Onderwijsdecreet XVI

Een batterij aan wettelijke bepalingen moest ervoor

zorgen dat het schooljaar 2006-2007 in volledige

juridische duidelijkheid kon starten. Veel van die

wijzigingen zorgen voor een vereenvoudiging. De

bepalingen werden gebundeld in Onderwijsdecreet

XVI, een verzameldecreet van de minister van

Onderwijs, dat door de commissie werd behandeld

en goedgekeurd. 

Hoger onderwijs: minidecreet

De commissie keurde voor het hoger onderwijs het

zogenaamde minidecreet goed. Met dat minide-

creet wordt in eerste instantie een actualisatie van

het regelgevend kader van de

Bolognahervormingen in het hoger onderwijs door-

gevoerd. De universiteiten en de hogescholen krij-

gen daardoor bijvoorbeeld wat meer houvast bij de

opmaak van hun onderwijs- en examenreglemen-

ten. Tegelijk worden ook een aantal administratieve

verplichtingen afgeschaft. 

Tijdens de bespreking van het minidecreet in de

commissie bleek er ook een meerderheid te zijn

voor een aantal maatregelen die meer in de kijker

springen:

- de transnationale Universiteit Limburg krijgt de

mogelijkheid om in de toekomst een opleiding

in de rechten aan te bieden;

- de Vlaamse universiteiten en hogescholen krij-

gen voortaan de mogelijkheid om met de instel-

lingen van de Franse Gemeenschap samen

opleidingen te organiseren en samen één diplo-

ma uit te reiken;

- sommige opleidingen uit het HOSP claimen dat

hun diploma’s de vergelijking met een bachelor-

diploma best kunnen doorstaan. Het minidecreet

creëert de mogelijkheid dat het HOSP de accre-

ditatie voor een bacheloropleiding kan aanvra-

gen.

Schoolinfrastructuur: PPS

Het Vlaams Parlement heeft op 5 juli 2006 het

decreet over de alternatieve financiering van de

scholenbouw goedgekeurd. Dat maakt de weg vrij

voor de selectie van een vennootschap die zal zor-

gen voor het ontwerp, de bouw, de financiering en

het onderhoud van de nieuwe of vernieuwde onder-

wijsgebouwen. Het decreet vormt het grootste

investeringsprogramma voor scholenbouw sinds de

federalisering van onderwijs in 1989. 

Via een alternatieve financiering, nl. een PPS-con-

structie, kan men 1 miljard euro extra mobiliseren.

Samen met de intussen ook verhoogde klassieke

middelen zal zo in een periode van 7 jaar (2006-

2012) voor bijna 3 miljard euro gebouwd worden in

het onderwijs. Dit overtreft de volledige bouwin-

spanning tijdens de 17 jaar die verlopen zijn (1989-

2005). Voor de alternatieve financiering wordt een

private vennootschap geselecteerd, die de bouw- en

onderhoudsrisico’s van de projecten op zich neemt. 

2.2.12 Commissie voor Openbare Werken,
Mobiliteit en Energie

Algemeen

De bevoegdheden van de Commissie voor

Openbare Werken, Mobiliteit en Energie werden in

vergelijking met de vorige legislatuur grotendeels

behouden: de bevoegdheid energie werd wel uitge-

breid met het onderdeel natuurlijke rijkdommen.

Binnen de Vlaamse Regering zijn minister Kris

Peeters voor het onderdeel openbare werken en

energie en minister Kathleen Van Brempt voor het

onderdeel mobiliteit bevoegd voor deze commissie. 

Tijdens het tweede zittingsjaar (2005 -2006) kwa-

men in de commissie in het kader van haar contro-

lerende bevoegdheid talrijke vragen en (in mindere

mate) interpellaties aan de orde, hoofdzakelijk

omtrent de bevoegdheidsdomeinen openbare wer-

ken en mobiliteit, maar steeds meer ook over ener-

gie en specifiek over de effecten van de liberalise-

ring van de energiemarkt. 

Energie

In het voorjaar van 2006 werd het voorstel van

decreet van de meerderheidsfracties tot wijziging

van het Aardgasdecreet besproken in de commissie.

Er volgde een hoorzitting met de distributienetbe-

heerders en de VREG.

Openbare Werken

In februari 2006 werd het voorstel van decreet hou-

dende de invoering van een verkeersongevallenana-

lyse  in behandeling genomen in de commissie. Er

volgde een hoorzitting met een aantal instanties die

nauw betrokken zijn bij deze problematiek.
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In het najaar van 2005 en het voorjaar van 2006

werd een voorstel van resolutie van Groen! over de

problematiek van zwaar vervoer in woonkernen

uitvoering besproken. Het voorstel van resolutie

van de meerderheid over dezelfde thematiek kreeg

de goedkeuring van de commissie.

In het voorjaar van 2006 werd eveneens het voor-

stel van resolutie van de meerderheidsfracties

betreffende een proefproject tot snelheidsbeperking

op het E17-viaduct in Gentbrugge uitvoerig

besproken en goedgekeurd in de commissie.

Masterplan Antwerpen en Beheersmaatschappij

Antwerpen Mobiel (BAM)

In 2005 werd beslist om het dossier van het

Masterplan Antwerpen aan te wijzen als een te vol-

gen groot infrastructuurproject en om op een struc-

turele wijze een controle te organiseren op de grote

infrastructuurwerken in Antwerpen. Als gevolg

daarvan organiseerde de commissie dit zittingsjaar

de tweede (op 12 oktober 2005), derde (op 8 maart

2006) en vierde (op 21 juni 2006) voortgangsrap-

portage. Eind juni 2006 volgde bovendien een

gedachtewisseling over de krachtlijnen en uit-

gangspunten van de op stapel staande kaderover-

eenkomst.

Mobiliteit

De commissie besteedde in het voorjaar van 2006

aandacht aan de evaluatie van de mobiliteitsconve-

nants enerzijds, en aan de basismobiliteit ander-

zijds.

In het kader van de behandeling van een resolutie-

voorstel omtrent snelheidsbeperking van vrachtwa-

gens werd een hoorzitting georganiseerd.
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De bevoegde minister liet het Pendelplan bespre-
ken in commissie en verzocht de commissie een
hoorzitting te organiseren over buitenlandse voor-
beelden inzake mobiliteitsbeleid om zo een aange-
kondigd mobiliteitsdecreet beter te kunnen  onder-
bouwen.

Het ontwerp van decreet houdende de oprichting
van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen kreeg de
goedkeuring van de commissie.

In het kader van Vlaamse vinger aan de Europese

pols organiseerde de commissie een gedachtewis-
seling over de EU-vignetrichtlijn. 

Werkbezoeken

De commissie organiseerde in dit zittingsjaar werk-
bezoeken aan de havens van Antwerpen en
Zeebrugge en, samen met de Commissie bevoegd
voor Economie, aan de luchthaven van Zaventem.

2.2.13 Commissie voor Reglement en
Samenwerking

De Commissie voor Reglement en Samenwerking
vergaderde op 23 november 2005 voor twee wijzi-
gingen van het reglement:

1. de afschaffing van het Beknopt Verslag en de
vervanging ervan door een voorlopige versie
van de Handelingen;

2. een technische correctie met betrekking tot de
antwoorden op de schriftelijke vragen, die de
leden van de Vlaamse Regering voortaan elek-
tronisch bezorgen aan de voorzitter van het
Vlaams Parlement en niet meer schriftelijk in
drievoud.

2.2.14 Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin

Interpellaties en vragen om uitleg

Ook tijdens het tweede zittingsjaar van deze legi-
slatuur bestond het leeuwendeel van de werkzaam-
heden van de commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin uit activiteiten in het
raam van de controlerende functie. De commissie
behoorde andermaal bij de koplopers wat het aantal
behandelde vragen om uitleg betreft. 

Bevoegd minister Inge Vervotte werd tijdens dit zit-

tingsjaar ook tienmaal geïnterpelleerd in de com-

missie. Uiteenlopende onderwerpen kwamen daar-

bij aan bod: de flexibele kinderopvang, de wacht-

lijsten in de gehandicaptenzorg, de zorgverzeke-

ring, de mug-diensten in de Vlaamse Rand, geweld

binnen de familie en het statuut van de onthaalou-

ders.

Bij de vragen om uitleg ging de meeste aandacht

naar de preventieve gezondheidszorg, het gezinsbe-

leid, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezond-

heidszorg, de zorgverzekering en het middelenge-

bruik.

Geestelijke gezondheidszorg

Naar aanleiding van het Groenboek van de

Europese Commissie ‘De geestelijke gezondheid

van de bevolking verbeteren. Naar een strategie

inzake geestelijke gezondheid voor de Europese

Unie’, organiseerde de commissie een hoorzitting

met een medewerker van Europees Commissaris

Kyprianou, vertegenwoordigers van de Centra voor

Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) en professo-

ren van diverse universiteiten en uit verschillende

vakgebieden. Het verslag van die hoorzitting werd

aan de Europese Commissie bezorgd.

De commissie stemde eenparig in met een ontwerp

van decreet houdende wijziging van het decreet van

18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezond-

heidszorg. Met het ontwerp, dat door diverse leden

als een noodzakelijk kwaad werd bestempeld,

wordt voorzien in een overgangsregeling als de

onderhandelingen over de hernieuwing van de

overeenkomsten met de CGG’s te lang aanslepen. 

Unanimiteit was er eveneens over een voorstel van

resolutie van de meerderheidspartijen betreffende

een preventief en ondersteunend beleid rond

dementie.

Meer discussie was er over een ontwerp van decreet

houdende wijziging van het decreet van 30 april

2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vorm-

gegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams

Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Door die wijziging, die de steun kreeg van de meer-

derheidspartijen, blijven de openbare psychiatri-

sche ziekenhuizen in Geel en Rekem als aparte

entiteiten bestaan.
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Gehandicaptenbeleid

Het gehandicaptenbeleid kwam onder meer uitge-

breid aan bod bij diverse vragen om uitleg en inter-

pellaties en bij de begrotingsbesprekingen. 

De klemtoon lag vooral op de problematiek van de

wachtlijsten in de voorzieningen en op het persoon-

lijke-assistentiebudget (PAB). Over  mogelijke her-

vormingen bij het persoonlijke-assistentiebudget

vond op het einde van het zittingsjaar een gedach-

tewisseling plaats met minister Vervotte. Voorts

werd een voorstel van resolutie van Groen! bespro-

ken over het invoeren van een voorrangsregel voor

ALS-patiënten (ALS staat voor Amyotrofische

Lateraal Sclerose) bij de aanvragen voor een per-

soonlijke-assistentiebudget. Over dat voorstel werd

nog niet gestemd.

Gezinsbeleid

De commissie informeerde zich grondig via een

hoorzitting over de plannen voor vernieuwing in de

kinderopvang. Met een tekst van minister Vervotte

als uitgangspunt en met het oog op een mogelijke

aanpassing van het bestaande decreet, vond ook

een hoorzitting plaats over opvoedingsondersteu-

ning.

Een hoorzitting tijdens het vorige zittingsjaar met

vertegenwoordigers van Kind en Gezin over het

taalbeleid van die instelling, lag mee aan de basis

van een voorstel van resolutie over het taalbeleid in

de voorschoolse kinderopvang dat tijdens dit zit-

tingsjaar werd aangenomen.  

Gezondheidsbeleid

Op verzoek van oppositiepartij Vlaams Belang

werd een hoorzitting georganiseerd over een ont-

werp van decreet betreffende het gezondheidsinfor-

matiesysteem, met onder meer vertegenwoordigers

van de artsen, de patiënten en de CLB’s. De oppo-

sitie had ook bij de bespreking in de commissie nog

diverse vragen bij het project. Het ontwerp van

decreet, dat een gezondheidsinformatiesysteem wil

opzetten met een operationeel deel en een epidemi-

ologisch gedeelte, werd uiteindelijk goedgekeurd

door de meerderheid. 

Jeugdzorg

Over de integrale jeugdhulp en over de bijzondere

jeugdzorg vonden hoorzittingen plaats met diverse

specialisten en mensen met ervaring op het terrein.

Nadien werd nog afzonderlijk met minister

Vervotte van gedachten gewisseld over haar

Globaal Plan Jeugdzorg en over de integrale jeugd-

hulp.

VIPA

Naar aanleiding van de publicatie van het eindrap-

port van de commissie van experts, werd een hoor-

zitting gehouden over de werking van het Vlaams

Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden

Aangelegenheden (VIPA). 

Nadien heeft de commissie zich over drie initiatie-

ven gebogen voor de wijziging van het decreet van

23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor per-

soonsgebonden aangelegenheden. Over een ont-

werp van decreet dat het VIPA mogelijk maakt om

alternatieve financieringsvormen en vormen van

waarborg te ontwikkelen, bestond een consensus.

Dat was ook het geval voor een ontwerp van

decreet tot omvorming van het VIPA tot een intern

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijk-

heid en voor een voorstel van decreet dat in een

waarborgregeling voor investeringen in rusthuizen

voorziet voor vzw’s, openbare besturen en handels-

vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.

Zorgverzekering

De commissie keurde eenparig een ontwerp van

decreet goed dat een nieuwe aanpassing beoogde

van het decreet van 30 maart 1999 houdende de

organisatie van de zorgverzekering. Dat decreet

werd in april 2004 al een eerste keer aangepast om

tegemoet te komen aan de opmerkingen van de

Europese Commissie, maar die wijziging bleek

onvoldoende. 

Ook een voorstel van decreet van de meerderheids-

partijen tot wijziging van het decreet van 7 mei

2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot

een intern verzelfstandigd agentschap met recht-

persoonlijkheid, werd goedgekeurd. Met dat voor-

stel wilden de indieners tegemoetkomen aan de

opmerkingen van het Rekenhof bij het oorspronke-

lijke ontwerp van decreet.
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Een amendement op het programmadecreet dat
ertoe strekt de carenzperiode voor de uitkeringen in
het raam van de zorgverzekering uit te breiden van
drie tot vier maanden, werd meerderheid tegen
minderheid aangenomen.

Andere items

Voortbouwend op een hoorzitting over de proble-
matiek van de schulden(over)last in het voorjaar
van 2005, werd een voorstel van decreet van de
meerderheidspartijen goedgekeurd dat een bijdrage
wil zijn aan een onderbouwd Vlaams beleid inzake
schuldoverlast. Daartoe wordt in het decreet van 24
juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de
instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse
Gemeenschap, een verplichte gestandaardiseerde
registratie ingeschreven van beleidsrelevante infor-
matie over mensen die een beroep doen op een
erkende instelling voor schuldbemiddeling.

De commissie schaarde zich unaniem achter een
voorstel van resolutie betreffende de nood aan een
inclusief beleid ten aanzien van verkeersslachtof-
fers en familieleden van verkeersslachtoffers. In die
resolutie wordt aan de Vlaamse Regering onder
meer gevraagd mee het voortouw te nemen bij de
oprichting van een Staten-Generaal voor de opvang
van verkeersslachtoffers, en daartoe een Vlaams
actieplan voor een geïntegreerd hulpverleningsbe-
leid op te stellen. Ook een voorstel van resolutie
over het huisdierenbeleid in de Vlaamse zorginstel-
lingen werd met een grote meerderheid goedge-
keurd.

Twee initiatieven van oppositiepartij Vlaams Belang,
een voorstel van decreet houdende de invoering van
een opvoedersloon en een voorstel van resolutie
betreffende de problematiek van het chronisch ver-
moeidheidssyndroom, konden de vertegenwoordi-
gers van de meerderheidspartijen niet overtuigen en
werden verworpen. Ook oppositiepartij Groen! vond
in de commissie geen meerderheid voor een voorstel
van decreet houdende het stimuleren van een vegeta-
risch en biologisch voedselaanbod. 
In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het
Rekenhof, vond een uitgebreide bespreking plaats
van het rapport van het Rekenhof over de subsidië-
ring van het algemeen welzijnswerk.

Met de Vlaamse Ombudsdienst  werd het hoofd-
stuk Welzijn en Gezondheid van het jaarverslag
2005 van deze instelling besproken. De klachten
hadden vooral te maken met de problematiek van

de wachtlijsten voor en de tegemoetkomingen aan

personen met een handicap, met de zorgverzeke-

ring, de werking van Kind en Gezin en met de

jeugdbijstand.

2.2.15 Commissie voor Wonen, Stedelijk
Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen

Wonen

- Beter Bestuurlijk Beleid

De commissie behandelde het ontwerp van decreet

houdende wijziging van decretale bepalingen inza-

ke wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. Met

dat decreet wordt de structuur van de huisvestings-

administratie aangepast aan de operatie Beter

Bestuurlijk Beleid. Er wordt een intern verzelfstan-

digd agentschap (IVA) Wonen Vlaanderen opge-

richt voor de kwaliteitsbewaking van woningen,

voor de premies en de begeleiding van instellingen

voor sociale huur. De Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij (VHM) wordt omge-

vormd tot het extern verzelfstandigd agentschap

(EVA) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

(VMSW).

- Wijziging Vlaamse Wooncode

De commissie wijdde heel wat aandacht aan de wij-

ziging van de Vlaamse Wooncode. Op grond van

die vernieuwde Vlaamse Wooncode kan een nieuw

socialehuurbesluit worden uitgevaardigd door de

Vlaamse Regering. De behandeling van het ont-

werp van decreet houdende wijziging van het

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Wooncode liep heel wat vertraging op door een

belangenconflict ingeroepen door de regeringen

van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap. 

Toen het ontwerp uiteindelijk toch behandeld kon

worden in de commissie, werd door het Waals

Parlement en het Parlement van de Franse

Gemeenschap een nieuw belangenconflict ingeroe-

pen. Nadat de commissie enkele amendementen

had goedgekeurd, bevestigden beide parlementen

het belangenconflict. Vanaf de dag van de bevesti-

ging is een nieuwe termijn van 60 dagen ingegaan.

Binnen die termijn moet een overleg plaatsvinden

tussen de drie assemblees. Het overleg dat op 4 sep-

tember 2006 plaatsvond, leidde niet tot een oplos-

sing voor het belangenconflict.
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Het ontwerp is bedoeld om de leefbaarheid in de
sociale huisvesting maximaal te garanderen.
Daartoe moet de kandidaat-huurder bijvoorbeeld
bereid zijn Nederlands te leren en wordt een proef-
contract ingevoerd voor nieuwe huurders.
Domiciliefraude wordt strenger aangepakt. De
plaatselijke besturen krijgen meer armslag bij de
toewijzing van sociale woningen. Het ‘kaderbesluit
sociale huur’ – het nieuwe socialehuurbesluit –, dat
gebaseerd zal worden op de gewijzigde Vlaamse
Wooncode, zal niet alleen gelden voor de sociale-
huisvestingsmaatschappijen maar ook voor alle
aanbieders van sociale woongelegenheden, zoals
steden, gemeenten, OCMW’s en socialeverhuur-
kantoren. De behandeling van het ontwerp van
decreet ging gepaard met hoorzittingen waarop
zowel vertegenwoordigers van de huurders als van
de verhuurders hun standpunten konden toelichten.

- Decreet woonkwaliteitsbewaking - hoorzitting
Wooninspectie

Uit een hoorzitting over vier jaar Vlaamse
Wooninspectie bleek dat het instrumentarium om
de minimale woonnormen te laten naleven, leemten
vertoonde. Met de behandeling van een voorstel
van decreet betreffende de woonkwaliteitsbewa-
king ging de commissie daarop in. Het voorstel
versterkt de procedure tot ongeschiktheids- of
onbewoonbaarheidsverklaring en de strafrechtelij-
ke procedure.

- Resoluties

De commissie keurde unaniem een voorstel van
resolutie goed waarin aan de Vlaamse Regering
gevraagd wordt een tevredenheidsenquête te hou-
den in de sector van de sociale huisvesting. Een
voorstel van resolutie betreffende de regionalise-
ring van de huur- en domiciliewetgeving werd door
de meerderheid van de commissie verworpen.

Stedelijk Beleid

De commissie wisselde van gedachten met auteurs
van studies over steden en stedenbeleid. Met de
vzw Flanders District of Creativity (afgekort
Flanders DC) werd de studie “Flanders District of
Creativity Barometer voor Steden” besproken. Uit
die studie blijkt het belang van creatief onderne-
merschap voor de steden. De studie onderzoekt de
factoren die de steden aantrekkelijk kunnen maken
voor economische initiatieven in de creatieve en
kennisintensieve sectoren. 

Een andere studie waarover de commissie van

gedachten wisselde, betrof de ruime Antwerpse

agglomeratie. In een rapport van het onderzoeksbu-

reau o2 Consult en Studiegroep Omgeving wordt

Antwerpen beschreven als een “potential MEGA”

(metropolitan European growth area) in de rang-

schikking van de Europese steden door het

European Spatial Observatory Network (ESPON).

Dat betekent volgens de auteurs dat er nog belang-

rijke stappen moeten worden gezet om van

Antwerpen een belangrijke speler te maken tussen

de concurrerende Europese stedelijke regio’s.

Daarbij is de samenwerking tussen de stad en de

omliggende gemeenten van groot belang. Voor pro-

gramma’s van grensoverschrijdende stedelijke ont-

wikkeling en metropoolvorming kan een beroep

worden gedaan op Europees geld.

Een voorstel van resolutie om ‘heroplevingszones’

in te richten in achtergestelde buurten in de

Vlaamse steden werd door de meerderheid van de

commissie verworpen.

Inburgering

- Inburgeringsdecreet

Na een grondige bespreking keurde de commissie

het ontwerp van decreet tot wijziging van het

decreet van 28 februari 2003 betreffende het

Vlaamse inburgeringsbeleid goed. De behandeling

van het ontwerp ging gepaard met een hoorzitting

met de Vereniging van Vlaamse Steden en

Gemeenten en met het Vlaams

Minderhedencentrum. De belangrijkste innovatie

van het decreet is dat nieuwe categorieën verplicht

worden tot inburgering: de gezinsvormers, de

gezinsherenigers, en de ‘oudkomers’ als zij een

leefloon of steun van het OCMW ontvangen. De

strafrechtelijke boetes voor onwillige inburgeraars

worden vervangen door administratieve sancties.

Door de aanpassingen van het inburgeringsdecreet

wordt het aantal verplichte of rechthebbende inbur-

geraars opgetrokken van 8000 tot misschien 30.000

tegen begin 2009.

- Waarden en Normen

Het inburgeringspakket bevat ook een cursus

Maatschappelijke Oriëntatie. Ter voorbereiding van

een uniform handboek “Maatschappelijke

Oriëntatie voor de onthaalbureaus” kreeg een com-

missie van “wijzen” onder leiding van professor

Marc Bossuyt de opdracht een rapport te maken
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over de gemeenschappelijke waarden en normen

van de Vlaamse samenleving. De commissie

Waarden en Normen presenteerde haar werkstuk

aan de leden van de commissie. De bevindingen

van het rapport zullen worden verwerkt in een

modelcursus Maatschappelijke Oriëntatie.

- Bijzondere audit over de werking

van de onthaalbureaus

Geconfronteerd met groeiproblemen in de jonge

inburgeringssector, liet de Vlaamse Regering een

bijzondere audit uitvoeren door de Inspectie van

Financiën over de werking van de onthaalbureaus.

De audit moet leiden tot een verdere professionali-

sering van de sector. De commissie hield daarover

een gedachtewisseling met de auteurs van de stu-

die, met het Vlaams Minderhedencentrum en met

vertegenwoordigers van de acht onthaalbureaus.

Uit de gedachtewisseling bleek dat voor de bereke-

ning van de prijs van de trajectbegeleiding een

onderscheid moet worden gemaakt tussen vaste

kosten en variabele kosten. Als de vaste kosten in

rekening worden gebracht, betekent een verdubbe-

ling van het aantal inburgeraars niet automatisch

een verdubbeling van de benodigde kredieten. Er

bleek ook een grote behoefte te bestaan aan een

modelcursus Maatschappelijke Oriëntatie. Ten slot-

te werd duidelijk dat het cliëntvolgsysteem Matrix

nog heel wat leemten vertoont. Over Matrix wer-

den trouwens verschillende vragen om uitleg

gesteld in de commissie.

Gelijke Kansen

- Resolutie(s) maatschappelijke aanvaarding

holebi’s

De commissie keurde een voorstel van resolutie

goed betreffende de algemene maatschappelijke

aanvaarding en gelijkschakeling van holebi’s. Het

voorstel kwam in de plaats van twee eerder inge-

diende voorstellen. Een van de uitgangspunten van

het voorstel is het probleem van de zelfaanvaarding

bij holebi’s en vooral bij jonge holebi’s. Daarom

vraagt de resolutie meer aandacht voor de specifie-

ke problemen van de holebi’s op diverse vlakken

van de Vlaamse samenleving. Ook wordt de instel-

ling gevraagd van een jaarlijkse nationale dag ter

bestrijding van de homofobie, meer bepaald op 17

mei.

- Vlaams Expertise Centrum Toegankelijkheid

In de commissie werden verschillende vragen om
uitleg gesteld over de erkenning van het
Toegankelijkheidsbureau vzw Limburg als Vlaams
Expertise Centrum Toegankelijkheid. In de andere
provincies ontstond de vrees dat de ervaring van de
provinciale steunpunten en technische adviesbu-
reaus verloren zou gaan. De minister ontkende de
bestaande provinciale structuren te willen ontbin-
den. Bij de begrotingscontrole maakte de minister
bekend dat zij naast de reeds gesubsidieerde pro-
vinciale adviesbureaus Toegankelijkheidsbureau
Limburg en ATO voortaan ook het West-Vlaamse
adviesbureau Westkans ad nominatim zou subsidië-
ren.

- Opvolgingsrapport Wereldvrouwenconferentie
Peking

Ter uitvoering van het decreet van 13 mei 1997
brengt de Vlaamse Regering aan het Vlaams
Parlement jaarlijks verslag uit over het beleid dat is
gevoerd om de doelstellingen van het actieplatform
te realiseren van de Vierde Wereld-
vrouwenconferentie, Peking 1995. De commissie
hield een hoorzitting over het negende rapport
(2004-2005) waarop achtereenvolgens de minister,
een ambtenaar van Gelijke Kansen in Vlaanderen,
verschillende vertegenwoordigers van het midden-
veld en de opdrachthouder Emancipatiezaken van
de Vlaamse overheid werden gehoord. Een van de
conclusies van de bespreking was dat het jaarlijkse
rapport in de toekomst anders zal worden opgevat
en meer verslag zal geven over de toepassing van
de opencoördinatiemethode in het Vlaamse gelijke-
kansenbeleid. Die methode bestaat erin dat de
minister van Gelijke Kansen met haar collega’s
doelstellingen voor de verwezenlijking van gelijke
kansen in alle domeinen van het Vlaamse beleid
vastlegt en evalueert. 

2.2.16 Commissie Vlaamse Grondwet

Op 19 oktober 2005 werd de Commissie Vlaamse
Grondwet opgericht.  Zij heeft de bevoegdheid om
een Handvest voor Vlaanderen uit te werken dat de
grondbeginselen van het Vlaamse bestuur, de
bevoegdheden, de rechten en krachtlijnen van het
beleid vastlegt.
In de loop van het parlementaire jaar 2005-2006
werden een aantal hoorzittingen georganiseerd.
Een eerste reeks hoorzittingen had betrekking op
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een inhoudelijke en rechtsvergelijkende verkenning
van grondwetten in deelstaten. Er werd ook een
hoorzitting gewijd aan de juridische invalshoek van
het boek “Proeve van Vlaamse Grondwet voor
Vlaanderen”.

2.2.17 Commissie Digitaal Vlaanderen

Op verzoek van de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting, die voorstelde om
een themadebat te houden over de kansen en knel-
punten met betrekking tot een digitaal Vlaanderen,
heeft de plenaire vergadering op 16 maart 2005 een
Commissie ad hoc Digitaal Vlaanderen opgericht.
De commissie is samengesteld uit 8 vaste leden, 4
plaatsvervangende leden en 2 toegevoegde leden.

De aanleiding tot dat initiatief was de bevestiging
door de Europese Unie, op 15 februari 2005, dat de
digitale kloof in Europa ernstige vormen aanneemt:
vrouwen en ouderen gaan steeds meer on line, maar
laaggeschoolden blijven achter. Het gebrek aan
onderwijs, de leeftijd en de hoogte van het inkomen
zijn de belangrijkste oorzaken voor de digitale
tweedeling in de maatschappij.

De bedoeling van de commissie is om een sterkte-
zwakteanalyse uit te voeren van de digitale ontwik-
kelingen in Vlaanderen in (voornamelijk) de vol-
gende drie beleidsdomeinen:
1. economie, media, innovatie en technologie (de

materiële infrastructuur);
2. opleiding, vorming en arbeidsmarktbeleid

(menselijk kapitaal);
3. overheid en non-profit.

In elk van deze beleidsdomeinen brengt het digita-
le tijdperk kansen, maar evenzeer knelpunten of
bedreigingen met zich mee, zoals de digitale kloof.

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 zette de com-
missie de hoorzittingen met deskundigen voort. Het
is de bedoeling om aan de hand van deze hoorzit-
tingen, de kansen en bedreigingen aan de opper-
vlakte te laten komen, ze te inventariseren en ver-
volgens te vertalen in beleidsaanbevelingen.

2.2.18 Commissie Energiearmoede   

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement
besliste op 27 september 2005 een themadebat over
energiearmoede te houden. De aanleiding daarvoor

was een brief van negen Vlaamse volksvertegen-
woordigers, waarin erop werd gewezen dat,
ondanks een aantal maatregelen, nog steeds heel
wat alleenstaanden en gezinnen in Vlaanderen met
energiearmoede worden geconfronteerd. 

Met toepassing van artikel 70 van het Reglement
werd door de plenaire vergadering van het Vlaams
Parlement op 5 oktober 2005 een Commissie ad
hoc Energiearmoede opgericht. Die commissie
kreeg de bevoegdheid een maatschappelijke
beleidsnota op te stellen, waarbij vooral de situatie
van de zwaksten in de samenleving centraal moest
staan. 

Als streefdatum voor het afronden van de werk-
zaamheden van de commissie ad hoc, werd einde
2005 vooropgesteld. Gezien het strakke tijdschema
en de publicaties die over de problematiek al
bestaan, besliste de commissie ad hoc om geen
beroep te doen op externe ondersteuning, maar
hoorzittingen te organiseren als basis en leidraad
voor de maatschappelijke beleidsnota.

Op 10, 14 en 21 november 2005 vonden hoorzittin-
gen plaats over de problematiek van energiearmoe-
de. Na afronding van de hoorzittingen, besliste de
commissie ad hoc bij hoogdringendheid een brief
te schrijven aan de heer Kris Peeters, Vlaams
minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur. In die brief wees de commis-
sie ad hoc erop dat uit de hoorzittingen is gebleken
dat bij een aantal mensen en gezinnen blijkbaar
onterecht is beslist de elektriciteit af te sluiten. De
commissie ad hoc, die daarin overigens unaniem
was, vroeg de minister na te gaan welke maatrege-
len kunnen worden genomen om die afsluiting op
korte termijn ongedaan te maken.

Tijdens een gedachtewisseling op 8 december 2005
detecteerde de commissie ad hoc een aantal knel-
punten en formuleerde zij een aantal beleidsvoor-
stellen. 

De werkzaamheden van de Commissie ad hoc
Energiearmoede leidden uiteindelijk tot twee
moties van aanbeveling, een van de meerderheids-
partijen en een van Groen!. Op basis van die moties
van aanbeveling heeft op 15 februari 2006 in de
plenaire vergadering een themadebat plaatsgevon-
den over energiearmoede. Minister Kris Peeters
kondigde tijdens dat themadebat aan dat hij zes
concrete voorstellen ter goedkeuring aan de
Vlaamse Regering zou voorleggen. Hij engageerde
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zich daarbij om de voorstellen te laten goedkeuren

en realiseren vóór de volgende winterperiode. Tot

besluit van het themadebat werd de motie van aan-

beveling van de meerderheidpartijen aangenomen,

de motie van Groen! werd niet aangenomen.

2.2.19 Deontologische Commissie 

De Deontologische Commissie behandelde tijdens

de zitting 2005-2006 een klacht tegen een Vlaams

volksvertegenwoordiger in verband met de nale-

ving van de Deontologische Code van de Vlaamse

volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening

aan de bevolking. De klacht werd ontvankelijk en

gegrond verklaard. De Deontologische Commissie

besliste eenparig een blaam te geven aan de Vlaams

volksvertegenwoordiger.

2.2.20 Controlecommissie voor
Regeringsmededelingen

De Controlecommissie voor Regerings-

mededelingen vergadert slechts wanneer er bij het

Vlaams Parlement een klacht wordt ingediend

tegen een regeringsmededeling of een mededeling

van de voorzitter van het Vlaams Parlement, wan-

neer de Controlecommissie op eigen initiatief een

dergelijke mededeling onderzoekt, of wanneer res-

pectievelijk de Vlaamse Regering of de voorzitter

van het Vlaams Parlement daar om verzoeken.

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werden geen

klachten of dergelijke verzoeken bij het Vlaams

Parlement ingediend.

2.2.21 Vlaamse Controlecommissie voor de
Verkiezingsuitgaven

Door de goedkeuring van het kiesdecreet contro-

leert de Vlaamse Controlecommissie voor de

Verkiezingsuitgaven voortaan ook de naleving door

de partijen van de regels voor verkiezingspropa-

ganda voor de lokale verkiezingen. Voordien was

de commissie enkel bevoegd voor de controle van

de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van

het Vlaams Parlement. Partijen die meer uitgeven

dan is toegestaan, of die gebruikmaken van verbo-

den campagnemiddelen, kunnen bestraft worden

met een inhouding van de Vlaamse partijfinancie-

ring. Kandidaten en lijsten die de regels overtreden,

riskeren strafrechtelijke vervolging.

De commissie wisselde van gedachten over haar

interpretatie van de regelgeving inzake verkie-

zingsuitgaven en zij nam daarover enkele beslissin-

gen. Zo wordt een bierviltje beschouwd als een

gadget en dus als een verboden campagnemiddel.

Verkiezingsborden gemonteerd op de fietsen van

ingehuurde promotieploegen worden beschouwd

als commerciële borden en zijn dus eveneens ver-

boden.

De aanbevelingen van de Controlecommissie zijn

gebundeld in een brochure die aan de gemeenten en

de provincies is bezorgd voor verspreiding bij de

lokale partijafdelingen.

2.2.22 Opvolgingscommissie voor de

Vermogens- en Mandatenaangifte

Volgens de (bijzondere) wetten van 2 mei 1995 en

26 mei 2004 moeten een aantal categorieën van

personen bij het Rekenhof aangifte doen van hun

vermogen en van alle mandaten, leidende ambten

of beroepen die zij het voorafgaande jaar hebben

uitgeoefend. Wie niet akkoord gaat met de beslis-

sing van het Rekenhof over zijn aangifteplicht, kan

die beslissing aanvechten bij een van de opvol-

gingscommissies die daartoe opgericht zijn in de

Kamer, de Senaat of een van de gemeenschaps- en

gewestassemblees.

Daarom is ook door het Vlaams Parlement een der-

gelijke opvolgingscommissie opgericht. Haar

samenstelling is dezelfde als die van de Vlaamse

Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven.

Tot de Vlaamse opvolgingscommissie kunnen de

leden van de Vlaamse Regering en het Vlaams

Parlement, de hoge ambtenaren van de Vlaamse

administratie en de Vlaamse openbare instellingen,

de leden van de bestuursorganen van Vlaamse

intercommunale en interprovinciale verenigingen

en de kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs van

de Vlaamse ministers zich wenden.

Aangezien geen enkel verzoek is binnengekomen

over de aangiften voor het jaar 2005, kwam de

opvolgingscommissie niet bijeen.
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2.2.23 Expertencommissie voor
Overheidscommunicatie

De Expertencommissie voor Overheids-

communicatie werd bij decreet van 19 juli 2002

houdende controle op de communicatie van de

Vlaamse overheid, belast met het uitwerken van

normen die van toepassing zijn op de communica-

tie-initiatieven van de Vlaamse overheid. Om het

opstellen van deze normen voor te bereiden, had-

den tijdens het zittingsjaar 2005-2006 vele grondi-

ge en kritische besprekingen plaats van onder meer

‘De code van goede praktijk voor de communica-

tiecampagnes van de Vlaamse overheid’ en de

‘Richtlijnen voor Overheidscommunicatie’. Waar

dat nuttig of noodzakelijk was, heeft de

Expertencommissie elementen daaruit overgeno-

men en geïntegreerd in een voorstel van normen dat

aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, de

heer Norbert De Batselier, werd overhandigd en

door hem in de vorm van een decreet ter goedkeu-

ring werd ingediend (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr.

863/1). De normen werden besproken en goedge-

keurd in achtereenvolgens de Commissie voor

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 22

juni (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 863/3) en in de

plenaire vergadering van 5 juli 2006. Aan de hand

van de normen zal de Expertencommissie voortaan

adviezen kunnen uitbrengen of klachten kunnen

behandelen over de communicatie van de Vlaamse

overheid, over regeringsmededelingen en over

mededelingen van de voorzitter van het Vlaams

Parlement.

2.2.24 Commissie voor de Vervolgingen

De Commissie voor de Vervolgingen vergadert

wanneer er bij het Vlaams Parlement een verzoek

wordt ingediend om een Vlaams volksvertegen-

woordiger te verwijzen naar een hof of een recht-

bank, om een Vlaams volksvertegenwoordiger aan

te houden of om een vervolging of hechtenis te

schorsen. De commissie is samengesteld uit zeven

vaste leden en vergadert achter gesloten deuren.

Op basis van het commissieverslag beraadslaagt de

plenaire vergadering vervolgens over de vraag of ze

het verzoek al dan niet inwilligt. 

De beslissing om de parlementaire onschendbaar-

heid al dan niet op te heffen, houdt geen uitspraak

over schuld of onschuld in. Het is enkel een mach-

tiging tot vervolging of aanhouding. De parlemen-

taire onschendbaarheid is ingevoerd om te beletten

dat de rechterlijke macht de werking van het parle-

ment als wetgevende macht tijdens de zittingsperi-

ode onmogelijk zou maken. De goede en onge-

stoorde werking van de parlementaire werkzaam-

heden wordt erdoor gegarandeerd. 

De onschendbaarheid is niet rechtstreeks bedoeld

om een individueel parlementslid te beschermen.

De parlementaire onschendbaarheid heeft ook geen

absoluut karakter: parlementsleden zijn net als

iedere andere burger strafbaar voor de misdrijven

die ze plegen. Door de parlementaire onschend-

baarheid wordt aan individuele parlementsleden

dus geen voorrecht toegekend. Als de feiten die de
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verzoeker aangeeft op het eerste gezicht tot de con-
clusie leiden dat de vordering steunt op elementen
die uit de lucht gegrepen, onrechtmatig, verjaard,
willekeurig of onbeduidend zijn, dan wordt de par-
lementaire onschendbaarheid niet opgeheven.

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 heeft de
Commissie voor de Vervolgingen niet vergaderd.

3. Kwantitatieve analyse

3.1 Kwantitatieve analyse van de plenaire
vergaderingen en de commissieverga-
deringen

3.1.1 Plenaire vergaderingen

Tijdens de zitting 2005-2006 hield het Vlaams
Parlement 57 plenaire vergaderingen. De totale ver-
gadertijd bedroeg 163 uur.

Een vergelijking met de vorige zittingsjaren vindt u
in tabel 4 en grafiek 1. Daaruit blijkt dat de totale
duur van de plenaire vergaderingen schommelt tus-
sen 150 en 200 uur per jaar.  

Tabel 4: Frequentie van de plenaire vergaderin-
gen van het Vlaams Parlement

Zittingsjaar Aantal Vergadertijd

1999 5 13 u

1999-2000 74 212 u

2000-2001 62 157 u

2001-2002 64 176 u

2002-2003 71 185 u

2003-2004 54 148 u

2004 5 10 u

2004-2005 52 154 u

2005-2006 57 163 u

Aantal vergaderingen Vergadertijd
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Grafiek 1: Frequentie van de plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement
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3.1.2 Commissievergaderingen

3.1.2.1 Vergaderfrequentie

Tijdens de zitting 2005-2006 hield het Vlaams
Parlement 530 commissievergaderingen. De totale
vergadertijd bedroeg 1.166 uur. Daarmee behouden
de commissies de hoge vergaderfrequentie die zij
zichzelf hebben opgelegd sinds het zittingsjaar
1996-1997, zoals tabel 5 en grafiek 2 dat illustre-
ren. Ook de totale vergadertijd van de commissies
blijft hoog.

De hoge activiteitsgraad van de commissies is een
illustratie van het grote belang dat in het Vlaams
Parlement aan het commissiewerk wordt gehecht.

Tabel 5: Vergaderfrequentie van de commissies
van het Vlaams Parlement

Zittingsjaar Aantal Vergadertijd

1999 2 6 u   

1999-2000 480 1104 u   

2000-2001 506 1194 u   

2001-2002 553 1266 u   

2002-2003 542 1199 u   

2003-2004 445 996 u   

2004 2 5 u   

2004-2005 523 1166 u   

2005-2006 530 1166 u 

Aantal vergaderingen Vergadertijd
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Grafiek 2: Vergaderfrequentie van de commissies van het Vlaams Parlement
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3.1.2.2 Vergadertijd per commissie

Elke commissie telt, tenzij anders bepaald door het

Uitgebreid Bureau, 15 vaste en 15  plaatsvervan-

gende leden, evenredig verdeeld volgens de grootte

van de fracties: 5 leden voor het VB, 4 voor de

CD&V en 3 voor de VLD-Vivant- en de sp.a-spirit-

fracties. Politieke fracties die niet in de commissies

vertegenwoordigd zijn, kunnen een toegevoegd lid

zitting laten hebben in de commissies. Die toege-

voegde leden tellen niet mee voor het quorum en ze

hebben geen stemrecht in de commissies. Groen!
en N-VA hebben in de commissies telkens 1 toege-
voegd lid. Details over het lidmaatschap van de
Vlaamse volksvertegenwoordigers in de verschil-
lende commissies zijn opgenomen als bijlage 1.

In wat volgt, worden de activiteiten van de verschil-
lende commissies weergegeven aan de hand van
twee tabellen. Tabel 6 toont het aantal commissie-
vergaderingen. Tabel 7 en grafiek 3 geven een over-
zicht van de vergaderduur van de verschillende
commissies.

Tabel 6: Aantal vergaderingen van de commissies van het Vlaams Parlement 

Commissie 2004 2004-2005 2005-2006

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting \ 30 30

Subcommissie voor Financiën en Begroting \ 3 1

Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele 

en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie \ 32 33

Brussel en de Vlaamse Rand \ 24 23

Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,

Internationale Samenwerking en Toerisme \ 33 32

Cultuur, Jeugd, Sport en Media \ 60 68

Economie, Werk en Sociale Economie \ 48 55

Subcommissie voor Wapenhandel \ 10 6

Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed \ 59 64

Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid \ 23 23

Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie \ 56 59

Openbare Werken, Mobiliteit en Energie \ 46 45

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin \ 36 37

Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen \ 36 35

Commissie Vlaamse Grondwet \ \ 5

Commissie Digitaal Vlaanderen \ 13 4

Commissie ad hoc 2 0 6

Reglement en Samenwerking \ 3 1

Vervolgingen \ 2 0

Deontologische Commissie \ 1 1

Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven \ 6 2

Controlecommissie voor Regeringsmededelingen \ 1 0

Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte \ 1 0

Totaal 2 523 530

Legende: \  : bestaat op dat moment niet                0  : bestaat, maar heeft niet vergaderd
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Tabel 7: Totale vergaderduur van de commissies van het Vlaams Parlement (in uren)

Commissie 2004 2004-2005 2005-2006

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting \ 56:00   53:00   

Subcommissie voor Financiën en Begroting \ 3:00   1:00   

Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele 

en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie \ 74:00   57:00   

Brussel en de Vlaamse Rand \ 38:00   33:00   

Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,

Internationale Samenwerking en Toerisme \ 87:00   90:00   

Cultuur, Jeugd, Sport en Media \ 184:00   181:00   

Economie, Werk en Sociale Economie \ 82:00   96:00   

Subcommissie voor Wapenhandel \ 18:00   9:00   

Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en 

Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed \ 125:00   137:00   

Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid \ 35:00   32:00   

Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie \ 119:00   141:00   

Openbare Werken, Mobiliteit en Energie \ 147:00   139:00   

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin \ 91:00   105:00   

Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen \ 79:00   71:00   

Commissie Vlaamse Grondwet \ \ 4:00   

Commissie Digitaal Vlaanderen \ 23:00   4:00   

Commissie ad hoc 5:00   0:00   10:00   

Reglement en Samenwerking \ 2:00   0:15   

Vervolgingen \ 0:04   0:00   

Deontologische Commissie \ 0:10   0:30   

Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven \ 3:00   2:00   

Controlecommissie voor Regeringsmededelingen \ 0:20 0:00   

Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte \ 0:08                0:00   

Totaal 5:00 1166:14 1165:45

Legende: \  : bestaat op dat moment niet                0:00  : bestaat, maar heeft niet vergaderd
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Grafiek 3: Totale vergaderduur van de commissies van het Vlaams Parlement  (in uren)
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3.1.2.3 Aanwezigheid van de fracties in de

commissievergaderingen

Tabel 8 geeft een overzicht van de aanwezigheid
van de verschillende fracties in de verschillende
commissies in het voorbije en de vorige zittingsja-
ren.

Een meer gedetailleerde statistiek voor het zittings-
jaar 2005-2006, met een opsplitsing van de aanwe-
zigheid van de verschillende fracties per commis-
sie, werd opgenomen als bijlage 2.

Tabel 8: Gemiddelde aanwezigheid van de fracties in de commissievergaderingen
(% aanwezigen op jaarbasis ten opzichte van het aantal vaste en toegevoegde commissieleden
per fractie)

Zittingsjaar VB CD&V VLD- sp.a-spirit Groen! N-VA VU /

Vivant VU&ID

1999 + 1999-2000 79 85 73 76 154 141

2000-2001 82 77 65 85 161 129

2001-2002 96 83 67 87 160 146

2002-2003 94 85 70 82 146 128

2003-2004 82 77 75 84 119 124

2004 + 2004-2005 80 88 67 78 73* 64*

2005-2006 87 79 68 75 130* 160*

* toegevoegde leden

3.1.2.4 Bijzondere commissies, subcommissies,

commissies ad hoc, werkgroepen en inter-

nationale gremia

De meeste commissies hebben, binnen de grenzen

van hun bevoegdheidsdomeinen, drie soorten

opdrachten:

– het bespreken van voorstellen en ontwerpen van

decreet en voorstellen van resolutie (decreetge-

vend en beleidsvoorbereidend);

– het behandelen van interpellaties en vragen om

uitleg (controlerend);

– het houden van hoorzittingen, gedachtewisselin-

gen en werkbezoeken, en het behandelen van

verzoekschriften (maatschappelijk forum).

Op 7 commissies is die drieledige opdracht niet of

slechts gedeeltelijk van toepassing, namelijk op de

Commissie Vlaamse Grondwet, de Commissie

voor Reglement en Samenwerking, de Commissie

voor de Vervolgingen, de Deontologische

Commissie, de Controlecommissie voor

Regeringsmededelingen, de Vlaamse

Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en

de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de

Vermogens- en Mandatenaangifte. Andere com-

missies waarop de drieledige opdracht niet of

slechts gedeeltelijk van toepassing is, zijn de

onderzoekscommissies, de subcommissies en de

commissies ad hoc.

Voor een inhoudelijk overzicht van de activiteiten

van de verschillende commissies, subcommissies,

commissies ad hoc en werkgroepen wordt verwe-

zen naar deel 2.2 van dit hoofdstuk.
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De Interparlementaire Commissie van de

Nederlandse Taalunie en de Raadgevende

Interparlementaire Beneluxraad hebben een
adviesverlenende bevoegdheid over respectievelijk
aangelegenheden van het Taalunieverdrag
(Nederland-Vlaanderen) en het Beneluxverdrag.

De Interparlementaire Commissie van de

Nederlandse Taalunie bestaat uit 11 Vlaamse
volksvertegenwoordigers en 11 Nederlandse leden
van de Eerste en Tweede Kamer. Zij komt driemaal
per kalenderjaar bijeen, tweejaarlijks alternerend in
Brussel en Den Haag. 

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

wordt gevormd door 21 Belgische volksvertegen-
woordigers, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse
parlementsleden. Voor België zetelen 5 Vlaamse
volksvertegenwoordigers, 11 parlementsleden uit
het federale parlement, 2 leden uit het Parlement
van de Franse Gemeenschap, 2 leden uit het Waalse
Parlement en 1 lid uit het Brusselse
Hoofdstedelijke Parlement. Een lid van het federa-
le parlement vertegenwoordigt tevens de
Duitstalige Gemeenschap.

De Beneluxraad kwam in de loop van de zitting
2005-2006 3 maal bijeen voor een tweedaagse ple-
naire vergadering. Daarnaast werden 67 commis-
sievergaderingen gehouden.

3.2 Kwantitatieve analyse van de decreet-
gevende en beleidsvoorbereidende
activiteit

In dit onderdeel geven we een analyse van het aan-
tal ingediende en aangenomen voorstellen en ont-
werpen van decreet (decreetgevende activiteit,
3.2.1 – 3.2.4) en van het aantal ingediende en aan-
genomen voorstellen van resolutie, moties tot
besluit van beleidsbrieven en moties tot besluit van
een actualiteitsdebat (beleidsvoorbereidende activi-
teit, 3.2.5 – 3.2.8).

3.2.1 Het aantal ingediende en aangenomen
voorstellen van decreet 

Tabel 9 geeft een overzicht van het aantal ingedien-
de voorstellen van decreet per zittingsjaar, vanaf
1999. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de voorstellen van decreet en de voorstellen van
bijzonder decreet. De ingetrokken voorstellen van
decreet (61 in totaal) en 1 voorstel van decreet dat
zonder voorwerp is geworden, werden buiten
beschouwing gelaten.

Tabel 9: Aantal ingediende voorstellen van decreet

Aard van 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-

het voorstel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

voorstellen ingediend 4  64  57  47  65  102  3  46  43 

van decreet ingetrokken* 0  22  10  9  4  11  0  1  1 

Totaal 4  42  47  38  61  91  3  45  42 

voorstellen van ingediend 0  4  3  1  5  3  0  2  2 

bijzonder decreet ingetrokken 0  1  1  0  2  0  0  0  0 

Totaal 0  3  2  1  3  3  0  2  2

Totaal 4  45  49  39  64  94  3  47  44  

* Bij deze categorie werd ook 1 voorstel van decreet opgenomen dat zonder voorwerp geworden is.
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Tabel 10 geeft de behandeling weer van de voor-
stellen van decreet per zittingsjaar, vanaf 1999 (zie
ook grafiek 4). Uit de tabel blijkt dat het percenta-
ge afgehandelde2 voorstellen van decreet tijdens de

zittingsjaren 2005-2006 (42%) en 2004-2005
(37%) gestegen is in vergelijking met de vorige
legislatuur.

Tabel 10: Behandeling van de voorstellen van decreet

1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(1) nog niet afgehandeld op het 

einde van het vorige zittingsjaar 4 53 71 68 88 3 26 

(2) ingediend 4 68 60 48 70 105 3 48 45 

(3) ingetrokken* 0 5 8 16 9 22 0 1 1 

(4) behandeld in samenhang met een

ontwerp van decreet of een ander

voorstel van decreet 0 3 7 4 5 14 0 9 3 

(5) te behandelen of in behandeling

=(1)+(2)-(3)-(4) 4 64 98 99 124 157 3 41 67 

(6) aangenomen 0 7 24 28 27 45 0 14 19 

(7) verworpen 0 4 3 3 9 10 0 1 9 

(8) nog niet afgehandeld op het einde

van het zittingsjaar

=(5)-(6)-(7) 4 53 71 68 88 102 3 26 39 

% afgehandeld ** 0% 17% 28% 31% 29% 35% 0% 37% 42%

% aangenomen 0% 11% 24% 28% 22% 29% 0% 34% 28%

% aangenomen van de

afgehandelde voorstellen /   64% 89% 90% 75% 82% /   93% 68%

* Bij deze categorie werd ook 1 voorstel van decreet opgenomen dat zonder voorwerp geworden is.

** Berekeningswijze:

% afgehandeld = [(6)+(7)] : (5)

% aangenomen = (6) : (5)

% aangenomen van de afgehandelde voorstellen = (6) : [(6)+(7)]

2 Onder “afgehandeld” wordt hier aangenomen of verworpen door de plenaire vergadering of verworpen in een commissie verstaan. Daarnaast zijn er

enkele voorstellen van decreet die werden behandeld in samenhang met een ontwerp van decreet of met een ander voorstel van decreet over hetzelf-

de onderwerp, waarbij dat laatste als basis van de artikelsgewijze bespreking werd genomen, en die dus impliciet zijn verworpen (zie Tabel 10, (4)). 
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Grafiek 4: Behandeling van de voorstellen van decreet

Tabel 11: Aantal aangenomen voorstellen van decreet

 BZ 1995- 1996- 1997- 1998- 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-
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Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werden 19 voor-
stellen van decreet aangenomen, of 28% van het
totale aantal dat tijdens dat zittingsjaar te behande-
len was. Dat percentage is vergelijkbaar met de
vorige zittingsjaren. De verhouding van de aange-
nomen voorstellen van decreet ten opzichte van de
verworpen voorstellen bedroeg in 2005-2006 68%.
In 2004-2005 was dit nog 93%. Ook tijdens de
legislatuur 1999-2004 lag het percentage aangeno-
men van de afgehandelde voorstellen over het alge-
meen hoger. 

Tabel 11 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen voorstellen van decreet en voorstellen van
bijzonder decreet per zittingsjaar, vanaf 1999. De
lijst van de voorstellen van decreet en van bijzonder
decreet, aangenomen tijdens het zittingsjaar 2005-
2006, werd opgenomen als Bijlage 5.

Aard van het voorstel 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

voorstel van decreet 0  7  22  27  24  44  0  14  17  

voorstel van bijzonder decreet 0  0  2  1  3  1  0  0  2  

Totaal 0  7  24  28  27  45  0  14  19  
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Tabel 12 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen voorstellen van decreet — waaronder de
voorstellen van bijzonder decreet — per bevoegd-
heidsdomein en per zittingsjaar, vanaf 1999-2000.
Grafiek 5 geeft een overzicht van het procentuele
aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal

aangenomen voorstellen van decreet, tijdens het
zittingsjaar 2005-2006 en tijdens de vorige zittings-
jaren samen, vanaf 1995. Een toelichting bij de
indeling in bevoegdheidsdomeinen is te vinden in
Bijlage 3.

Tabel 12: Aantal aangenomen voorstellen van decreet per bevoegdheidsdomein

Bevoegdheidsdomein 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Binnenlandse Aangelegenheden 0  0  3  3  3  3  7  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  0  0  0  0  0  0  

Cultuur en Sport 0  5  2  4  4  4  2  

Financiën en Begroting 0  3  2  2  1  0  0  

Leefmilieu en Natuurbehoud 2  2  3  1  2  0  1  

Mediabeleid 1  3  2  4  1  1  0  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1  2  1  3  8  2  0  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 1  2  3  2  6  1  0  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 2  3  3  1  9  0  4  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  1  5  3  4  0  2  

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 0  3  4  4  7  3  3  

Totaal 7  24  28  27  45  14  19  
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3.2.2 Het aantal ingediende en aangenomen
ontwerpen van decreet 

Tabel 13 geeft een overzicht van het aantal ontwer-
pen van decreet die door de Vlaamse Regering wer-
den ingediend, per zittingsjaar, vanaf 1999-2000.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen nor-
matieve decreten, bijzondere normatieve decreten,
begrotingsdecreten, bekrachtigingsdecreten en
instemmingsdecreten3.
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Grafiek 5: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal aangenomen voorstellen van
decreet

3 - In normatieve decreten worden rechtsregels geformuleerd.

- Bijzondere normatieve decreten zijn normatieve decreten die het Vlaams Parlement met een tweederde meerderheid moet goedkeuren.

- Begrotingsdecreten zijn decreten waarbij het Vlaams Parlement de middelenbegroting (de raming van de ontvangsten), de algemene

uitgavenbegroting (de raming van de uitgaven), de aanpassingen van die begrotingen en de eindregeling van de begroting goedkeurt.

- Bekrachtigingsdecreten zijn decreten waarbij het Vlaams Parlement besluiten van de Vlaamse Regering bekrachtigt.

- Instemmingsdecreten zijn decreten waarbij het Vlaams Parlement instemt met verdragen of samenwerkingsakkoorden.
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Tabel 14 geeft de behandeling weer van de ontwer-
pen van decreet per zittingsjaar, vanaf 1999 (zie
ook Grafiek 6). Uit de vergelijking met tabel 10
blijkt dat, net zoals tijdens de legislatuur 1999-
2004, het percentage afgehandelde ontwerpen van
decreet in het zittingsjaar 2005-2006 (84%) bedui-
dend hoger is dan het percentage afgehandelde
voorstellen van decreet (42%). Volgens artikel 26,

1/b van het Reglement krijgen de ontwerpen van
decreet voorrang. Voorstellen van decreet krijgen
eenmaal per maand voorrang (artikel 26, 1/c). Uit
Tabel 14 blijkt ook dat alle ontwerpen van decreet
die in 2005-2006 in behandeling werden genomen,
werden aangenomen, net zoals tijdens de vorige
zittingjaren.

Tabel 13: Aantal ingediende* ontwerpen van decreet 

Tabel 14: Behandeling van de ontwerpen van decreet 

Aard van het ontwerp 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ontwerp van normatief decreet 16  23  35  33  76  19  54  

ontwerp van bijzonder normatief decreet 0  0  0  0  1  0  0  

ontwerp van begrotingsdecreet 5  5  8  8  5  6  5  

ontwerp van bekrachtigingsdecreet 0  1  3  4  1  0  4  

ontwerp van instemmingsdecreet 17  14  25  29  36  6  24  

Totaal 38  43  71  74  119  31  87  

* De ingetrokken ontwerpen van decreet, 3 in totaal, werden buiten beschouwing gelaten.

1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(1) nog niet afgehandeld op het einde

van het vorige zittingsjaar 0 2 14 18 20 0 9 

(2) ingediend 0 38 43 71 74 120 0 31 89 

(3) ingetrokken 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

(4) te behandelen of in behandeling  

=(1)+(2)-(3) 0 38 45 85 92 139 0 31 96 

(5) aangenomen 0 36 31 67 72 129 0 22 81 

(6) verworpen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(7) nog niet afgehandeld op het einde

van het zittingsjaar

=(4)-(5)-(6) 0 2 14 18 20 10 0 9 15 

% afgehandeld* /   95% 69% 79% 78% 93% /   71% 84%

% aangenomen /   95% 69% 79% 78% 93% /   71% 84%

% aangenomen van de

afgehandelde ontwerpen / 100% 100% 100% 100% 100% /   100% 100%

* Berekeningswijze : % afgehandeld  = [(5)+(6)] : (4)

% aangenomen  = (5) : (4)

% aangenomen van de afgehandelde ontwerpen  = (5) : [(5)+(6)]
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Tabel 15 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen ontwerpen van decreet per bevoegdheidsdo-
mein en per zittingsjaar, vanaf 1999-2000. Grafiek
7 geeft een overzicht van het procentuele aandeel
van elk bevoegdheidsdomein in het aantal aangeno-

men ontwerpen van decreet, tijdens het zittingsjaar
2005-2006 en tijdens de vorige zittingsjaren samen,
vanaf 1995. Een toelichting bij de indeling in
bevoegdheidsdomeinen is te vinden in bijlage 3. 

Grafiek 6: Behandeling van de ontwerpen van decreet

 BZ 1995- 1996- 1997- 1998- 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-
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Bevoegdheidsdomein 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Binnenlandse Aangelegenheden 4  1  4  1  6  2  7  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 15  5  23  20  46  1  19  

Cultuur en Sport 1  4  4  5  8  1  2  

Financiën en Begroting 5  6  13  12  7  7  10  

Leefmilieu en Natuurbehoud 17  14  12  11  12  10  10  

Mediabeleid 1  2  2  8  7  1  4  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1  1  1  0  1  1  2  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 2  4  7  6  8  1  10  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 2  1  3  2  10  2  9  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  1  3  4  11  1  10  

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 3  3  4  10  22  2  6  

Diverse bevoegdheidsdomeinen* 0  0  0  2  1  0  0  

Totaal 36  31  67  72  129  22  81  

*In deze categorie werden de ontwerpen van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting (de zgn. programmadecreten) over diverse

bevoegdheidsdomeinen ondergebracht, de ontwerpen van decreet houdende diverse bepalingen en een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van

een samenwerkingsakkoord over diverse bevoegdheidsdomeinen.
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De lijst van ontwerpen van decreet, aangenomen
tijdens het zittingsjaar 2005-2006, werd opgeno-
men als bijlage 5.

3.2.3 Het totale aantal aangenomen decreten 

Tabel 16 geeft een overzicht van de verhouding tus-
sen het totale aantal aangenomen voorstellen en
aangenomen ontwerpen van decreet per zittings-
jaar, vanaf 1999. Uit die tabel (en uit de tabellen 10
en 14) blijkt duidelijk het overwicht van de ontwer-
pen van decreet.

Grafiek 7: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal aangenomen ontwerpen van
decreet
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Tabel 17 en grafiek 8 geven een overzicht van de
verhouding tussen het aantal aangenomen voorstel-
len en aangenomen ontwerpen van decreet per

bevoegdheidsdomein voor het zittingsjaar 2005-
2006.

Tabel 16: Verhouding tussen het aantal aangenomen voorstellen en het aantal aangenomen ontwerpen van
decreet

Zittingsjaar Voorstellen Ontwerpen Totaal Aandeel Aandeel

voorstellen ontwerpen

1999 0  0  0  / /

1999-2000 7  36  43  16%  84%  

2000-2001 24  31  55  44%  56%  

2001-2002 28  67  95  29%  71%  

2002-2003 27  72  99  27%  73%  

2003-2004 45  129  174  26%  74%  

2004 0  0  0  / /

2004-2005 14  22  36  39%  61%  

2005-2006 19  81  100  19%  81%  

Tabel 17: Verhouding tussen het aantal aangenomen voorstellen en ontwerpen van decreet per bevoegd-
heidsdomein (2005-2006)

Bevoegdheidsdomein Voorstellen Ontwerpen Totaal Aandeel Aandeel

voorstellen ontwerpen

Binnenlandse Aangelegenheden 7  7  14  50%  50%  

Buitenlandse en Europese

Aangelegenheden 0  19  19  0%  100%  

Cultuur en Sport 2  2  4  50%  50%  

Financiën en Begroting 0  10  10  0%  100%  

Leefmilieu en Natuurbehoud 1  4  5  20%  80%  

Mediabeleid 0  2  2  0%  100%  

Onderwijs, Vorming en

Wetenschapsbeleid 0  10  10  0%  100%  

Ruimtelijke Ordening, Openbare

Werken en Vervoer 0  9  9  0%  100%  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 4  10  14  29%  71%  

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 2  6  8  25%  75%  

Constitutieve Autonomie en

Werking Vlaams Parlement 3  0  3  100%  0%  

Diverse bevoegdheidsdomeinen* 0  2  2  0%  100%  

Totaal 19  81  100  19%  81%  

* In deze categorie werden de ontwerpen van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting (de zgn. programmadecreten) over diver-

se bevoegdheidsdomeinen ondergebracht.
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3.2.4 Het aantal ingediende en afgehandelde
voorstellen van decreet per fractie 

Tabel 18 geeft het aantal ingediende voorstellen
van decreet per fractie en per bevoegdheidsdomein
weer voor het zittingsjaar 2005-2006. Er wordt een

onderscheid gemaakt tussen het aantal voorstellen
die door een fractie alleen werden ingediend (eer-
ste cijfer) en het aantal voorstellen die samen met
andere fracties werden ingediend (tweede cijfer).
Een toelichting bij de indeling in bevoegdheidsdo-
meinen is te vinden in bijlage 3.

Grafiek 8: Aantal aangenomen voorstellen en ontwerpen van decreet per bevoegdheidsdomein
(2005-2006)
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Tabel 19 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende, aangenomen en verworpen voorstellen van
decreet per fractie of fracties (hierbij werd rekening

gehouden met de fracties die een voorstel mee
ondertekend hebben), vanaf het zittingsjaar 2004.

Bevoegdheidsdomein Totaal VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 16 1 4 4 3 4 5 1 4

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 1 1

Cultuur en Sport 5 1 3 3 3 1 3

Financiën en Begroting 4 1 1 1 2 1 1

Leefmilieu en Natuurbehoud 4 2 2 1 2 2

Mediabeleid 1 1

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1 1 1 1

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer 1 1

Welzijn, Gezin en Gezondheid 5 4 1 4 4 4

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 3 1 1 2 1 1

Constitutieve Autonomie en

Werking Vlaams Parlement 3 1 2

Totaal 44 4 0 0 15 2 16 10 16 8 0 1 16 0 0

Totaal per fractie 4 15 18 26 8 17 0

Tabel 18: Aantal ingediende* voorstellen van decreet per fractie en per bevoegdheidsdomein (2005-2006)

* Het ingetrokken voorstel van decreet werd buiten beschouwing gelaten.

Legende: het eerste cijfer geeft het aantal voorstellen van decreet weer dat door een fractie alleen werd ingediend; het tweede cijfer geeft het aantal voor-

stellen weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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Uit Tabel 19 blijkt dat alle voorstellen van decreet,
ingediend door alle of verscheidene fracties van de
meerderheid, eventueel samen met een andere frac-
tie, en die tijdens de huidige legislatuur afgehan-
deld werden, ook aangenomen werden.

3.2.5 Het aantal ingediende en aangenomen
voorstellen van resolutie

Een resolutie is een aanbeveling van het Vlaams
Parlement die gewoonlijk, maar niet noodzakelijk,
aan de Vlaamse Regering is gericht.

Tabel 20 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende voorstellen van resolutie per zittingsjaar,
vanaf 1999. De ingetrokken voorstellen van resolu-
tie (46 in totaal) en 7 voorstellen van resolutie die
zonder voorwerp zijn geworden, werden buiten
beschouwing gelaten.

Tabel 19: Aantal ingediende en afgehandelde voorstellen van decreet per fractie
(zitting 2004 t.e.m. 2005-2006)

FRACTIES ingediend* afgehandeld** aangenomen verworpen

VB 14 6 0 6

CD&V 1 0 0 0

VLD-Vivant 3 0 0 0

sp.a-spirit 12 3 3 0

Groen! 22 4 0 4

N-VA 1 0 0 0

UF 0 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 53 13 3 10

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + Groen! + N-VA 3 3 3 0

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA 30 24 24 0

CD&V + VLD-Vivant 2 0 0 0

CD&V + sp.a-spirit + N-VA 1 1 1 0

CD&V + N-VA 1 0 0 0

VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA 2 1 1 0

VLD-Vivant + sp.a-spirit 1 1 1 0

VLD-Vivant + N-VA 1 0 0 0

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 41 30 30 0

Totaal 94 43 33 10

* De ingetrokken voorstellen van decreet werden buiten beschouwing gelaten.

** Behalve de aangenomen en verworpen voorstellen van decreet, waren er 12 voorstellen die in samenhang met een ontwerp van decreet behandeld

werden, nl. 2 voorstellen van de VB-fractie en 10 voorstellen van de Groen!-fractie.
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Tabel 21 geeft de behandeling weer van de voor-
stellen van resolutie per zittingsjaar, vanaf 1999
(zie ook grafiek 9). In 2005-2006 werd 56% van het
totale aantal voorstellen van resolutie dat tijdens
dat zittingsjaar te behandelen was, afgehandeld4.
Dat percentage is vergelijkbaar met de vorige zit-
tingsjaren (het zittingsjaar 1999 werd buiten
beschouwing gelaten). Uit de vergelijking met

tabel 10 blijkt dat, zoals in de vorige zittingsjaren,
ook in 2004-2005 en in 2005-2006, relatief meer
voorstellen van resolutie werden afgehandeld (resp.
47% en 56 %) dan voorstellen van decreet (resp.
37% en 42%), maar het verschil is minder groot
dan tijdens de vorige legislatuur. Voor voorstellen
van decreet en voorstellen van resolutie geldt
dezelfde voorrangsregeling (regl. art. 26, 1/c).

Tabel 20: Aantal ingediende voorstellen van resolutie

Tabel 21: Behandeling van de voorstellen van resolutie

1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004 2004-2005 2005-2006

ingediend 3 58 75 62 63 56 2 68 85

ingetrokken* 0 8 14 11 9 4 0 5 2

Totaal 3 50 61 51 54 52 2 63 83

* Bij deze categorie werden ook 7 voorstellen van resolutie opgenomen die zonder voorwerp geworden zijn.

4 Onder “afgehandeld” wordt hier aangenomen of verworpen door de plenaire vergadering of verworpen in een commissie verstaan. Daarnaast zijn er

voorstellen van resolutie die samen werden behandeld met een ontwerp of voorstel van decreet of met een ander voorstel van resolutie over hetzelf-

de onderwerp dat als basis van de bespreking werd genomen, en die impliciet verworpen of zonder voorwerp geworden zijn. 

1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(1) nog niet afgehandeld op het einde

van het vorige zittingsjaar 3 21 38 43 52 2 37 

(2) ingediend 3 58 75 62 63 56 2 68 85 

(3) ingetrokken* 0 4 9 13 6 14 0 0 7 

(4) behandeld in samenhang met een

ander voorstel van resolutie of met

een ontwerp of voorstel van decreet 0 2 1 0 5 2 0 0 0 

(5) te behandelen of in behandeling

=(1)+(2)-(3)-(4) 3 55 86 87 95 92 2 70 115 

(6) aangenomen 0 20 33 25 29 34 0 11 30 

(7) verworpen 0 14 15 19 14 11 0 22 34 

(8) nog niet afgehandeld op het einde

van het zittingsjaar   

=(5)-(6)-(7) 3 21 38 43 52 47 2 37 51

% afgehandeld ** 0% 62% 56% 51% 45% 49% 0% 47% 56%

% aangenomen 0% 36% 38% 29% 31% 37% 0% 16% 26%

% aangenomen van de afgehandelde

voorstellen /   59% 69% 57% 67% 76% /   33% 47%

* Bij deze categorie werden ook 7 voorstellen van resolutie opgenomen die zonder voorwerp geworden zijn.

** Berekeningswijze : % afgehandeld  = [(6)+(7)] : (5)

% aangenomen  = (6) : (5)

% aangenomen van de afgehandelde voorstellen  = (6) : [(6)+(7)].
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Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werden 30 voor-
stellen van resolutie aangenomen, of 26% van het
totale aantal dat tijdens dat zittingsjaar te behande-
len was. Dit percentage ligt hoger dan in 2004-
2005 (16%) maar nog steeds lager dan in de vorige
legislatuur (het zittingsjaar 1999 werd buiten
beschouwing gelaten). 47% van het totale aantal
voorstellen van resolutie dat tijdens het zittingsjaar
2005-2006 werd afgehandeld, werd aangenomen.
Ook dat cijfer ligt hoger dan in 2004-2005 (33%),
maar nog opvallend lager dan in de vorige legisla-
tuur (het zittingsjaar 1999 werd buiten beschou-
wing gelaten).

Tabel 22 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen voorstellen van resolutie per bevoegdheids-
domein en per zittingsjaar, vanaf 1999-2000.
Grafiek 10 geeft een overzicht van het procentuele
aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal
aangenomen voorstellen van resolutie, tijdens het
zittingsjaar 2005-2006 en tijdens de vorige zittings-
jaren samen, vanaf 1995. Een toelichting bij de
indeling in bevoegdheidsdomeinen is te vinden in
bijlage 3. 

Grafiek 9: Behandeling van de voorstellen van resolutie
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Tabel 22: Aantal aangenomen voorstellen van resolutie per bevoegdheidsdomein

Bevoegdheidsdomein 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Binnenlandse Aangelegenheden 1  3  1  2  1  2  4  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  2  0  2  4  1  4  

Cultuur en Sport 1  2  2  0  1  1  2  

Financiën en Begroting 2  5  1  1  1  1  0  

Leefmilieu en Natuurbehoud 3  6  3  3  5  3  3  

Mediabeleid 1  1  1  0  0  1  4  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1  3  2  4  6  0  3  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 1  3  3  4  1  1  3  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 3  4  3  3  7  1  5  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  3  6  6  2  0  2  

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 3  0  2  1  2  0  0  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 2  1  1  3  4  0  0  

Totaal 20  33  25  29  34  11  30
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De lijst van de voorstellen van resolutie, aangeno-
men tijdens het zittingsjaar 2005-2006, werd opge-
nomen als Bijlage 6.

3.2.6 Het aantal ingediende en afgehandelde
voorstellen van resolutie per fractie 

Tabel 23 geeft het aantal ingediende voorstellen
van resolutie per fractie en per bevoegdheidsdo-

mein weer voor het zittingsjaar 2005-2006. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal
voorstellen dat door een fractie alleen werd inge-
diend (eerste cijfer) en het aantal voorstellen dat
samen met andere fracties werd ingediend (tweede
cijfer). Een toelichting bij de indeling in bevoegd-
heidsdomeinen is te vinden in bijlage 3.

Grafiek 10: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal aangenomen voorstellen van
resolutie
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Tabel 24 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende, aangenomen en verworpen voorstellen van
resolutie per fractie of fracties (hierbij werd reke-

ning gehouden met de fracties die een voorstel mee
ondertekend hebben), vanaf het zittingsjaar 2004.

Tabel 23: Aantal ingediende* voorstellen van resolutie per fractie en per bevoegdheidsdomein
(2005-2006)

Bevoegdheidsdomein Totaal VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 10 3 2 4 3 4 1 1 3

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 7 2 3 3 3 2 3 2

Cultuur en Sport 6 2 3 3 3 1 3

Financiën en Begroting 0

Leefmilieu en Natuurbehoud 12 5 4 4 4 3 2 1

Mediabeleid 5 3 2 2 2 2

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 7 5 1 1 1 1 1

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer 11 5 3 2 1 3 2 3

Welzijn, Gezin en Gezondheid 11 4 1 3 1 3 1 3 1 3

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 9 6 1 1 1 2 1 1

Constitutieve Autonomie en Werking

Vlaams Parlement 3 1 1 1 1

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 2 2

Totaal 83 38 0 3 25 2 22 3 24 12 7 0 20 0 0

Totaal per fractie 38 28 24 27 19 20 0

* De ingetrokken voorstellen van resolutie, 2 in totaal, werden buiten beschouwing gelaten.

Legende : het eerste cijfer geeft het aantal voorstellen van resolutie weer dat door een fractie alleen werd ingediend; het tweede cijfer geeft het aantal

voorstellen weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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Uit Tabel 24 blijkt dat, zoals bij de voorstellen van
decreet, alle voorstellen van resolutie, ingediend
door alle of verscheidene fracties van de meerder-
heid, eventueel samen met een andere fractie, en
die tijdens de huidige legislatuur afgehandeld wer-
den, ook aangenomen werden. 

3.2.7 Het aantal ingediende en aangenomen
moties tot besluit van een beleidsbrief

Tot besluit van een beleidsbrief, besproken in com-
missie, kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers een motie van aanbeveling indienen. Een der-
gelijke motie bevat aanbevelingen aan de Vlaamse
Regering over maatregelen of beleidsopties die de
regering moet nemen. In 2005-2006 werden 34
beleidsbrieven ingediend en 36 moties van aanbe-
veling.

Tabel 25 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen moties per bevoegdheidsdomein in 2005-
2006. In totaal werden in 2005-2006 13 moties van
aanbeveling tot besluit van een beleidsbrief aange-
nomen. Een toelichting bij de indeling in bevoegd-
heidsdomeinen is te vinden in bijlage 3.

Tabel 24: Aantal ingediende en afgehandelde voorstellen van resolutie per fractie
(zitting 2004 t.e.m. 2005-2006)

FRACTIES ingediend* afgehandeld aangenomen verworpen

VB 59 37 0 37

CD&V 2 1 1 0

VLD-Vivant 3 0 0 0

sp.a-spirit 2 0 0 0

Groen! 32 22 3 19

N-VA 0 0 0 0

UF 0 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 98 60 4 56

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + Groen! + N-VA 9 7 7 0

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + Groen! 4 4 4 0

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA 28 23 23 0

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit 3 3 3 0

CD&V + sp.a-spirit + N-VA 3 0 0 0

CD&V + VLD-Vivant 1 0 0 0

CD&V + N-VA 2 0 0 0

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 50 37 37 0

Totaal 148 97 41 56

* De ingetrokken voorstellen van resolutie, 7 in totaal, werden buiten beschouwing gelaten.
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3.2.8 Het aantal ingediende en afgehandelde
moties tot besluit van een beleidsbrief
per fractie

Tabel 26 geeft het aantal ingediende moties van
aanbeveling tot besluit van een beleidsbrief per
fractie en per bevoegdheidsdomein weer voor het

zittingsjaar 2005-2006. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen het aantal moties dat door een frac-
tie alleen werd ingediend (eerste cijfer) en het aan-
tal moties dat samen met andere fracties werd inge-
diend (tweede cijfer). Een toelichting bij de inde-
ling in bevoegdheidsdomeinen is te vinden in
bijlage 3.

Tabel 25: Aantal aangenomen moties tot besluit van een beleidsbrief per bevoegdheidsdomein

Bevoegdheidsdomein 2005-2006

Binnenlandse Aangelegenheden 2

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0

Cultuur en Sport 0

Financiën en Begroting 2

Leefmilieu en Natuurbehoud 0

Mediabeleid 0

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 2

Welzijn, Gezin en Gezondheid 3

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 3

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 0

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 0

Totaal 13
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Tabel 27 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende, aangenomen en verworpen moties van aan-
beveling tot besluit van een beleidsbrief per fractie

of fracties (hierbij werd rekening gehouden met de
fracties die een voorstel mee ondertekend hebben),
in 2005-2006.

Tabel 26: Aantal ingediende moties tot besluit van een beleidsbrief per fractie en per bevoegdheids-
domein (2005-2006)

Bevoegdheidsdomein Totaal VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 4 2 2 2 2 2

Buitenlandse en Europese aangelegenheden 1 1

Cultuur en Sport 2 2

Financiën en Begroting 3 1 2 2 2 1

Leefmilieu en Natuurbehoud 1 1

Mediabeleid 1 1

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2 1 1 1 1 1

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer 8 3 2 2 2 3 2

Welzijn, Gezin en Gezondheid 7 3 3 3 3 1 3

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 6 2 3 3 3 1 3

Constitutieve autonomie en werking

Vlaams Parlement

Verhoudingen in de Belgische

Federale Staat 1 1

Totaal 36 16 0 0 13 0 13 0 13 7 0 0 12 0 0

Totaal per fractie 16 13 13 13 7 12 0

Legende: het eerste cijfer geeft het aantal moties van aanbeveling weer dat door een fractie alleen werd ingediend; het tweede cijfer geeft het aantal moties

weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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Uit tabel 27 blijkt dat alle moties van aanbeveling
tot besluit van een beleidsbrief, ingediend door alle
of verscheidene fracties van de meerderheid, aan-
genomen werden.

3.2.9 Het aantal ingediende en aangenomen
moties tot besluit van een actualiteits-
debat

Tot besluit van een actualiteitsdebat in de plenaire
vergadering kunnen de Vlaamse volksvertegen-
woordigers een motie van aanbeveling of een actu-
aliteitsmotie indienen. Die moties bevatten aanbe-
velingen aan de Vlaamse Regering over maatrege-
len of beleidsopties die de regering specifiek moet
nemen. Een actualiteitsmotie wordt kort na de slui-
ting van het actualiteitsdebat ingediend en er wordt

over gestemd tijdens dezelfde plenaire vergadering.
Als een actualiteitsmotie wordt aangenomen, kun-
nen geen moties van aanbeveling meer worden
ingediend en vervallen de moties van aanbeveling
die al naar aanleiding van dat debat werden inge-
diend.

In 2005-2006 werden 8 actualiteitsdebatten gehou-
den en werden 12 actualiteitsmoties en 1 motie van
aanbeveling ingediend. 

Tabel 28 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen moties tot besluit van een actualiteitsdebat
per bevoegdheidsdomein, sinds 2004. In totaal wer-
den in 2005-2006 2 actualiteitsmoties en 1 motie
van aanbeveling aangenomen. Een toelichting bij
de indeling in bevoegdheidsdomeinen is te vinden
in bijlage 3.

Tabel 27: Aantal ingediende en afgehandelde moties tot besluit van een beleidsbrief per fractie
(2005-2006)

FRACTIES ingediend aangenomen verworpen

VB 16 0 16

CD&V 0 0 0

VLD-Vivant 0 0 0

sp.a-spirit 0 0 0

Groen! 7 0 7

N-VA 0 0 0

UF 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 23 0 23

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA 12 12 0

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit 1 1 0

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 13 13 0

TOTAAL 36 13 23
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3.2.10 Het aantal ingediende en afgehandelde
moties tot besluit van een actualiteits-
debat per fractie

Tabel 29 geeft het aantal ingediende moties tot
besluit van een actualiteitsdebat per fractie en per
bevoegdheidsdomein weer voor het zittingsjaar

2005-2006. Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen het aantal moties dat door een fractie alleen
werd ingediend (eerste cijfer) en het aantal moties
dat samen met andere fracties werd ingediend
(tweede cijfer). Een toelichting bij de indeling in
bevoegdheidsdomeinen is te vinden als bijlage 3.

Tabel 28: Aantal aangenomen moties tot besluit van een actualiteitsdebat per bevoegdheidsdomein

Bevoegdheidsdomein 2004-2005 2005-2006

Binnenlandse Aangelegenheden 0 0

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 0

Cultuur en Sport 0 0

Financiën en Begroting 0 0

Leefmilieu en Natuurbehoud 1 1

Mediabeleid 0 0

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0 0

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0 0

Welzijn, Gezin en Gezondheid 0 1

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 1 1

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 0 0

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 2 0

Totaal 4 3
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Tabel 30 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende, aangenomen en verworpen moties tot
besluit van een actualiteitsdebat per fractie of frac-

ties (hierbij werd rekening gehouden met de frac-
ties die een voorstel mee ondertekend hebben), in
2004-2005 en 2005-2006.

Bevoegdheidsdomein Totaal VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

Cultuur en Sport

Financiën en Begroting 1 1

Leefmilieu en Natuurbehoud 2 1 1 1 1 1

Mediabeleid 3 2 1

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer

Welzijn, Gezin en Gezondheid 4 2 1 1 1 1 1

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 3 1 1 1 1 1 1

Constitutieve autonomie en werking

Vlaams Parlement

Verhoudingen in de Belgische

Federale Staat

Totaal 13 5 0 0 3 0 3 0 3 5 0 0 3 0 0

Totaal per fractie 5 3 3 3 5 3 0

Legende: het eerste cijfer geeft het aantal moties van aanbeveling weer dat door een fractie alleen werd ingediend; het tweede cijfer geeft het aantal moties

weer dat samen met andere fracties werd ingediend.

Tabel 29: Aantal ingediende moties tot besluit van een actualiteitsdebat per fractie en per bevoegdheids-
domein (2005-2006)
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Uit tabel 30 blijkt dat alle moties tot besluit van een

actualiteitsdebat, ingediend door alle of verscheide-

ne fracties van de meerderheid, aangenomen wer-

den.

3.3 De kwantitatieve analyse van de
controlerende activiteit

Het Vlaams Parlement oefent zijn controlerecht uit

door interpellaties te houden en daarmee verbon-

den moties in te dienen, door actuele vragen te stel-

len (tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergade-

ring), vragen om uitleg (in commissie) en schrifte-

lijke vragen te stellen en door het recht van onder-

zoek uit te oefenen. 

3.3.1 Het aantal interpellaties en actuele
interpellaties per fractie en per
bevoegdheidsdomein

De interpellatie is één van de belangrijkste instru-

menten waarover de volksvertegenwoordigers

beschikken om het beleid van de regering te contro-

leren. Het interpellatierecht kan worden omschre-

ven als het recht van een parlementslid om een

regeringslid te ondervragen over diens beleid.

Interpellaties moeten handelen over aangelegenhe-

den van algemeen belang en grote politieke zwaar-

wichtigheid. Het Uitgebreid Bureau oordeelt, op

basis van een advies van de voorzitter van de

bevoegde commissie, over de ontvankelijkheid van

ingediende interpellatieverzoeken. Tot besluit van

een interpellatie kan een met redenen omklede

motie of een motie van wantrouwen worden inge-

diend (cf. infra). De politieke verantwoordelijkheid

van de regering of van één van haar leden kan dus

in het gedrang komen bij een interpellatie, wat bij

gewone vragen niet het geval is.

In de regel worden interpellaties in commissie

gehouden. Wanneer een volksvertegenwoordiger of

een lid van het Uitgebreid Bureau daar om ver-

zoekt, kan het Uitgebreid Bureau echter beslissen

een interpellatie over een aangelegenheid van groot

politiek belang in de plenaire vergadering te hou-

Tabel 30: Aantal ingediende en afgehandelde moties tot besluit van een actualiteitsdebat per fractie
(2004-2005 en 2005-2006)

FRACTIES ingediend aangenomen verworpen

VB 8 0 8

CD&V 0 0 0

VLD-Vivant 0 0 0

sp.a-spirit 0 0 0

Groen! 7 0 7

N-VA 0 0 0

UF 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 15 0 15

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA 6 6 0

VLD-Vivant + sp.a-spirit 1 1 0

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 7 7 0

TOTAAL 22 7 15
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den. Door de Reglementswijziging van 18 februari
2004 werd ook de mogelijkheid om actuele inter-
pellaties te houden opnieuw ingevoerd. Actuele
interpellaties worden steeds in de plenaire vergade-
ring gehouden en maken het mogelijk de regering
over een actueel politiek thema snel ter verant-
woording te roepen.

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werden er 2
actuele interpellaties gehouden in de plenaire ver-
gadering.  Het overgrote deel van de interpellaties,
103, vond plaats in de commissies (zie tabel 31 en
grafiek 11).

Tabel 31: Verhouding tussen het aantal interpellaties in de plenaire vergadering en in de commissies

Aantal %

Zittingsjaar Plenaire Commissies Plenaire Commissies

1999-2000 0   142   0%   100%   

2000-2001 0   148   0%   100%   

2001-2002 4   235   2%   98%   

2002-2003 9   228   4%   96%   

2003-2004 2   116   2%   98%   

2004-2005 6   116   5%   95%   

2005-2006 2   103   2%   98%

Grafiek 11:Verhouding tussen het aantal interpellaties in de plenaire vergadering en in de commissies
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Tabellen 32 en 33 geven een overzicht van het aan-
tal interpellaties per fractie en per bevoegdheidsdo-
mein voor het zittingsjaar 2005-2006. Wat de
onderverdeling in bevoegdheidsdomeinen betreft,

is een meer gedetailleerde toelichting inzake de
onderverdeling in bevoegdheidsdomeinen te vin-
den als bijlage 3.

Tabel 32: Aantal interpellaties in plenaire vergadering* per fractie en per bevoegdheidsdomein
(2005-2006)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

Cultuur en Sport

Financiën en Begroting

Leefmilieu en Natuurbehoud 1 1 

Mediabeleid 1 1 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer

Welzijn, Gezin en Gezondheid

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden

Werking Vlaamse Regering 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat

Constitutieve autonomie

Totaal 2 2

* inclusief actuele interpellaties
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Tabel 34 en grafiek 13 geven het aandeel van elke
fractie in het totale aantal interpellaties in de com-
missies gedurende de voorbije en de vorige zit-

tingsperiodes. Grafiek 12 geeft de evolutie van het
aantal interpellaties per fractie.

Tabel 33: Aantal interpellaties in de commissies per fractie en per bevoegdheidsdomein (2005-2006)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 2  4  1  7 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 9  2  1  2  14 

Cultuur en Sport 3  3  2  8 

Financiën en Begroting 1  1  2 

Leefmilieu en Natuurbehoud 4  1  2  7 

Mediabeleid 2  1  3 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 7  1  3  1  12 

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer 6  2  4  5  2  19 

Welzijn, Gezin en Gezondheid 7  1  1  5  1  15 

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 4  3  1  3  1  12 

Werking Vlaamse Regering 1  1 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 3  3 

Constitutieve autonomie 0 

Totaal 49  14  10  3  19  8  103 

Tabel 34: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal interpellaties (afgeronde cijfers)

Fractie 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

VB 25  27  26  24  18  41  47  

CD&V 49  43  39  48  51  20  13  

VLD-Vivant 5  2  6  1  1  6  10  

sp.a-spirit 1  3  3  2  3  6  3  

Groen! 6  13  9  7  5  20  20  

N-VA 7  8  

VU / VU&ID 11  11  17  12  19  

UF 2  0  0  0  1  0  0  

Onafh 0  0  0  6  3  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  
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Grafiek 12: Evolutie van het aantal interpellaties per fractie
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Tabel 35 en grafiek 14 geven het aandeel van elk
bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpella-
ties gedurende de huidige en de vorige zittingsperi-
odes. Hoewel met betrekking tot sommige

bevoegdheidsdomeinen veel meer interpellaties
worden gehouden dan met betrekking tot andere,
bepaalt de actualiteit mee het relatieve belang van
de verschillende bevoegdheidsdomeinen.

Grafiek 13: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal interpellaties
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Tabel 35: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties per zittings-
jaar (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Binnenlandse Aangelegenheden 8  14  15  8  8  4  7  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 5  4  3  7  3  9  13  

Cultuur en Sport 9  4  7  6  6  16  8  

Financiën en Begroting 1  1  2  2  4  5  2  

Leefmilieu en Natuurbehoud 5  7  5  9  9  11  8  

Mediabeleid 2  4  4  2  4  9  4  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 20  23  14  13  25  8  11  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 20  13  12  18  9  7  18  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 11  7  12  8  10  16  14  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 9  14  16  15  14  7  11  

Werking Vlaamse Regering 3  1  4  4  3  2  1  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 7  9  6  9  3  6  3  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100
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Grafiek 14: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties.
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Tabel 36 geeft het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties per fractie voor
het zittingsjaar 2005-2006.

3.3.2 Het aantal ingediende en aangenomen
met redenen omklede moties per fractie
en per bevoegdheidsdomein

Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen tot

besluit van een interpellatie een zogenaamde met

redenen omklede motie indienen. Een dergelijke

motie is een aanbeveling aan de Vlaamse Regering;

als ze wordt aangenomen, wordt de Vlaamse

Regering geacht ze uit te voeren. Naast de met

redenen omklede motie bestaat ook de motie van

wantrouwen. In die motie verklaart de indiener dat

hij niet langer vertrouwen heeft in de Vlaamse

Regering of in één van haar leden. Als een motie

van wantrouwen wordt aangenomen moet de

Vlaamse Regering of de betrokken minister ontslag

nemen, en moet het Vlaams Parlement in een ver-

vanging voorzien.

Moties van wantrouwen worden maar uiterst zel-

den ingediend. Een motie wordt dan ook in de eer-

ste plaats niet meer ingediend als een blijk van

wantrouwen tegenover de Vlaamse Regering of een

van haar leden, maar als een aanbeveling aan de

regering. 

Tabel 37 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende met redenen omklede moties in het zittings-

jaar 2005-2006.

Tabel 36: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties per fractie
(2005-2006) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 4  29  13  7 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 18  67  5  25  13 

Cultuur en Sport 6  21  10  8 

Financiën en Begroting 2  5  2 

Leefmilieu en Natuurbehoud 8  10  14  8 

Mediabeleid 4  7  5  4 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 14  7  30  13  11 

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer 12  14  40  24  25  18 

Welzijn, Gezin en Gezondheid 14  10  33  24  13  14 

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 8  21  10  14  13  11 

Werking Vlaamse Regering 2  1 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 6  3 

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  
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Tabel 38 illustreert de verhouding tussen het aantal
interpellaties en het aantal ingediende en aangeno-
men moties. Het aantal moties in verhouding tot het
aantal interpellaties is de voorbije jaren sterk geste-

gen. Het percentage met redenen omklede moties
dat werd aangenomen, is het voorbije zittingsjaar
gedaald. 

Tabel 37: Aantal ingediende moties per fractie en per bevoegdheidsdomein (2005-2006)

Tabel 38: Verhouding tussen het aantal interpellaties en het aantal ingediende en aangenomen moties

Bevoegdheidsdomein Totaal VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 5 1 3 3 3 1 3

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 10 6 2 2 2 3 2

Cultuur en Sport 3 1 1 1 1 1 1

Financiën en Begroting 1 1

Leefmilieu en Natuurbehoud 3 2 1 1 1

Mediabeleid 6 3 2 2 2 1 2

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 11 9 2 2 2 1

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer 14 6 4 3 4 4 4

Welzijn, Gezin en Gezondheid 15 10 3 3 3 2 3

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 16 8 3 3 3 5 3

Werking Vlaamse Regering 0

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 3 3

Totaal 87 49 0 0 21 0 20 0 21 17 1 0 19 0 0

Totaal per fractie 49 21 20 21 18 19 0

Legende : het eerste cijfer geeft het aantal met redenen omklede moties weer dat door een fractie of een onafhankelijke alleen werd ingediend ; het

tweede cijfer geeft het aantal moties weer dat samen met andere fracties werd ingediend.

Jaar Interpellaties Moties % moties t.o.v. Aangenomen % aangenomen 

interpellaties moties moties

1999-2000 142   96  68% 31 32%

2000-2001 148   88  59% 30 34%

2001-2002 239   137  57% 48 35%

2002-2003 237   149  63% 38 26%

2003-2004 118   90  76% 34 38%

2004-2005 122   97  80% 34 35%

2005-2006 105   87  83% 21 24%
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Tabel 39 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende en aangenomen moties per fractie voor de

zittingsjaren 2004-2005 en 2005-2006. Het valt

dadelijk op dat de moties die door slechts één frac-

tie ingediend werden bijna allemaal verworpen

werden, en dat de moties die door meerdere fracties

samen werden ingediend bijna allemaal aangeno-

men werden. 

Grafiek 15: Verhouding tussen het aantal interpellaties en het aantal ingediende moties
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FRACTIES ingediend aangenomen verworpen

VB 96 0 96

CD&V

VLD-Vivant

sp.a-spirit

Groen! 33 1 32

N-VA

UF

Totaal

(initiatieven van één fractie) 129 1 128

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA + Groen! 1 1 0

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA 47 47 0

CD&V + VLD-Vivant + sp.a -spirit 4 4 0

CD&V + sp.a-spirit + N-VA 1 1 0

CD&V + N-VA 1 1 0

sp.a-spirit + N-VA 1 0 1

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 55 54 1

Totaal 184 55 129

Tabel 39: Aantal ingediende en afgehandelde met redenen omklede moties per fractie
(2004-2005 en 2005-2006)

Tabel 40: Aantal aangenomen moties per bevoegdheidsdomein

Tabel 40 en grafiek 16 ten slotte illustreren het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal
aangenomen moties.

Bevoegdheidsdomein 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Binnenlandse Aangelegenheden 7 8 6 3 4 0 3

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3 1 1 4 2 4 2

Cultuur en Sport 0 1 5 2 1 5 1

Financiën en Begroting 1 0 0 1 0 2 0

Leefmilieu en Natuurbehoud 0 3 5 5 3 5 1

Mediabeleid 0 0 1 0 1 3 2

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 7 5 7 9 11 1 2

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 5 3 1 2 3 6 4

Welzijn, Gezin en Gezondheid 2 4 13 5 3 7 3

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 1 1 4 2 3 1 3

Werking Vlaamse Regering 1 0 1 0 1 0 0

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 4 4 4 5 2 0 0  

Totaal 31 30 48 38 34 34 21
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3.3.3 Het aantal actuele vragen en vragen om
uitleg per fractie en per bevoegdheids-
domein

Actuele vragen zijn mondeling gestelde vragen

over actuele onderwerpen die de Vlaamse volksver-

tegenwoordigers tijdens het wekelijkse vragenuur

in de plenaire vergadering aan een lid van de rege-

ring kunnen stellen. Ze kunnen worden ingediend

tot enkele uren vóór de uiteenzetting ervan in het

halfrond, wat het mogelijk maakt zeer snel op de

politieke actualiteit in te spelen.  De voorzitter van

het Vlaams Parlement beslist over de ontvankelijk-

heid.

Het aantal actuele vragen is beperkt en evenredig

verdeeld volgens de politieke sterkte van de frac-

ties.  Door de politieke machtsverhoudingen na 13

juni 2004 is het aantal actuele vragen als volgt ver-

deeld: Vlaams Belang, CD&V, VLD-Vivant en

sp.a-spirit kunnen elk 2 actuele vragen stellen,

Groen!, N-VA en de vertegenwoordiger van het UF

elk 1.

Grafiek 16: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal aangenomen moties
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De Vlaamse Regering moest in het zittingsjaar
2005-2006 op 338 actuele vragen van volksverte-
genwoordigers een antwoord geven.

Tabel 41 en grafiek 17 bevatten het aantal actuele
vragen per zittingsjaar sinds 1999. Tabel 42 geeft
een overzicht van het aantal actuele vragen in de

plenaire vergadering per fractie en per bevoegd-
heidsdomein voor het zittingsjaar 2005-2006. Tabel
43 geeft het procentuele aandeel van elk bevoegd-
heidsdomein in het aantal actuele vragen per frac-
tie. Tabel 44 en grafiek 18 geven het procentuele
aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale
aantal actuele vragen.

Tabel 41: Aantal actuele vragen

Grafiek 17: Evolutie van het aantal actuele vragen
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Tabel 42: Aantal actuele vragen per fractie en per bevoegdheidsdomein (2005-2006)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 6  5  4  6  6  3  1  31  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3  4  1  3  2  13  

Cultuur en Sport 6  1  5  7  2  4  25

Financiën en Begroting 0  

Leefmilieu en Natuurbehoud 6  5  7  6  7  31  

Mediabeleid 4  3  1  3  1  12  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 7  6  7  8  4  3  35  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 9  2  7  5  5  2  30  

en Vervoer

Welzijn, Gezin en Gezondheid 9  6  14  8  3  2  42  

Werkgelegenheid en Economische 9  16  8  4  8  5  50  

Aangelegenheden

Werking Vlaamse Regering 1  1

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 23  15  3  7  3  17  68  

Totaal 83  63  57  57  41  36  1  338  

Tabel 43: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen per fractie
(2005-2006) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 7  8  7  11  15  8  100  9    

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4  6  2  5  5  4  

Cultuur en Sport 7  2  9  12  5  11  7

Financiën en Begroting 0    

Leefmilieu en Natuurbehoud 7  8  12  11  17  9    

Mediabeleid 5  5  2  5  2  4    

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 8  10  12  14  10  8  10    

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 11  3  12  9  12  6  9    

en Vervoer

Welzijn, Gezin en Gezondheid 11  10  25  14  7  6  12    

Werkgelegenheid en Economische 11  25  14  7  20  14  15    

Aangelegenheden

Werking Vlaamse Regering 1  0

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 28  24  5  12  7  47  20    

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  
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Tabel 44: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen 
(afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Binnenlandse Aangelegenheden 6  11  10  13  9  10  9

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4  4  5  4  0  6  4  

Cultuur en Sport 6  5  7  5  8  8  7  

Financiën en Begroting 2  1  3  1  1  2  0  

Leefmilieu en Natuurbehoud 13  9  12  8  9  7  9  

Mediabeleid 2  4  2  1  2  5  4  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 10  10  9  8  8  7  10  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 13  15  11  6  10  11  9  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 10  10  12  12  13  11  12  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8  8  12  12  15  12  15  

Werking Vlaamse Regering 5  3  3  6  5  1  0  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 20  20  15  24  20  20  20   

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  
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Vragen om uitleg (vroeger mondelinge vragen
geheten) zijn de tegenhanger in de commissies van
de actuele vragen in de plenaire vergadering, met
dat verschil dat het aantal vragen om uitleg per
fractie niet beperkt is en dat de regering over meer
tijd beschikt om haar antwoord voor te bereiden.

Grafiek 18: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen

Binnenring: 1995-2005 - Buitenring: 2005-2006
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De spreektijden zijn ook langer. Een vraag om uit-
leg kan een beperkt debat inleiden doordat na de
vraagsteller nog vijf andere sprekers het woord
kunnen voeren en na het antwoord van de minister
de vraagsteller en hoogstens vijf sprekers een
repliek kunnen geven.
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Tabel 45: Aantal vragen om uitleg per fractie en per bevoegdheidsdomein (2005-2006)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 30  44  17  19  6  15  2  133   

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 26  20  8  9  3  5  71   

Cultuur en Sport 20  19  12  15  7  5  78   

Financiën en Begroting 3  6  1  2  12  

Leefmilieu en Natuurbehoud 26  30  15  21  11  2  105   

Mediabeleid 9  11  4  6  1  1  32   

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 33  52  37  23  3  6  154   

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer 24  27  21  6  11  11  100   

Welzijn, Gezin en Gezondheid 39  53  36  28  15  8  179   

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 17  68  18  19  10  12  144   

Werking Vlaamse Regering 1  1  2   

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 10  6  2  1  5  24   

Constitutieve Autonomie

en Werking Vlaams Parlement 0  

Totaal 237  336  172  149  67  71  2  1034   

Tabel 45 geeft een overzicht van het aantal vragen
om uitleg in de commissies per fractie en per
bevoegdheidsdomein voor het zittingsjaar 2005-
2006. Het aantal vragen om uitleg is aanzienlijk
toegenomen, van 602 in het eerste zittingsjaar

(1999-2000) van de vorige legislatuur tot 1034 in
2005-2006, het tweede zittingsjaar van de huidige
legislatuur. Tabel 46 geeft het procentuele aandeel
van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal
vragen om uitleg per fractie. 
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Tabel 47 en grafiek 19 geven het aandeel van elke fractie in het totale aantal mondelinge vragen/ vragen
om uitleg tijdens het voorbije zittingsjaar en de vorige zittingsjaren.

Tabel 46: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal vragen om uitleg
per fractie (2005-2006) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 13  13  10  13  9  21  100  13     

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 11  6  5  6  4  7  7     

Cultuur en Sport 8  6  7  10  10  7  8     

Financiën en Begroting 1  2  1  1  1   

Leefmilieu en Natuurbehoud 11  9  9  14  16  3  10     

Mediabeleid 4  3  2  4  1  1  3     

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 14  15  22  15  4  8  15     

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken

en Vervoer 10  8  12  4  16  15  10     

Welzijn, Gezin en Gezondheid 16  16  21  19  22  11  17     

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 7  20  10  13  15  17  14     

Werking Vlaamse Regering 1  1  0     

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 4  2  1  1  7  2     

Constitutieve Autonomie

en Werking Vlaams Parlement 0  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100     

Tabel 47: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal mondelinge vragen / vragen om uitleg
(afgeronde cijfers)

Fractie 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

VB 16  17  14  15  16  26  23    

CD&V 36  35  37  45  48  36  32    

VLD-Vivant 9  7  8  7  8  12  17    

sp.a-spirit 8  9  10  6  5  13  14    

Groen! 14  15  13  12  8  6  6    

N-VA 6  7    

VU / VU&ID 18  18  18  12  15  

UF 0  0  0  0  0  0  0 

Totaal 100  100  100  100  100  100  100   



Binnenring: 1995-2005 - Buitenring: 2005-2006
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Tabel 48 en grafiek 20 geven het aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal mondelinge vra-
gen/vragen om uitleg tijdens het voorbije zittingsjaar en de vorige zittingsjaren.

Bevoegdheidsdomein 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Binnenlandse Aangelegenheden 7  6  8  9  9  10  13  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  3  4  2  3  5  7  

Cultuur en Sport 8  9  13  8  7  7  8  

Financiën en Begroting 1  2  2  3  1  1  1  

Leefmilieu en Natuurbehoud 17  14  12  11  12  10  10  

Mediabeleid 1  3  1  2  1  4  3  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 13  18  15  15  16  14  15  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 26  17  17  18  19  13  10  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 12  11  11  12  15  18  17  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8  12  13  15  13  16  14  

Werking Vlaamse Regering 1  1  1  1  0  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 4  4  4  4  2  3  2    

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  

Tabel 48: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in
het totale aantal mondelinge vragen / vragen om uitleg (afgeronde cijfers)
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Binnenring: 1995-2005 - Buitenring: 2005-2006
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3.3.4 Het aantal schriftelijke vragen per
fractie en per minister

De schriftelijke vragen zijn een specifiek instru-
ment van eerstelijnsbeleidscontrole. Zo gelden er
nauwelijks vormvereisten of procedureregels en
zijn er geen beperkingen wat aantal of tijdstip van
indiening betreft. Zij kunnen heel het jaar door
worden gesteld, ook tijdens recesperiodes. Het
schriftelijke verloop van de procedure maakt een
gedetailleerde vraagstelling en een goed gedocu-
menteerd antwoord mogelijk. Omdat het onder-
werp niet noodzakelijk van algemeen belang hoeft
te zijn, kunnen schriftelijke vragen ook een forum
bieden op gemeenschaps- of gewestniveau voor
lokale aspecten van het regeringsbeleid. Als eerste-
lijnscontrolemiddel vormen zij dikwijls een aan-
loop voor verdere initiatieven. Schriftelijke vragen
kunnen ten slotte ook onderwerpen behandelen die
zich om een of andere reden niet lenen tot een mon-
delinge behandeling in commissie of in plenaire
vergadering.

De schriftelijke vragen zijn het meest gebruikte
parlementaire initiatief. Van 1995 t.e.m. 2003-2004
waren er 55% meer (ontvankelijke) schriftelijke
vragen dan de behandelde interpellaties, actuele
vragen, vragen om uitleg of mondelinge vragen en
de ingediende moties, resoluties en voorstellen van
decreet samen.

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werden er 2.208
schriftelijke vragen bij het Vlaams Parlement inge-
diend. Het totale aantal ingediende schriftelijke
vragen evolueerde sedert 1995 als volgt.

Legislatuur 1995-1999
1995 364
1995-1996 1.788 
1996-1997 2.340
1997-1998 2.727
1998-1999 1.298  
Totaal 8.517

Legislatuur 1999-2004
1999 122
1999-2000 2.188
2000-2001 1.967
2001-2002 2.121
2002-2003 2.053
2003-2004 1.333
Totaal 9.784

Legislatuur 2004-2009
2004 150
2004-2005 2.585
2005-2006 2.208

Van de 2.208 schriftelijke vragen die werden inge-
diend in het zittingsjaar 2005-2006, waren er 106
onontvankelijk, dat is 4,8%. De ontvankelijkheids-
bepalingen in het Reglement hebben vooral als doel
de vragen toe te spitsen op reële beleidscontrole en
elkaar overlappende initiatieven te vermijden. 

Vanaf 1 oktober 2005 gebeurt de officiële publica-
tie van de beantwoorde schriftelijke vragen op de
website van het Vlaams Parlement. Hiervoor werd
een speciale publicatiepagina gecreëerd: het
"Websitebulletin". In principe gebeurt de publicatie
doorlopend, naargelang de antwoorden worden
verstrekt. Er geldt wel een kort "embargo" om de
vraagstellers de gelegenheid te geven als eerste van
het antwoord kennis te nemen. 
Meer informatie over het Websitebulletin en over
de publicatie van de schriftelijke vragen vindt u in
Hoofdstuk III,4 van dit jaarverslag.

De tabellen en grafieken hierna betreffen alleen de
ontvankelijke schriftelijke vragen.
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Tabel 49: Aantal schriftelijke vragen per fractie per minister (2005-2006)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Leterme 26 21 8 7 8 12 82

Moerman 44 19 7 4 5 11 90    

Vandenbroucke 99 51 47 12 9 24 3 245    

Vervotte 63 93 35 21 17 9 2 240   

Van Mechelen 42 62 18 17 25 19 4 187    

Anciaux 56 33 10 4 6 18 3 130    

Bourgeois 57 41 13 10 5 12 1 139    

Peeters 146 173 84 67 53 58 8 589   

Keulen 81 53 7 10 12 26 10 199

Van Brempt 61 66 28 9 16 19 2 201    

Totaal 675 612 257 161 156 208 33 2102    

Tabel 50: Schriftelijke vragen per fractie per minister in procenten (2005-2006) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Leterme 4 3 3 4 5 6 4 

Moerman 7 3 3 2 3 5 4     

Vandenbroucke 15 8 18 7 6 12 9 12     

Vervotte 9 15 14 13 11 4 6 11    

Van Mechelen 6 10 7 11 16 9 12 9     

Anciaux 8 5 4 2 4 9 9 6     

Bourgeois 8 7 5 6 3 6 3 7     

Peeters 22 28 33 42 34 28 24 28    

Keulen 12 9 3 6 8 13 30 9 

Van Brempt 9 11 11 6 10 9 6 10     

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100    
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Tabel 51: Procentueel aandeel per fractie in het totale aantal schriftelijke vragen (afgeronde cijfers)

Fractie 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VB 27 20 22 28 26 22 43 29 32 

CD&V 22 46 45 44 42 41 17 30 29 

VLD-Vivant 16 10 13 9 10 10 6 11 12 

sp.a-spirit 4 6 2 2 3 2 4 8 8 

Groen! 1 6 7 8 8 7 3 5 7 

VU / VU&ID 20 10 10 7 7 12 

N-VA 26 16 10 

Overige / UF 10 2 1 2 4 7 1 2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Grafiek 21: Evolutie van het aandeel per fractie in het totale aantal schriftelijke vragen
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Grafiek 22: Procentueel aandeel per fractie in het totale aantal schriftelijke vragen

Binnenring: 1995-2005 - Buitenring: 2005-2006
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Tabel 52: Procentueel aandeel per minister in het totale aantal schriftelijke vragen (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein 2004 2004- 2005-

2005 2006

Leterme 5 3 4 

Moerman 3 4 4 

Vandenbroucke 12 12 12 

Vervotte 11 9 11 

Van Mechelen 12 8 9      

Anciaux 6 4 6    

Bourgeois 5 8 7      

Peeters 31 32 28   

Keulen 9 11 9 

Van Brempt 6 9 10   

Totaal 100 100 100   

Grafiek 23: Procentueel aandeel per minister in het totale aantal schriftelijke vragen (2005-2006)
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3.3.5 Het aantal schriftelijke vragen per
bevoegdheidsdomein

Hierna worden voor het zittingsjaar 2005-2006 de
belangstellingssferen van de vraagstellers aangege-

Grafiek 24: Evolutie van het aantal schriftelijke vragen per minister
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ven. Het gaat om een procentuele vergelijking,
enerzijds binnen elke fractie, anderzijds binnen het
totaal van de (ontvankelijke) schriftelijke vragen.
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Tabel 53: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in de schriftelijke vragen van elke fractie en
in het totale aantal schriftelijke vragen (2005-2006) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein VB CD&V VLD- sp.a- Groen! N-VA UF Totaal

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 7 13 5 12 5 9 9 9     

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 7 1 2 1 1 <1 3 3   

Cultuur en Sport 4 3 1 4 2 6 6 3

Financiën en Begroting 3 2 1 1     

Leefmilieu en Natuurbehoud 8 8 12 11 17 6 12 9     

Mediabeleid 1 2 <1 1 1 2 1     

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 10 5 8 7 3 6 3 7     

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 23 30 32 35 38 28 24 29     

en Vervoer

Welzijn, Gezin en Gezondheid 12 20 20 18 14 14 15 16     

Werkgelegenheid en Economische 8 7 15 7 8 9 9     

Aangelegenheden

Werking Vlaamse Regering 9 7 1 2 8 17 3 7

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 11 1 1 1 3 3 24 5     

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  

Tabel 54: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal schriftelijke vragen

Bevoegdheidsdomein 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Binnenlandse Aangelegenheden 5  8  5  7  7  7  6  10  9   

Buitenlandse en Europese

Aangelegenheden 3  2  2  2  2  2  1  2  3   

Cultuur en Sport 1  2  3  4  4  4  7  4  3  

Financiën en Begroting 3  1  1  2  2  4  1  2  1   

Leefmilieu en Natuurbehoud 15  14  14  14  12  9  12  10  9   

Mediabeleid 2  1  2  <1  2  2  1  1  

Onderwijs, Vorming

en Wetenschapsbeleid 6  7  9  7  8  7  10  7  7 

Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer 27  25  22  23  26  27  24  29  29

Welzijn, Gezin en Gezondheid 18  18  25  19  22  18  16  15  16  

Werkgelegenheid en Economische

Aangelegenheden 8  7  9  8  8  9  9  8  9     

Werking Vlaamse Regering 7  9  6  6  4  8  3  5  7  

Verhoudingen in de Belgische

Federale Staat 6  5  3  6  6  2  8  4  5 

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100   
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Grafiek 25: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal schriftelijke vragen

Binnenring: 1997-1998 t.e.m. 2004-2005 - Buitenring: 2005-2006
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4. De begrotingswerkzaamheden: een
decreetgevende en controlerende activi-
teit 

Procedures en bevoegdheden

De jaarlijkse bespreking en goedkeuring van begro-
tingsdecreten is een belangrijk moment voor het
Vlaams Parlement. Met de goedkeuring van de
inkomsten- en uitgavenbegroting die door de
Vlaamse Regering wordt opgesteld, machtigt het
Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om de
voorgestelde uitgaven te doen en de vereiste finan-
ciële middelen te innen. Zonder begroting kan de
Vlaamse Regering geen beleid voeren. De begro-
tingsbesprekingen zijn tegelijk een belangrijk
instrument van parlementaire controle: indien het
Vlaams Parlement de begroting die de regering
voorstelt niet goedkeurt, wordt dat als een belang-
rijk signaal van wantrouwen ten aanzien van de
Vlaamse Regering beschouwd.

De begroting die de Vlaamse Regering opstelt voor
het kalenderjaar X wordt uiterlijk eind oktober van
het jaar X-1 bij het Vlaams Parlement ingediend in
de vorm van 2 ontwerpen van decreet: een ontwerp
van decreet houdende de middelenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap en een ontwerp van decreet
houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap. Elke inhoudelijk bevoegde
commissie van het Vlaams Parlement bespreekt het
gedeelte van de algemene uitgavenbegroting dat
betrekking heeft op haar bevoegdheden. Elke com-
missie houdt een indicatieve stemming over haar
gedeelte van de uitgavenbegroting en deelt haar
verslag mee aan de commissie, bevoegd voor
Financiën en Begroting5 waar de eindstemming op
het niveau van de commissies plaatsvindt. De mid-
delenbegroting wordt enkel besproken door de
commissie, bevoegd voor Financiën en Begroting.
Na afhandeling in commissie volgt een algemeen
debat over de begroting in plenaire vergadering. De
eindstemmingen in de plenaire vergadering betref-
fende beide ontwerpen van decreet vinden plaats
voor eind december van het jaar X-1. 

Samen met de 2 begrotingsdecreten dient de rege-

ring traditioneel een ontwerp van programmade-

creet in bij het Vlaams Parlement. Een programma-

decreet, officieel “decreet houdende bepalingen tot

begeleiding van de begroting” genoemd, is een ver-

zameling van nieuwe decretale bepalingen of wijzi-

gingen aan bestaande decretale bepalingen die

nodig zijn om de nieuwe begroting te kunnen uit-

voeren. Elke inhoudelijk bevoegde commissie van

het Vlaams Parlement bespreekt het gedeelte van

het programmadecreet dat betrekking heeft op haar

bevoegdheden. Elke commissie houdt een eind-

stemming over haar gedeelte van het programma-

decreet.

Door de aanneming van de resolutie betreffende de

functie van een decreet houdende bepalingen tot

begeleiding van de begroting mogen er geen

decreetgevende bepalingen in het programmade-

creet worden opgenomen die geen rechtstreekse

band hebben met de begroting. Doordat het

Uitgebreid Bureau op de toepassing van deze reso-

lutie nauwkeurig toeziet, is het programmadecreet

afgeslankt tot een decreet dat effectief die bepalin-

gen bevat die nodig zijn om de desbetreffende

begroting uit te voeren. Die afslanking heeft soms

aanleiding gegeven tot “ontwerpen van decreet

houdende diverse bepalingen” die niet meer gekop-

peld zijn aan de begrotingsdecreten. Het betreft in

feite verzameldecreten waarin bepalingen van

diverse aard bijeengebracht zijn omdat de Vlaamse

Regering het niet opportuun acht ze als afzonderlij-

ke ontwerpen van decreet bij het Vlaams Parlement

in te dienen.

Beleidsnota’s

Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur (voor

de vierde maandag van oktober na de eedafleg-

ging van de Vlaamse Regering of tegen elk ander

tijdstip als het Uitgebreid Bureau anders beslist)

worden beleidsnota’s, geïntegreerd per departe-

ment van het ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, ingediend. 

De beleidsnota’s moeten worden opgesteld in

onderling overleg tussen de betrokken leden van de

regering en geven de strategische keuzes en opties

van het beleid voor de duur van de regeerperiode

weer. Na de behandeling van de beleidsnota’s in de

bevoegde commissies, gebeurt de bespreking in de

plenaire vergadering van de beleidsnota’s, op basis

van de met redenen omklede moties of moties van
5 Tijdens deze en de vorige legislatuur de Commissie voor Algemeen

Beleid, Financiën en Begroting geheten. 



wantrouwen, die worden ingediend tot besluit van

de beleidsnota. 

Beleidsbrieven

Vanaf het zittingsjaar 1996-1997 dienen de minis-

ters van de Vlaamse Regering samen met de begro-

ting ook een beleidsbrief voor hun specifieke

bevoegdheidsdomeinen in (uitgezonderd dus bij

aanvang van een nieuwe legislatuur). De beleids-

brief bevat een overzicht van de uitvoering van de

begroting tijdens het lopende begrotingsjaar en een

prognose over de beleidsinvulling tijdens het vol-

gende begrotingsjaar. De beleidsbrief bevat even-

eens een overzicht van de wijze waarop de regering

gevolg heeft gegeven aan het regeerakkoord en de

beleidsnota’s, resoluties en moties die door het

Vlaams Parlement aangenomen zijn.

Een samenvatting van de beleidsopties en de initia-

tieven voor het volgende begrotingsjaar moeten als

bijlage bij de beleidsbrief worden gevoegd.

De beleidsbrieven worden in de verschillende com-

missies in samenhang met de begroting besproken.

Tot besluit van het debat in de commissies kan een

motie van aanbeveling worden ingediend, waarover

het Parlement zich door een stemming in de plenai-

re vergadering uitspreekt.  

Voor de begrotingsaanpassingen geldt dezelfde

procedure, met die beperking dat er geen beleids-

brieven ingediend worden. In elk geval moet de

Vlaamse Regering op grond van de wetten op de

rijkscomptabiliteit een begrotingscontrole uitvoe-

ren, waarna de middelen- en uitgavenbegroting van

de Vlaamse Gemeenschap eventueel kunnen wor-

den aangepast. In dat geval worden de ontwerpen

van decreet tot aanpassing van de uitgaven- en mid-

delenbegroting ingediend bij het Vlaams Parlement

en uiterlijk op 30 april rondgedeeld aan de Vlaamse

vertegenwoordigers. Voor 30 juni van het jaar X

moeten die ontwerpen door het Vlaams Parlement

worden aangenomen. 

Eindrekeningen

In het zittingsjaar 2002-2003 werden de eindreke-

ningen 1999 en 2000 aangenomen. In het zittings-

jaar 2005-2006 werd de eindrekening 2001 in het

Vlaams Parlement ingediend. 

Begrotingsontwerpen

De begrotingswerkzaamheden van het Vlaams

Parlement tijdens de legislatuur worden samenge-

vat in tabel 55. 
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Type begrotingsdecreet 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Middelenbegroting 1 1 1 1 1 1 1  

Uitgavenbegroting 1 1 1 1 1 1 1  

Aanpassingen middelenbegroting 1 1 2 2 1 2 1

Aanpassingen uitgavenbegroting 2 1 4 2 2 2 1  

Eindrekeningen 0 1 0 2 0 0 0

Programmadecreten 2 2 2 3 2 2 2  

Totaal 7 7 10 11 7 8 6  

Tabel 55: Aantal aangenomen begrotingsdecreten



113

De evolutie van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap sinds 1991

De ontwikkeling van de inkomsten en de uitgaven

van de Vlaamse Gemeenschap sinds 1991 wordt

samengevat in tabel 56 en grafiek 26. Er kan wor-

den vastgesteld dat de extra middelen die door ach-

tereenvolgende communautaire akkoorden aan de

Vlaamse Gemeenschap werden toegekend een zeer

sterke stijging van de uitgavenbegroting mogelijk

hebben gemaakt zonder dat die stijging gepaard

ging met een verslechtering van de financiële posi-

tie van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1997 kent

de uitvoering van de begroting van de Vlaamse

Gemeenschap geen tekorten meer maar overschot-

ten. 

De aanhoudende begrotingsoverschotten leiden tot

een aanzienlijke daling van de schuld van de

Vlaamse Gemeenschap. Volgens de prognoses van

de Vlaamse Regering zal de schuld van de Vlaamse

Gemeenschap tegen 2009-2010 tot 0 euro terugge-

bracht zijn.

Tabel 56: Inkomsten, uitgaven en begrotingssaldo van de Vlaamse Gemeenschap*
(in miljard euro - nominale termen)

Jaar Inkomsten Uitgaven Saldo

1991 9,35 9,83 -0,48 

1992 9,94 10,73 -0,79 

1993 10,85 11,39 -0,54 

1994 11,50 12,35 -0,85 

1995 12,23 12,71 -0,48      

1996 12,62 13,12 -0,50    

1997 13,72 13,61 0,11      

1998 14,42 14,12 0,29   

1999 15,33 14,90 0,42 

2000 15,61 14,99 0,62

2001 16,70 16,29 0,41

2002 16,65 16,75 -0,10

2003 17,40 17,40 0,00

2004 17,92 17,91 0,01

2005 19,14 18,46 0,68

2006 20,40 20,10 0,30

* De gegevens met betrekking tot de begrotingsjaren 1991-1998 zijn definitief en overgenomen uit de decreten houdende de eindregeling

van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 

De gegevens voor 1999 werden afgeleid uit het Boek van het Rekenhof 2000 (Stuk 36 (2000-2001) – Nr. 1, p. 53-54).

De cijfers voor 2000 zijn in in het Boek van het Rekenhof 2001 (Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, p, 124) gepubliceerd.

De cijfers tot 2000 zijn realisaties. 

De cijfers voor 2001 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2001

De cijfers voor 2002 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2002 

De cijfers voor 2003 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2003

De cijfers voor 2004 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2004

De cijfers voor 2005 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2005

De cijfers voor 2006 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2006
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Grafiek 26: Inkomsten en uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap (in miljard euro)
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De financiële middelen waarover de Vlaamse
Gemeenschap beschikt, bestonden tot voor de
Lambermontakkoorden voor circa 90 procent uit
middelen die de federale overheid ingevolge de
Financieringswet van 6 januari 1989 doorstort aan
de Vlaamse Gemeenschap.
Na de Lambermontakkoorden zouden de doorstor-
tingen iets meer dan 80 procent van de middelen

van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
uitmaken.

Tabel 57 en grafiek 27 ten slotte, geven een over-
zicht van de verdeling van de uitgaven over de ver-
schillende bevoegdheidsdomeinen in 2006 na de
begrotingscontrole.
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Tabel 57: Uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap per bevoegdheidsdomein in 2006
na begrotingscontrole (in miljoen euro)

Bevoegdheidsdomein Uitgaven % van totaal

Onderwijs 8939,9  44 %  

Welzijn en Gezondheid 2810,5  14 %   

Cultuur en Media 876,8  4 %  

Werkgelegenheid 1404,0  7 %   

Lokale besturen 1936,0  10 %        

Leefmilieu 568,7  3 %      

Huisvesting 362,7  2 %        

Openbare Werken en Vervoer 1642,1  8 %     

Werking van de overheid 949,6  5 %   

Financieel beheer 606,9  3 %     

Totaal 20097,2  100 %     
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Volledigheidshalve wordt er opgewezen dat de
hierboven vermelde uitgaven in de uitgavenbegro-
ting de volgende uitgaven niet bevatten:

- de uitgaven die gefinancierd worden met de
inkomsten uit de milieuheffingen (die toegewe-
zen zijn aan het Minafonds) (376 miljoen euro
voor begrotingsjaar 2006); 

- de uitgaven die voortvloeien uit de eigen ont-
vangsten van het Vlaams Infrastructuurfonds. De
uitgaven voor infrastructuur zijn in tabel 57 ten
bedrage van circa 54,7 miljoen euro onderschat;

- de uitgaven (ordonnanceringskredieten) opgeno-
men in het Financieringsfonds voor schuldaf-
bouw en eenmalige investeringsuitgaven (FFEU)
ten bedrage van  172,4 miljoen euro (de uitgaven
gaan vooral naar verkeersinfrastructuur, milieu
en onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen). 

Grafiek 27: Inkomsten en uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap (in miljard euro)
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5. Verzoekschriften

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift of een petitie is een brief,
gericht aan het Vlaams Parlement of aan de voorzit-
ter van het Vlaams Parlement, waarin iemand een
verzoek formuleert. Het recht om verzoekschriften
in te dienen, heet het petitierecht. Het vloeit voort
uit artikel 28 van de Grondwet. Het recht om ver-
zoekschriften in te dienen bij het Vlaams Parlement
wordt geregeld door het bijzonder decreet van 6 juli
2001, het gewoon decreet van 6 juli 2001 en artikel
86 van het Reglement van het Vlaams Parlement.

Het petitierecht is een vorm van rechtstreekse
democratie. Dat betekent dat iedereen het parle-
ment kan verzoeken om een concreet voorstel te
bespreken om het beleid of een decreet te wijzigen.
Op die manier kan de bevolking de Vlaamse volks-
vertegenwoordiging helpen om onvolkomenheden,
eventuele onrechtvaardigheden of onverwachte
effecten, of zelfs lacunes in de decreetgeving te
detecteren. Tegelijk is het petitierecht een hulp bij
de controlerende opdracht van het Vlaams
Parlement: het parlement kan een verzoekschrift
immers verwijzen naar de Vlaamse Regering met
het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te ver-
strekken aan het parlement. 

Vormvoorwaarden

Een verzoekschrift wordt ingediend door een brief
te richten aan het Vlaams Parlement of aan de voor-
zitter van het Vlaams Parlement. Iedereen kan een
verzoekschrift indienen. Er zijn immers geen ver-
eisten inzake leeftijd of nationaliteit. Een verzoeker
hoeft ook geen persoonlijk belang aan te tonen of
in Vlaanderen te wonen.

Het verzoekschrift moet wel ondertekend zijn en
uit de brief moet minstens een verzoek kunnen
worden afgeleid. Verzoekschriften die bij het
Vlaams Parlement ingediend worden, moeten ook
betrekking hebben op onderwerpen die tot de
bevoegdheid van het Vlaams Parlement behoren, of
moeten minstens de belangen raken van de
Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

Behandeling

Ontvankelijkheidsonderzoek

De voorzitter van het Vlaams Parlement onderzoekt
of het verzoekschrift ontvankelijk is. Dat
betekent dat hij nagaat of de naam en de voornaam
van de verzoeker leesbaar vermeld worden, of het
verzoekschrift ondertekend is, en of het betrekking
heeft op de bevoegdheden van het Vlaams
Parlement, of minstens de belangen van de
Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest
raakt.

Inhoudelijk onderzoek

Een ontvankelijk verklaard verzoekschrift wordt in
principe doorverwezen naar de commissie die
bevoegd is voor het onderwerp dat in het verzoek-
schrift wordt aangekaart. Die commissie beschikt
over verschillende mogelijkheden om het verzoek-
schrift te onderzoeken.

Sinds de hervorming van de verzoekschriftenproce-
dure op het einde van het vorige zittingsjaar, kan de
commissie zich beperken tot een akteneming, als
zij het verzoekschrift niet geschikt acht voor parle-
mentaire bespreking. Ze kan ook besluiten om het
verzoekschrift door te verwijzen naar een andere
instantie die beter geschikt wordt geacht om het
verzoekschrift te behandelen. 

Als de commissie beslist het verzoekschrift ten
gronde te bespreken, kan ze de verzoeker of andere
personen horen. Als het verzoekschrift door min-
stens 15.000 personen ondertekend werd, is ze
zelfs verplicht om de eerste ondertekenaar van het
verzoekschrift te horen. De commissie kan de rege-
ring over de inhoud van het verzoekschrift om uit-
leg vragen, en daarbij een bepaalde termijn opleg-
gen. De commissie kan advies inwinnen bij
bestaande adviesorganen. Als het verzoekschrift
betrekking heeft op de rechten van het kind, is de
commissie verplicht een advies te vragen aan het
Kinderrechtencommissariaat. De commissie kan
ook aan de verslaggevers de opdracht geven om ter
plaatse de feiten te gaan vaststellen.
Tot slot van de bespreking van het verzoekschrift,
stelt de commissie een gemotiveerde conclusie op.
Van het geheel van de commissiebesprekingen
wordt een commissieverslag gemaakt.
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Voor gedetailleerde gegevens over het aantal, het
onderwerp en de afhandeling van verzoekschriften
van dit zittingsjaar wordt verwezen naar bijlage 4. 

Tabel 58: aantal ingediende verzoekschriften
vanaf 14 juli 1998

Zittingsjaar Aantal

1999 3

1999-2000 13

2000-2001 17

2001-2002 62

2002-2003 89

2003-2004 55

2004-2005 77

2005-2006 47

TOTAAL 316

Behandeling in de plenaire vergadering

Het verzoekschrift wordt vervolgens op de agenda
van de plenaire vergadering geplaatst. De plenaire
vergadering spreekt zich dan uit over de conclusies
van de commissie. De plenaire vergadering moet
zich hierover uitspreken binnen een termijn van 6
maanden, eventueel met 3 maanden verlengbaar,
vanaf de indiening van het verzoekschrift. 

Aantal ingediende verzoekschriften

6. Procedures met betrekking tot de ver-
houding tot de federale staat en de ove-
rige gemeenschappen en gewesten van
België

6.1 Bevoegdheidsconflicten

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan het

Vlaams Parlement verzoeken een beroep in te stel-

len bij het Arbitragehof om een wet, een decreet of

een regel zoals bedoeld in artikel 134 van de

Grondwet geheel of gedeeltelijk te vernietigen,

wanneer hij van oordeel is dat ze een schending

inhouden van:

a) de regels die door of krachtens de Grondwet zijn

vastgesteld voor het bepalen van de onderschei-

den bevoegdheden van de Staat, de gemeen-

schappen en de gewesten;

b) de artikelen van titel II (de rechten van de

Belgen) en de artikelen 170 (de invoering van

belastingen), 172 (geen voorrechten inzake

belastingen) en 191 (de bescherming van vreem-

delingen) van de Grondwet.

Om dat beroep bij het Arbitragehof in te stellen

moet de volksvertegenwoordiger een motie indie-

nen bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, die

door ten minste twee derde van de volksvertegen-

woordigers is ondertekend of moet worden aange-

nomen.

Tijdens de zitting 2005-2006 werd geen motie tot

beroep bij het Arbitragehof ingediend.  

6.2 Belangenconflicten

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft het

recht bij de voorzitter van het Vlaams Parlement

een motie wegens een belangenconflict in te die-

nen. Daarin wordt verklaard dat het Vlaams

Parlement ernstig in zijn belangen wordt benadeeld

door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of

ordonnantie of door een amendement daarop dat

aanhangig wordt gemaakt bij een andere parlemen-

taire vergadering van het federale België.  

Als een dergelijke motie wordt aangenomen met

ten minste drie vierde van de stemmen, wordt de

procedure in de betrokken instelling gedurende

zestig dagen geschorst om overleg te kunnen ple-

gen.  De schorsing neemt eerst aanvang na de indie-
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ning van het verslag. Indien het overleg binnen de
termijn van zestig dagen niet tot een oplossing
leidt, wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de
Senaat, die binnen dertig dagen een gemotiveerd
advies uitbrengt aan het Overlegcomité. Het Over-
legcomité beslist binnen dertig dagen volgens de
procedure van de consensus.

Tijdens de zitting 2005-2006 werden twee moties
betreffende een belangenconflict ingediend, waar-
van één werd verworpen en één zonder voorwerp is
geworden. Een motie die al tijdens de zitting 2004-
2005 was ingediend, werd eveneens verworpen.

Anderzijds werd het Vlaams Parlement gevat door
belangenconflicten die het Parlement van de Fran-
se Gemeenschap op 2 mei 2006 en het Waals
Parlement op 11 mei 2006 hebben ingesteld met het
oog op overleg met het Vlaams Parlement over het
ontwerp van decreet houdende wijziging van het
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode (zie ook hoofdstuk II, 2.2.15). Na amen-
dering in de commissie bevestigden beide parle-
menten op 6 en 12 juli 2006 nog steeds van oor-
deel te zijn ernstig te worden benadeeld. Tijdens de
plenaire vergadering van 12 juli 2006 vaardigde het
Vlaams Parlement de voorzitter en de heren Joris

Van Hauthem (VB) en Ludwig Caluwé (CD&V),

mevrouw Dominique Guns (VLD-Vivant),

mevrouw Michèle Hostekint (sp.a-spirit), mevrouw

Mieke Vogels (Groen!) en de heer Bart De Wever

(N-VA) af voor het overleg. Dat vond plaats op 4

september 2006, maar leidde niet tot een oplossing.

Op 17 september 2006 werden de geschillen aan-

hangig gemaakt bij de Senaat.

7. Bijzondere bevoegdheden van het
Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft krachtens bepaalde

wettelijke en decretale bepalingen de bevoegdheid

om benoemingen of voordrachten tot benoeming te

doen voor een aantal functies binnen de wetgeven-

de en uitvoerende macht. Die benoemingen en

voordrachten gebeuren allemaal op grond van de

evenredige vertegenwoordiging van de fracties in

het Vlaams Parlement.

Een overzicht van alle benoemingen en voordrach-

ten tijdens de zitting 2005-2006 vindt u in bij-

lage 10.
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8. Aan het Vlaams Parlement verbonden
instellingen

8.1 De Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst is bevoegd voor de

behandeling van klachten van burgers over de wer-

king van de Vlaamse overheidsdiensten. Hij kan de

overheid ook adviseren over de verbetering van

haar werking. Bernard Hubeau is vanaf 1 maart

1999 de Vlaamse ombudsman.

De parlementaire Vlaamse Ombudsdienst is inge-

steld door het decreet van 7 juli 1998 houdende

instelling van de Vlaamse Ombudsdienst. Hoe dat

ombudsdecreet tot stand is gekomen, staat in het

verslag van de bespreking van het decreet in de

Commissie voor Reglement en Samenwerking

(Stuk 893 (1997-1998) – Nr. 6). De Vlaamse

Ombudsdienst is een van het Vlaams Parlement

onafhankelijke, maar eraan verbonden instelling.

De logistieke, organisatorische en materiële onder-

steuning van de Vlaamse Ombudsdienst door het

Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement is

geregeld in een Protocol van samenwerking.

De Vlaamse ombudsman heeft zijn zevende jaar-

verslag, het Jaarverslag 2005, op 19 april 2006

voorgesteld en aan Norbert De Batselier, voorzitter

van het Vlaams Parlement, overhandigd. Het

Jaarverslag 2005 van de Vlaamse Ombudsdienst is

door het Vlaams Parlement gepubliceerd als Stuk

41(2005-2006) – Nr. 1. Het Jaarverslag 2005 werd

geagendeerd in de verschillende commissies van

het Vlaams Parlement. De plenaire vergadering van

het Vlaams Parlement heeft een resolutie aangeno-

men ter afronding van de bespreking van het

Jaarverslag 2005 van de Vlaamse Ombudsdienst.

Met de decreten van 15 juli 2005, van 9 december

2005 en van 23 juni 2006 werden enkele wijzigin-

gen aangebracht aan het decreet van 7 juli 1998

houdende instelling van de Vlaamse

Ombudsdienst. Het decreet van 15 juli houdende

wijziging van diverse decreten, wat het statuut van

de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement

verbonden instellingen betreft, stroomlijnt de statu-

ten van de Vlaamse ombudsman, de

Kinderrechtencommissaris en de mandaathouders

van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en

Technologisch Aspectenonderzoek en van het

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

Het decreet van 9 december 2005 houdende wijzi-

ging van het decreet van 7 juli 1998 houdende

instelling van de Vlaamse Ombudsdienst verstevigt

het effect van “gegronde” klachten. Als de Vlaamse

ombudsman het niet eens is met de reactie van een

Vlaamse overheidsdienst op een gegronde klacht,

dan kan hij daarover verslag uitbrengen bij de

minister. Die moet binnen veertig dagen een gron-

dig gemotiveerde nota sturen met een verantwoor-

ding van de reactie van de overheidsdienst. Het

decreet van 23 juni 2006 houdende wijziging van

het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van

de Vlaamse Ombudsdienst vervangt het begrip

“administratieve overheid” uit het oorspronkelijke

decreet door het ruimere begrip “bestuursinstan-

tie”.

8.2 Het Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat werd door het

Vlaams Parlement opgericht bij decreet van 15 juli

1997 en ging operationeel van start op 16 juni

1998. Het Kinderrechtencommissariaat is een onaf-

hankelijke instantie die toeziet op de naleving van

het Internationale Verdrag inzake de Rechten van

het Kind. Dat Verdrag werd bij decreet van 15 mei

1991 (BS 13 juli 1991) door het Vlaams Parlement

goedgekeurd en heeft in Vlaanderen dus kracht van

wet. 

Het Kinderrechtencommissariaat heeft verschillen-

de decretale opdrachten: adviesverlenen, informe-

ren en sensibiliseren, klachten behandelen en

onderzoek doen naar de leefsituatie van minderjari-

gen. Door die variatie in de taken heeft het

Kinderrechtencommissariaat ook verschillende

doelgroepen: kinderen en jongeren, volwassenen

(en de publieke opinie), en uiteraard beleidsma-

kers. Die beleidsmakers zijn in de eerste plaats

Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het

Kinderrechtencommissariaat rapporteert over zijn

werkzaamheden in een eigen jaarverslag. 

Voor het Jaarverslag van het Vlaams Parlement zijn

vooral de werkzaamheden ten behoeve van het

Vlaams Parlement vermeldenswaard. Het

Kinderrechtencommissariaat volgt de agenda’s van

de commissies en adviseert over thema’s die rele-

vant zijn voor minderjarigen, op verzoek van het

Vlaams Parlement of uit eigen beweging. Het

Kinderrechtencommissariaat adviseert ook andere

instanties, zoals de Vlaamse Regering, federale

instellingen of voorzieningen voor kinderen en jon-
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geren, aangezien de belangen van kinderen en jon-

geren meerdere bevoegdheidsdomeinen bestrijken.

In de periode oktober 2005 – september 2006 advi-

seerde het Kinderrechtencommissariaat over de

volgende onderwerpen:

• met betrekking tot het beleidsdomein Gezin:

- inzake kinderopvang: dienstencheques bieden

geen garantie voor kwaliteitsvolle kinderop-

vang;

- inzake anoniem donorschap: een kind heeft het

recht zijn ouders te kennen;

- inzake geweld op minderjarigen: het

Kinderrechtencommissariaat pleit voor nulto-

lerantie;

- inzake echtscheiding: het

Kinderrechtencommissariaat vraagt aandacht

voor de rechten van minderjarigen in de schei-

dingswetgeving;

- inzake zorgouderschap: het

Kinderrechtencommissariaat verzet zich tegen

meerdere ouderschapsstatuten voor één kind

• met betrekking tot het beleidsdomein Onderwijs:

- inzake spijbelen: de rechten van de jongere in

kwestie moeten gevrijwaard blijven, met grote

aandacht voor preventie en begeleiding, en pas

in laatste instantie zijn sancties te verantwoor-

den;

- inzake pesten: het Kinderrechtencommissariaat

vraagt constante aandacht voor dit probleem,

en spreekt zijn voorkeur uit voor een bemidde-

lende aanpak.

• met betrekking tot het beleidsdomein Justitie:

- het jeugdbeschermingsrecht (de uithandenge-

ving is een inbreuk op het Internationaal

Verdrag van de Rechten van het Kind);

- versterking van de rechtspositie van de minder-

jarigen.

• met betrekking tot het beleidsdomein

Jeugdbeleid/Varia:

- het Kinderrechtencommissariaat spreekt zich

positief uit over het jeugdbeleidsplan II;

- geluidshinder die jongeren en kinderen veroor-

zaken voor hun leefomgeving mogen hun

rechten niet in de weg staan.

De adviezen en het jaarverslag staan op de website

van het Kinderrechtencommissariaat: www.kinder-

rechten.be.

8.3 viWTA 

In de plenaire zitting van 17 juli 2000 ging het

Vlaams Parlement over tot de oprichting van het

Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en

Technologisch Aspectenonderzoek. Technologisch

aspectenonderzoek of Technology Assessment

(TA) is een betrekkelijk nieuwe, multidisciplinaire

onderzoekspraktijk die de maatschappelijke impli-

caties van technologische vernieuwingen in kaart

probeert te brengen. Ze behandelt zowel de belof-

ten als de uitdagingen die dergelijke ontwikkelin-

gen met zich meebrengen, en dit op onder meer

ethisch, medisch, sociaal-economisch, cultureel, en

ecologisch vlak. 

De leidraad voor de werking van het viWTA is het

mission statement:

"Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en

Technologisch Aspectenonderzoek is een onafhan-

kelijke en autonome instelling verbonden aan het

Vlaams Parlement. Zij onderzoekt de maatschappe-

lijke aspecten van wetenschappelijke en technolo-

gische ontwikkelingen. Dit gebeurt op basis van

studie en analyse, het structureren en stimuleren

van het maatschappelijke debat, het observeren van

wetenschappelijke en technologische ontwikkelin-

gen in binnen- en buitenland, het verrichten van

prospectief onderzoek over deze ontwikkelingen,

het informeren van doelgroepen en het verlenen

van advies aan het Vlaams Parlement op basis van

deze activiteiten. Door deze activiteiten wil het

viWTA bijdragen tot het verhogen van de kwaliteit

van het maatschappelijk debat en tot een beter

onderbouwd besluitvormingsproces." 

Een dergelijk TA kan verschillende vormen aanne-

men. Studieopdrachten en een bevraging van

experts zijn klassieke methodes om langetermijn-

gevolgen te bestuderen. Een andere, meer moderne

invalshoek van TA is participatief: het brede

publiek wordt rechtstreeks bij het debat betrokken. 

Net zoals wetenschap en technologie is ook TA een

internationaal gegeven. Het viWTA is lid van het

EPTA-netwerk (European Parliamentary

Technology Assessment Network), dat soortgelijke

parlementaire instituten in Europa verenigt. 

Het viWTA telde op 1 juni 2006 acht personeelsle-

den: de directeur, een secretarieel medewerker, een
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communicatieverantwoordelijke, vier onderzoekers
en een onderzoeksmedewerker. 

In 2006 ging het viWTA verder met het onderzoe-
ken van de maatschappelijke aspecten die verbon-
den zijn aan energiegebruik, energievoorziening en
energievoorzieningszekerheid. Een nieuw project
onderzoekt de rol van fossiele brandstoffen bij de
energievoorzieningszekerheid, met nadruk op de
strategische voorraden van fossiele brandstoffen
en/of uranium. De toekomstverkenning
“Energiesystemen - Vlaanderen 2050” evenals de
studie over mobiliteit en energie zijn vóór 2006
opgestart, maar liepen dit jaar af.

In de levenswetenschappen werd in 2006 de basis
gelegd voor een technologiefestival over de nano-
wetenschap en –technologie, waarbij bijzondere
aandacht uitgaat naar de concrete gevolgen die
deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de
samenleving en de individuele burger. Het festival
zelf heeft plaats in 2007 en wordt georganiseerd in
het Vlaams Parlement. Verder heeft het viWTA zijn
interessedomein in de levenswetenschappen uitge-
breid tot de problematiek van de onderwijskunde.
Er zal een overzichtstudie uitgevoerd worden van
het beleidsvoorbereidende onderzoek op het gebied
van onderwijs, en er zal ook onderzocht worden

waarom leerlingen al dan niet kiezen voor weten-
schappelijke en technologische richtingen in het
onderwijs. 

In het domein van de informatie en communicatie-
technologie wordt er  een nieuw, participatief pro-
ject opgestart over kansarmoede en technologie.
Het onderzoek naar cyberpesten bij adolescenten
en de stakeholderanalyse van de e-democratie zijn
in 2005 gestart en in 2006 afgewerkt en gepresen-
teerd.
Het kleinere, ondersteunende project “Technologie
in kaart”over functionele voeding begon in 2005 en
werd in 2006 afgerond. Twee nieuwe projecten
“Technologie in kaart” zijn gepland voor eind 2006
en hebben als onderwerp de witte biotechnologie
en technologische hulpmiddelen voor personen met
een handicap en zorgbehoevenden. Ten slotte zal
een lezingenreeks georganiseerd worden over het
veranderende wetenschapsysteem. 

Daarnaast werkte het viWTA in 2006 nog een aan-
tal projecten af die eerder werden opgestart. Het
gaat hier onder meer om het project “Platteland met
toekomst” en de overzichtstudie over niet-ionise-
rende straling. Twee Europese projecten –de
“European Citizen’s Deliberation” over hersenwe-
tenschappen en “The Institutionalisation of Ethics
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in Science Policy” (INES)- lopen in 2006 af. De

aanbevelingen van een derde Europese project,

over “ICT and Privacy”, worden aan het Vlaams

Parlement bekendgemaakt in 2006. 

8.4 Het Vlaams Vredesinstituut

Het Vlaams Instituut voor Vrede en

Geweldpreventie werd in mei 2004 bij decreet

opgericht als paraparlementaire instelling bij het

Vlaams Parlement. Het Vredesinstituut kreeg in

zijn oprichtingsdecreet een onderzoeks-, documen-

tatie-, voorlichtings- en adviesopdracht.

Op 27 januari 2005 werd de raad van bestuur van

het Vredesinstituut geïnstalleerd door de voorzitter

van het Vlaams Parlement en kon de werking van

het instituut van start gaan. Om ideeën op te doen

voor de uitbouw van het Vredesinstituut en het met-

een in een internationale context te plaatsen,

bezocht de raad van bestuur in 2005 een aantal ver-

gelijkbare instituten in het buitenland (o.a. het

SIPRI (Stockholm International Peace Research

Institute) in Zweden en het BICC (Bonn

International Center for Conversion) in Duitsland).

In januari 2006 kwam Tomas Baum in dienst als

directeur van Vredesinstituut. Sinds 1 mei zijn ook

de overige medewerkers aan de slag en is het

Vredesinstituut dus echt operationeel. Het team

bestaat uit drie wetenschappelijke medewerkers,

een communicatieverantwoordelijke en een secre-

tarieel medewerker.

Het Vredesinstituut is gehuisvest in het Huis van de

Vlaamse Volksvertegenwoordigers en heeft een

samenwerkingsprotocol ondertekend met het

Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement.

Op 30 mei 2006 werd het Vlaams Vredesinstituut

officieel voorgesteld aan de pers en het publiek in

de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement. De eerste

activiteiten van het Vredesinstituut concentreren

zich rond het dossier wapenhandel en enkele

adviesvragen. In de parlementaire omgeving volgt

het Vredesinstituut met bijzondere aandacht de

werkzaamheden van de subcommissie

Wapenhandel (o.a. met betrekking tot het nieuwe

wapendecreet) en van de Commissie voor

Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,

Internationale Samenwerking en Toerisme (o.a.

met betrekking tot internationale verdragen).

Op 13 juni 2006 organiseerde het Vredesinstituut in

samenwerking met het Rode Kruis een infosessie

over de VN-herzieningsconferentie over Kleine en

Lichte Wapens en het Internationaal Humanitair

Recht. Die infosessie werd onder meer bijgewoond

door Vlaamse en federale volksvertegenwoordi-

gers.

Vanaf 1 oktober 2006 is informatie over de activi-

teiten van het Vredesinstituut beschikbaar  op

www.vlaamsvredesinstituut.eu.
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De directie Informatie heeft het afgelopen werkjaar
in haar werking veel aandacht besteed aan het
actief verspreiden van informatie en aan de verdere
digitalisering van een aantal werkprocessen en de
informatieverspreiding.

- In de Informatheek is het interbibliothecaire
leenverkeer (ibl) geleidelijk geëvolueerd naar
elektronische documentleverantie. 

- De verzameling digitale dossiers en portaalsites
over beleidsdomeinen werd verder uitgebreid.

- Er wordt gewerkt aan de opbouw van een digi-
taal archiefdepot. 

- Het Websitebulletin is een radicaal op de
gebruikers gerichte pagina op de website, waar-
op van dag tot dag de beantwoorde schriftelijke
vragen geconsulteerd kunnen worden.

- Voor de ondersteuning van de invoering van de
spellingherziening worden elektronische onder-
steuningsmiddelen ingezet.

- Via de alerteringsmails van het intranet wordt
nieuwe digitale informatie actief onder de aan-
dacht gebracht van de gebruikers. 

- Door het professionaliseren van Parlando wordt
de actieve doorstroming van informatie bevor-
derd. 

- De Juridische dienst heeft een brochure voorbe-
reid ten behoeve van de Controlecommissie
Verkiezingsuitgaven met informatie over de
controle van de verkiezingsuitgaven voor de
lokale verkiezingen van 8 oktober 2006. 

- De Dienst Europa brengt geregeld informatie
over Europa in de vakcommissies van het
Vlaams Parlement, via een systeem van euro-
promotoren en briefings.

- De selectieve en digitale verzending van parle-
mentaire stukken werd verder geoptimaliseerd.

In het volgende hoofdstuk worden de diverse pro-
jecten uitgebreider behandeld. 

1. Informatheek

Naast de bibliotheekwerking houdt de
Informatheek zich actief bezig met het aanleveren
van informatie aan de leden van de parlementaire
gemeenschap.

1.1 Bibliotheekwerking

• Aleph

In 2005 werd het bibliotheeksysteem Aleph inge-
voerd.
De modules circulatie, catalografie en acquisitie
kwamen in 2005-2006 op kruissnelheid. Vanaf 1
januari 2006 is in de Informatheek ook de perio-
diekenmodule operationeel. In februari werd de
ibl-module (interbibliothecair leenverkeer) gelan-
ceerd.

• Cd-romserver

Op 10 maanden tijd werden 1700 raadplegingen
van de cd-romserver genoteerd, een gemiddelde
van 20 raadplegingen per dag.

• Interbibliothecair leenverkeer en elektronische
documentleverantie

Indien een informatheekgebruiker een publicatie
zoekt, die geen deel uitmaakt van de collectie van
de Informatheek (bijv. een boek, tijdschriftartikel,
cd-rom enzovoort), dan kan de Informatheek die
via interbibliothecair leenverkeer (ibl) aanvragen
bij andere bibliotheken en documentatiecentra,
ook in het buitenland. De gebruiker kan zijn ibl-
aanvraag rechtstreeks vanuit de Aleph-biblio-
theekcatalogus doorsturen, per telefoon, per fax,
per post of per e-mail.
De jongste jaren evolueerde het interbibliothecai-
re leenverkeer geleidelijk naar elektronische
documentleverantie. Dat betekent dat de verwer-
king en de levering van de documenten zo veel
mogelijk elektronisch gebeurt. In de praktijk
gebeurt dat vooral via IMPALA, Instant Mailing
Procedure for Automated Lending Activities, het
elektronische documentbestelsysteem voor
België.

Hoofdstuk III

Het informatiebeleid



126

De meerderheid van de ibl-aanvragen (gemiddeld

ca. 90%) wordt succesvol geleverd binnen de

week. De belangrijkste leveranciers zijn de uni-

versiteitsbibliotheken van Leuven en Antwerpen,

en in het buitenland: de British Library en de

Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken.

Ongeveer de helft van de aangevraagde tijd-

schriftartikelen wordt elektronisch aangeleverd in

pdf-formaat of in tif-formaat.

In 2005 verstuurde de Informatheek 622 ibl-aan-

vragen naar andere bibliotheken. Zelf ontvingen

wij 354 aanvragen van andere bibliotheken en

documentatiecentra. Dat is een gevoelige daling

(ca. 20%) ten opzichte van de cijfers van 2004.

Een verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat tijd-

schriftartikelen steeds makkelijker elektronisch te

verkrijgen zijn. Dat is een algemene trend, die

zich blijkbaar overal laat voelen in het interbibli-

othecaire leenverkeer.

• Attendering

De attendering verloopt op 3 manieren: via het

verspreiden van aanwinstenlijsten, via het initia-

tief Boek in de kijker en via thematoonstellingen.

- Aanwinstenlijsten

10 aanwinstenlijsten van boeken en 15 aan-

winstenlijsten van tijdschriftartikelen werden

gepubliceerd op het intranet.

De nieuwe tijdschriften worden nu ook in een

afzonderlijke lijst op de aanwinstenpagina van

de informatheeksite gesignaleerd. Via een

actieve link naar de catalogus beschikt de

gebruiker op elk ogenblik over een tot op de

minuut actuele lijst van de abonnementen die

in 2006 nieuw aangekocht werden. Daarnaast

wordt een overzicht gegeven van titelwijzigin-

gen en afgesloten abonnementen.

- Boek in de kijker

Het nieuwe initiatief Boek in de kijker  wil

het gebruik van de gedrukte collectie stimule-

ren. Op een webpagina wordt een publicatie

voor het voetlicht gebracht met informatie

over de auteur, een overzicht van soortgelijke

publicaties in de collectie, recensies.

Tot nu toe zijn aan bod gekomen: ‘De stem

van het volk’, ‘Geweld op scholen’, ‘De

Verenigde Staten van Europa’, ‘De memoires

van Wilfried Martens’ en ‘Eigen emancipatie

eerst’.

- Thematentoonstelling annex literatuurlijst

Het is de bedoeling van zo’n thematentoon-

stelling om de gedrukte collectie onder de

aandacht te brengen. Ter gelegenheid van de

lunchcauserieën werden de publicaties die bij

het behandelde onderwerp aansluiten, op een

tentoonstellingstafel in de Informatheek voor-

gesteld. Er werd een folder met literatuurlijst

aangeboden. De volgende onderwerpen en

auteurs kwamen tot nu toe aan bod: Walter

Van Gerven en het Hof van Justitie van de

Europese Gemeenschappen, Karel Van Miert

en de Europese Commissie, Jean-Luc

Dehaene en de Europese Raad/Raad van

Ministers, Willy De Clercq en het Europees

Parlement.

1.2 Informatiedienst

• Digitale dossiers

In overleg en samenwerking met commissiesecre-

tarissen en -voorzitters stelden de medewerkers

van de Informatheek ten behoeve van de parle-

mentsleden de volgende digitale dossiers samen:

Benelux, quo vadis?

Kiesdecreet

Vlaamse Grondwet

Energiearmoede

Lissabonstrategie (vernieuwde versie)

• Portalen

Een portaal is een digitale toegangspoort tot

informatie over een bepaald onderwerp. Zo’n por-

taal is in de eerste plaats bestemd voor parle-

mentsleden maar kan door iedereen geraadpleegd

worden. Het milieuportaal werd geactualiseerd en

aangepast aan de nieuwe mogelijkheden die de

actieve links naar de online catalogus bieden.

Een nieuwe realisatie is het cultuurportaal.

Het economieportaal is eind juni 2006 gepubli-

ceerd.

• Landenfiches

Een landenfiche wordt gebruikt als achtergrond-

informatie voor de ontvangst van buitenlandse

delegaties. De volgende landenfiches werden

opgesteld: Macedonië, Roemenië, Unie van

Servië en Montenegro.

• Persoverzicht

Dagelijks wordt een persoverzicht over het

Vlaams Parlement aangeboden aan alle leden van

het Vlaams Parlement, zowel via  Mediargus als

via het intranet.
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Tabel 59: Mediargus Databank - aantal raadple-
gingen

2006 2005 2004

JAN 40.273 35.918 25.867 

FEB 42.855 32.638 28.659

MRT 46.800 37.954 31.254

APR 31.839 32.906 22.718

MEI 36.720 35.710 21.732

JUN 32.273 34.995 21.653

JUL 23.688 20.450 16.149

AUG 20.923 13.990

SEP 28.711 24.265

OKT 33.327 36.367

NOV 32.645 25.987

DEC 31.849 30.043

254.448 378.026 298.684

Grafiek 28: Raadplegingen Databank Mediargus
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Grafiek 29: Aantal raadplegingen van het persoverzicht
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Grafiek 30: Evolutie van het boekenbezit
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Grafiek 31: Evolutie ontleningen
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Grafiek 32: Overzicht geregistreerde balievragen * zittingsjaar 2005 - 2006
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2. Website

Optimalisering

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 is gewerkt aan

een volledig nieuwe website, met bijzondere aan-

dacht voor onder andere een eenvoudige en heldere

structuur, een eenvoudig en overzichtelijk zoektra-

ject, persistente en eenvoudige url’s, statistische

gegevens over het gebruik van de website, het

archiveringsbeleid, decentralisatie van de invoer

van de redactionele pagina’s, een regeling van de

rechten betreffende intellectuele eigendom en pri-

vacy. De firma Digipoint ontwierp een lay-out. De

directie Informatica ontwikkelde een contentma-

nagementsysteem, zodat elke informatieleverancier

zelf zijn eigen pagina’s kan updaten. 

Redactionele bijdragen

De belangrijkste toevoegingen aan de website zijn:

de tentoonstelling van Jan Fabre  (Kijkdozen en

denkmodellen 1977-2004), de Wegwijzers van het

Vlaams Parlement (Infofiches), thematische abon-

nering van elektronische en postabonnementen op

de officiële publicaties, zoeken naar documenten

op parlementaire websites in België, het website-

bulletin (Schriftelijke vragen en antwoorden), de

live-uitzending van beelden van de plenaire verga-

dering via internet, het economie- en cultuurpor-

taal, het interparlementair samenwerkingsakkoord

over de toepassing van de subsidiariteitstoets.

3. Archief en Biografische Dienst

Op 19 december 2005 heeft het Bureau het strate-

gisch plan ‘Archief- en Biografische Dienst: 2005 –

2009’ goedgekeurd. Voor de komende vijf jaar zijn

de kerntaken van de dienst herbekeken en afge-

stemd op de digitale evolutie:

- implementatie van een strategie voor digitale

archivering;

- uitwerking  van een coherent archiefselectiebe-

leid;

- verlening van een geautomatiseerde service via

een virtueel archiefloket;

- multimediale ontsluiting  van de archiefcollectie;

- veilige en duurzame bewaring van de archiefbe-

standen;

- actieve promotie van het beheerde erfgoed.

In samenwerking met de directie Informatica is in
2006 het vooronderzoek digitale archivering uitge-
voerd. Dat onderzoek heeft de technische context
waarin de documenten van het Vlaams Parlement
tot stand komen, in beeld gebracht. Met het onder-
zoek is de basis gelegd voor de keuzes die gemaakt
moeten worden op het vlak van digitale bewaarstra-
tegieën, archiveringsformaten en metadata. Parallel
aan het onderzoek is een conceptnota voor de uit-
bouw van een digitaal archiefdepot uitgewerkt. Het
digitale archiefdepot kan omschreven worden als
een archiveringsarchitectuur, opgebouwd uit appa-
ratuur, programmatuur, procedures, methodes, ken-
nis en vaardigheden, waarmee het Archief in staat
is zijn digitale bronnen te beheren en op een
betrouwbare manier toegankelijk te houden. De
opbouw van het digitale archiefdepot verloopt in
fases. De Archiefdienst heeft een traject uitgete-
kend en voorgelegd aan de directie Informatica. In
de uitbouw door de directie Informatica van het
nieuwe e-mailplatform heeft de dienst meegewerkt
aan het onderdeel e-mailarchivering. 
Op het vlak van de digitale archivering van beelden
werkte het Archief actief mee aan het IPEA-pro-
ject. IPEA staat voor Innovative Platform for
Electronic Archiving. Het is een project van het
Interdisciplinair Instituut voor
Breedbandtechnologie (IBBT) dat tot doel heeft
gemeenschappelijke standaarden te ontwikkelen
voor het uitwisselen en archiveren van audiovisue-
le data in Vlaanderen. 
In januari 2006 is gestart met het opmaken van een
archiefbeheersplan voor het Algemeen Secretariaat.
Dat plan biedt per archiefvormer (Secretariaat-
generaal en directies) een systematisch overzicht
van de taakdomeinen, de archiefproducten en de
selectiecriteria en bewaartermijnen die van toepas-
sing zijn. Voor het Secretariaat-generaal is het con-
cept gerealiseerd. Voor de directie Decreetgeving is
het plan in wording.
Om een algemeen zicht te krijgen op de door het
archief beheerde bestanden is gestart met het uit-
werken van een archievenoverzicht. Dat overzicht
maakt per archiefvormer een beschrijvende staat
van de door het Archief beheerde bestanden. Aan
de opmaak van het overzicht ging een onderzoek
van de institutionele wordingsgeschiedenis van het
Algemeen Secretariaat vooraf. Het plaatsen en
interpreteren van de bestanden in hun ontstaans-
context is zo mogelijk gemaakt.
In september 2005 zijn de grootste risico’s waaraan
de archiefcollectie blootstaat, geanalyseerd. Aan de
hand van die risico-analyse wordt samen met de
directie Infrastructuur en Logistiek gewerkt aan
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een calamiteitenplan. In het kader van dat plan is
onder meer het volgende verwezenlijkt: het verven
en behandelen van de vloeren van het archiefdepot
tegen opstijgend grondvocht, het overbrengen van
delen van het archief naar veiliger ruimten en de
afstemming van de luchtbehandelingsinstallatie op
een stabieler binnenklimaat (temperatuur/vochtig-
heid). 
In 2005-2006 groeide het papieren archief aan met
75 strekkende meter en werden 33 archiefover-
drachten verwerkt. Dat brengt het totale archiefvo-
lume op 1220 meter en de bezettingsgraad op 49 %.
Het audioarchief kende een aangroei van 60 GB.
Met het oog op een betere benutting van de
beschikbare archiefruimte werd een begin gemaakt
met een nieuw plaatsingssysteem.
Het gemiddelde aantal document- en informatie-
aanvragen per maand bedraagt 21.

De Biografische Dienst heeft de biografische fiches
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers verder
up-to-date gehouden. Hij heeft zijn medewerking
verleend aan het berekenen van de anciënniteiten
en aan het samenstellen van in plenaire vergadering
uitgesproken rouw- en huldespeeches. De dienst
beantwoordde onderzoeksvragen en stond samen
met de Informatheek in voor het elektronische pers-
overzicht. 
Naast deze basiswerking zijn in de loop van 2005 –
2006 gerealiseerd: de voortgangsbewaking en coör-
dinatie van het inbinden van de Stukken en de
Handelingen (legislatuur 1999-2004) en de invoer
in Proteus van de ministers en hun bevoegdheid
(periode 1980 – 1990).

Gedurende zes maanden liepen twee historici van
de VUB-Masteropleiding ‘Archivistiek:
Erfgoedbeheer & Hedendaags documentbeheer’
stage op de dienst. 

4. Schriftelijke vragen: start van het
Websitebulletin

Ter uitvoering van de beslissingen die in de loop
van 2005 werden genomen, gebeurt de reglemen-
taire publicatie van de beantwoorde schriftelijke
vragen vanaf het zittingsjaar 2005-2006 recht-
streeks op de website van het Vlaams Parlement. 

Daartoe ontwierpen de dienst Schriftelijke Vragen
en de directie Informatica een speciale websitepa-
gina, het "Websitebulletin". Doelstelling daarbij
was: het creëren van een radicaal op de gebruikers

gerichte pagina, waarop zij van dag tot dag kunnen
kennisnemen van de pas beantwoorde schriftelijke
vragen. 
In de loop van de bijna zes maanden durende voor-
bereiding, werden nieuwe procedures en nieuwe
informaticasystemen uitgewerkt, werden nieuwe
vormvereisten voor de antwoorden overlegd met de
ministeriële kabinetten en werd het systeem gron-
dig uitgetest. Begin oktober 2005 ging het
Websitebulletin van start. 

Uit een evaluatie na één jaar werking blijkt dat het
Websitebulletin een grote impact heeft bij externe
en interne gebruikers en bij de pers. Het is een van
de meest bezochte pagina's van de website van het
Vlaams Parlement. Wekelijks worden er ook onder-
werpen overgenomen in de pers, soms al daags na
de publicatie op het Websitebulletin. 

Als gevolg van dit project is de functie van het
Bulletin van Vragen en Antwoorden geëvolueerd
van een veertiendaagse eerstelijnspublicatie, naar
een maandelijkse bundeling van wat al op het
Websitebulletin werd gepubliceerd. Het Bulletin
van Vragen en Antwoorden verschijnt zowel op
papier als digitaal op de website van het Vlaams
Parlement. In aansluiting op het project
"Websitebulletin" ontwikkelden de directie
Informatica en de dienst Schriftelijke Vragen een
geautomatiseerde samenstelling van de maande-
lijkse Bulletins, waarbij alle elementen, van teksten
tot en met indelingen en inhoudsopgaven, vanuit de
databank worden gegenereerd.

Gezien het intensieve gebruik, zal het
Websitebulletin verder worden ontwikkeld tot "por-
taalpagina", met integratie van de nodige links naar
de zoekfunctie "schriftelijke vragen" en naar de
digitale maandelijkse verzamelbulletins.

De statistische gegevens over de schriftelijke vra-
gen vindt u in Hoofdstuk II van dit jaarverslag.

5. Taal- en Communicatieadvies

Begeleiding van de spellingherziening 2005 

Op 15 oktober 2005 is de nieuwe editie van de
Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene boekje)
verschenen. De ministers van de Nederlandse
Taalunie hebben in april 2005 de woordenlijst
bekrachtigd en de landen van de Taalunie –
Nederland, België/Vlaanderen en Suriname –
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gevraagd hun nationale spellingregelgeving aan de
besluiten van de Taalunie aan te passen. De
Vlaamse Regering heeft bepaald om de invoerings-
datum van de spelling volgens de nieuwe woorden-
lijst voor de ambtenaren vast te stellen op 1 augus-
tus 2006. 

Taal- en Communicatieadvies is – met de goedkeu-
ring van het Bureau – al vóór de officiële invoering
overgegaan op de “nieuwe” spelling en heeft de
andere leden van de parlementaire gemeenschap
over taalvragen op basis van de nieuwe regels gead-
viseerd.

Taal- en Communicatieadvies heeft de invoering
van de nieuwe spelling ondersteund door basis-
bronnen aan te bieden, door te informeren en op te
leiden. Doelgroep daarbij was telkens de gehele
parlementaire gemeenschap.

- Ten behoeve van de ambtenaren van het
Algemeen Secretariaat werden de elektronische
versie en de papieren versie van de Grote Van
Dale en van de Woordenlijst aangekocht. De
nieuwe Woordenlijst is door de Nederlandse
Taalunie ook online in een webversie gepubli-
ceerd. Taal- en Communicatieadvies heeft voor
de actieve verspreiding van het webadres
gezorgd. 

- Taal- en Communicatieadvies heeft over de
invoering van de nieuwe spelling geïnformeerd
door korte en permanente berichtgeving op het
intranet. Korte berichtgeving over “nieuws” in
verband met spelling (bv. aankondiging van de
hoorzitting over spelling; aankondiging webadres
Taalunieversum, enz.). Permanente berichtgeving
op het intranet: de PowerPointpresentatie over de
herziene spelling en twee reeksen oefeningen,
beschikbaar gesteld door prof. dr. Dominiek
Sandra (Universiteit Antwerpen); links naar rele-
vante informatie, zoals de online-editie van de
nieuwe Woordenlijst; publicatie van de meest
gestelde vragen over de nieuwe spelling. 

Verder werd informatie over de nieuwe spelling
aangeboden via artikelen in het huisblad Parlando
en via de verspreiding van een spellingbrochure
van 28 pp., Spelling: de regels op een rij volgens de
Woordenlijst 2005, die samengesteld is door de
Taaltelefoon, taaladviesdienst van de Vlaamse
overheid, en waaraan Taal- en Communicatieadvies
ook zijn medewerking verleend heeft. De spelling-

brochure is ook elektronisch beschikbaar voor het
grote publiek en kan gedownload worden van de
website van de Taaltelefoon. 

Taal- en Communicatieadvies verleende ook zijn
medewerking aan de twee spellingsessies, die wer-
den gegeven door prof. dr. Dominiek Sandra
(Universiteit Antwerpen) met resp. 64 en 112
inschrijvingen. De nazorg hield in dat de
PowerPointpresentatie beschikbaar gesteld werd,
dat er oefeningen aangeleverd werden (in elektroni-
sche vorm, voor zelfstudie) en dat een helpdesk
beschikbaar was.

Verbetering van de Interne communicatie

In het afgelopen zittingsjaar is, ter uitvoering van
het beleidsplan van de voorzitter, een plan voor de
verbetering van de interne communicatie goedge-
keurd, waarin een algemene beleidsvisie voor inter-
ne communicatie is uitgeschreven. Dat plan is tot
stand gekomen op basis van gesprekken met acto-
ren op het gebied van interne communicatie (lei-
dinggevenden, staffunctionarissen, HRM-beleids-
medewerker, MP, enzovoort) en een onderzoek
naar interne communicatie, dat in oktober 2005 bij
de medewerkers van het Algemeen Secretariaat is
afgenomen. In dat onderzoek werden percepties
gemeten: er werd gepeild naar het subjectieve aan-
voelen van hoe interne communicatie binnen het
Algemeen Secretariaat verloopt. 

Uit het onderzoek kwam over het algemeen een
relatieve tevredenheid naar voren met de interne
communicatie en met de mate van inspraak. Er is
bovendien relatief veel informatie beschikbaar. Er
is ook niet zozeer een probleem met de hoeveelheid
informatie, maar wel in een aantal gevallen, met de
perceptie van de kwaliteit ervan. Bovendien vragen
bepaalde communicatiekanalen om een revisie: er
is behoefte aan duidelijkheid over de functie en het
profiel van bepaalde communicatiekanalen.
Mensen weten niet altijd precies waarvoor een
bepaald kanaal wel of niet kan worden gebruikt.
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Het verbeterplan voor interne communicatie wil

deze problemen verhelpen door 5 algemene princi-

pes vast te leggen over interne communicatie:

- We maken duidelijke afspraken over wie wat doet

met betrekking tot interne communicatie (taken

en verantwoordelijkheden vastleggen).

- Voorbeeldgedrag en concrete initiatieven zijn

bepalend voor de verbetering van de interne com-

municatie.

- Er moet een goede afstemming zijn tussen de

vormen van strikte interne communicatie en de

andere vormen van communicatie binnen het

Vlaams Parlement.

- We streven ernaar om de informatiestromen te

optimaliseren.

- We zetten onze communicatiemiddelen zo opti-

maal mogelijk in.

Die 5 algemene afspraken zijn vertaald in 20 con-

crete actiepunten die in de periode 2006-2009 uit-

gewerkt moeten worden.

Twee speerpunten uit die 20 concrete actiepunten

zijn het intranet en Parlando, het huisblad van het

Vlaams Parlement.

Parlando wordt inhoudelijk geprofessionaliseerd.

Er wordt een bladconcept uitgewerkt waarin de

strategische doelstellingen, de doelgroep, het

inhoudelijke terrein, de stijl en de relatie met de

andere communicatiemiddelen geformuleerd wor-

den. Door die profilering kan Parlando als professi-

oneel instrument van interne communicatie funge-

ren.

Het intranet van het Vlaams Parlement heeft twee

functies: verzamel/portaalsite voor alle belangrijke

interne informatie van het Vlaams Parlement, en

interactief communicatie-instrument voor de parle-

mentaire gemeenschap. Uit de enquête over de

interne communicatie bleek dat het intranet al goed

functioneert als centraal elektronisch communica-

tiemiddel: 80% van de respondenten raadpleegt

vaak tot zeer vaak het intranet. 

In 2005-2006 zijn een aantal technische verbeterin-

gen aangebracht aan het intranet die het navigatie-

gemak verhogen (aanklikbare overzichten van de

inhoud van elk tabblad) en werden belangrijke

inhoudelijke toevoegingen gedaan: er is een recht-

streekse toegang tot vrtnieuws.net, het werktijd-

registratiesysteem van de ambtenaren is toeganke-

lijk via het intranet enzovoort.

Het intranet brengt de gebruikers die dat wensen,

ook actief op de hoogte van wat er nieuw of ver-

nieuwd is. Elke ochtend vertrekt een automatische

mail van het intranet naar alle geïnteresseerden,

met een overzicht van de nieuwe documenten en

pagina's van het intranet. Zo wordt de parlementai-

re gemeenschap actief op de hoogte gehouden van

nieuwe informatie. 

Op dit ogenblik worden voorbereidingen getroffen

om het intranet structureel te verfijnen, en wordt er

een duidelijk contrasterend profiel uitgewerkt voor

de verschillende elektronische communicatiemid-

delen in het Vlaams Parlement (interne-netwerk-

schijven, intranet, mail, website), om zo de elektro-

nische informatievoorziening te profileren en te

stroomlijnen. Die operatie sluit aan bij de algeme-

ne beweging naar meer profilering van de commu-

nicatiekanalen uit het verbeterplan interne commu-

nicatie. 

6. Juridische dienst

De Juridische dienst van het Vlaams Parlement

bestaat uit 4 juristen. Zij verlenen juridische advie-

zen aan de parlementaire gemeenschap over de

politieke en administratieve werking van het parle-

ment. Tot de klanten van de Juridische dienst beho-

ren de voorzitter, het Bureau, de secretaris-generaal

en de Directieraad. De directies van het Algemeen

Secretariaat zonder eigen juridische ondersteuning

kunnen bij de juridische dienst terecht voor een

tweedelijnsadvies. Ook de rechtsgedingen waarbij

het Vlaams Parlement betrokken is, worden met

uitzondering van de rechtsgeschillen over fiscale

aangelegenheden en personeelsaangelegenheden

opgevolgd door de Juridische dienst. 

Sinds 1 januari 2006 is een medewerker van de

Juridische dienst belast met de juridische onder-

steuning van de directie Infrastructuur en Logistiek

bij de behandeling van haar aankoopdossiers. De

Juridische dienst houdt de directie Infrastructuur en

Logistiek op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

op het gebied van de overheidsopdrachtenregle-

mentering en verleent advies over de toepassing

van deze reglementering in het kader van de con-

crete aankoopdossiers.
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Voorbeelden van belangrijke dossiers waar de
Juridische dienst afgelopen zittingsjaar bij betrok-
ken was:
- de aanbevelingen van de Controlecommissie
Verkiezingsuitgaven  over de controle van de ver-
kiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen van 8
oktober 2006. De aanbevelingen werden in brochu-
revorm uitgegeven en via de gemeenten en provin-
cies op 4000 exemplaren verspreid.
- voorbereiding van de wet- en decreetgevende ini-
tiatieven inzake de benaming van het Vlaams
Parlement.

7. Dienst Europa

Het parlementaire jaar 2005-2006 was het eerste
volledige werkingsjaar van de Dienst Europa, die
op 1 juni 2005 werd opgericht.

De Dienst Europa nam, naar aanleiding van de
bespreking van de “Vlaamse vinger aan de
Europese Pols”, initiatieven voor een verdere
behandeling van een aantal belangrijke Europese
dossiers in de vakcommissies van het Vlaams
Parlement.  Zo werden er onder meer hoorzittingen
in de bevoegde vakcommissies georganiseerd over
het nieuwe voorstel van richtlijn “Televisie zonder
grenzen”, het Groenboek over de geestelijke
gezondheid van de Europese bevolking en het NAI-
ADES-programma ter bevordering van de binnen-
vaart en de thematische strategie afvalverwerking.
In de Commissie voor Economie, Werk en Sociale
Economie werd een gedachtewisseling gehouden
met de minister-president over de Lissabonstrategie
en de implicaties ervan voor Vlaanderen.

In iedere vakcommissie van het Vlaams Parlement
is de voorzitter aangewezen als europromotor. De
Dienst Europa stuurt alle nieuwe en voor hun vak-
commissie nuttige EU-wetgevingsvoorstellen door
naar de europromotoren.  

De webpagina’s van de Dienst Europa op de web-
site van het Vlaams Parlement zijn verder uitge-
bouwd en er zijn speciale infopagina’s ontwikkeld
voor hoorzittingen in de vakcommissies en voor
debriefings van Europese ministerraden in de
bevoegde commissies van het Vlaams Parlement.

De Dienst Europa verzorgde samen met het oplei-
dingsloket een aantal vormingssessies over Europa.
Er werd vorming gegeven over de werking van de
Vlaamse Permanente Vertegenwoordiging bij de
Europese Unie, en over de toepassing en de inhoud
van het subsidiariteitsbeginsel. In het voorjaar van
2006 werden 4 lunchcauserieën georganiseerd over
de belangrijkste Europese Instellingen (Europese
Raad, Europese Commissie, Europees Parlement
en Hof van Justitie) met Vlamingen die in deze
instellingen een belangrijke rol hebben gespeeld
(Karel Van Miert, Jean-Luc Dehaene, Willy De
Clercq en Walter Van Gerven). Ook de  ambtenaren
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
die zich met Europa bezig houden, konden de
lunchcauserieën  bijwonen.

Op 9 mei, de “Dag van Europa”, werd samen met
de Stichting Ryckevelde, in de “Schelp” van het
Vlaams Parlement de “State of the European
Union” georganiseerd. Minister van Staat, Willy
Claes, gaf er zijn visie op de toekomst van Europa.

Op 19 december 2005 hebben de 7 Belgische par-
lementaire assemblees een samenwerkingsakkoord
gesloten ter uitvoering van het protocol, gehecht
aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet
voor Europa betreffende de toepassing van de
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. In
dat samenwerkingsakkoord is een concrete rege-
ling opgenomen voor de informatiedoorstroming
die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de subsi-
diariteitstoets. In het samenwerkingsakkoord werd
een overgangsbepaling opgenomen die de informa-
tiedoorstroming van de EU-instellingen naar de
parlementen regelt, tijdens de periode voor de
inwerkingtreding van het verdrag tot vaststelling
van een Grondwet voor Europa en de bijhorende
protocollen.

In het Vlaams Parlement is tussen 28 oktober 2005
en 9 december 2005 een eerste subsidiariteitstest
uitgevoerd, georganiseerd door het Comité van de
Regio’s. De test werd uitgevoerd door de
Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw,
Visserij en Plattelandsbeleid, Ruimtelijke Ordening
en Onroerend Erfgoed. De Dienst Europa heeft de
test begeleid.
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8. Dienst verzending-documentenbeheer

Het invoeren van een selectieve en digitale verzen-
ding vereiste de nodige aanpassingen op zowel
informaticagebied als bij de verzendingsprocedure,
en leidde tot verrassende resultaten.

8.1 Evolutie van gedrukte documenten
naar digitale documenten

Als basis voor de berekening werd  één zending
van alle documenten naar alle abonnees genomen.

Grafiek 34: Evolutie van gedrukte documenten naar digitale documenten – Aantal documenten
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Terwijl in 2004-2005, voor (bijvoorbeeld) de beta-
lende abonnees, één zending van alle documenten
uit 6.419 documenten bestond, is dat aantal in
2005-2006 gedaald naar 1.367 gedrukte documen-
ten en 366 digitale documenten. Die laatste worden
uiteraard gratis verstrekt.
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Grafiek 35: Percentage daling gedrukte documenten
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Er zijn extra papier besparende maatregelen geno-

men  die niet in deze grafiek opgenomen zijn:

- Het aantal commissiemappen voor elke commis-

sievergadering werd van  twintig exemplaren

teruggebracht naar slechts twee, begrotingsperio-

des uitgezonderd. Daarvoor worden nog steeds

vijftien exemplaren gedrukt.

- Van de stukken die in de plenaire zitting behan-

deld worden, gaan nog slechts vijf exemplaren

naar de zaal, en eveneens vijf exemplaren naar

het perslokaal. Voorheen waren dat respectieve-

lijk twintig exemplaren en tien exemplaren. Bij

begrotingsbesprekingen worden deze aantallen

opgetrokken tot vijftien (maximum twintig) voor

zowel de zaal als het perslokaal.

8.2 Daling aantal gedrukte documenten

8.3 Inkomsten

Ondanks de felle daling van het aantal betalende

abonnees (ca.55%), stegen de inkomsten opmerke-

lijk door de aanpassing van de abonnementsprij-

zen; stijging waarbij rekening werd gehouden met

de reële kostprijs van de productie. De inkomsten

stegen van ca. 50.000 euro in het zittingsjaar 2003-

2004 tot meer dan 350.000 euro in de zittingsjaren

2004-2005 en 2005-2006 samen.
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1. Publiekswerking

1.1 Evenementen

Het Vlaams Parlement stelt zijn zalen ter beschik-

king van instellingen en verenigingen, voor initia-

tieven met een maatschappelijke meerwaarde.

Tijdens de zitting 2005-2006 vonden in het

Vlaams-Parlementsgebouw 120 evenementen

plaats waaraan in totaal 14.720 belangstellenden

deelnamen. 

Meer dan de helft (62) van de evenementen ging uit

van de Vlaamse overheid (Vlaams Parlement,

Vlaamse Regering, Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, Vlaamse openbare instellingen).

Tevens stelt het Vlaams Parlement zijn zalen in

ruime mate open voor sociaal-culturele en econo-

mische initiatieven die voldoende maatschappelijk

relevant zijn. Dat levert een grote verscheidenheid

aan evenementen op. Uiteraard blijven ook de

Vlaamse volksvertegenwoordigers en de erkende

politieke fracties gebruikmaken van het Vlaams-

Parlementsgebouw (14 evenementen). 

We merken op dat er, in vergelijking met vorige zit-

tingsjaren, een merkbare daling is van het aantal

evenementen en het aantal deelnemers. Twee facto-

ren spelen daarin een significante rol: het Bureau

besloot tot een prijsverhoging zodat de aangereken-

de kostprijs meer marktconform is, en er werd ook

beslist dat er in het Vlaams Parlement geen evene-

menten meer kunnen plaatsvinden tijdens het parle-

mentaire zomerreces. De daling van het aantal

deelnemers is bovendien te wijten aan het feit dat er

in het zittingsjaar 2005-2006 geen open dag werd

georganiseerd.

1.2 Ontvangst van bezoekers

1.2.1 Bezoekers- en informatiecentrum

In het bezoekers- en informatiecentrum De

Loketten in het Huis van de Vlaamse

Volksvertegenwoordigers kunnen bezoekers terecht

voor informatie over het Vlaams Parlement. Alle

rondleidingen starten en eindigen er en er werd een

parlementswinkel uitgebouwd. In de parlements-

winkel vindt men niet alleen het meer traditionele

aanbod van boeken, educatief materiaal en andere

publicaties over het parlement; er is ook een ruim

aanbod van relatiegeschenken (puzzels, kantoorbe-

nodigdheden, vaatwerk enzovoort) met het parle-

mentaire logo.

Naast de ontvangst van bezoekers, vindt in het

bezoekers- en informatiecentrum ook jaarlijks een

grote, gratis toegankelijke tentoonstelling plaats.

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 was Jan Fabre er

te gast (cf.infra).

1.2.2 Rondleidingen

De groepen die het Vlaams Parlement bezoeken,

krijgen een bondige toelichting over de opdracht en

de werking van het Vlaams Parlement, de architec-

tuur en de overal opgestelde werken van heden-

daagse Vlaamse kunstenaars. 

De gidsen zijn de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers en hun medewerkers, en een vijftigtal vrijwil-

ligers-ambtenaren. Kandidaatgidsen krijgen een

opleidingssessie. Verscheidene gidsen kunnen

rondleidingen geven in vreemde talen zoals het

Frans, het Engels, het Duits, het Spaans, het

Italiaans en het Russisch.

Tijdens de zitting 2005-2006 namen 28.007 bezoe-

kers deel aan een rondleiding. De meeste bezoekers

komen uit middelbare scholen die de educatieve

aanpak van de groepsbezoeken in het Vlaams

Parlement appreciëren. 

1.2.3 Ontvangst van individuele bezoekers bij
openbare vergaderingen

In het Vlaams Parlement zijn de plenaire vergade-

ringen en de commissievergaderingen in principe

openbaar. Tijdens de voorbije periode trok de ple-

naire vergadering 925 toehoorders. De bezoekers

krijgen op de publiekstribune van de plenaire ver-

gadering een informatieve folder. Daarin vinden ze

uitleg over de plenaire vergadering en de

Koepelzaal.

Hoofdstuk IV

De externe relaties van het Vlaams Parlement



140

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 woonden 1.974
belangstellenden de commissievergaderingen bij.

1.2.4 Ontvangst van individuele bezoekers

Mensen komen niet alleen naar het Vlaams
Parlement om vergaderingen bij te wonen. Ze kun-

1.3 Tentoonstelling Fabre

Van 26 januari 2006 tot en met 24 juni 2006 orga-

niseerde het Vlaams Parlement in zijn informatie-

en bezoekerscentrum De Loketten zijn derde ten-

toonstelling: Jan Fabre in het Vlaams Parlement.

Kijkdozen en denkmodellen 1977-2004. In totaal

kwamen er 21.119 bezoekers op af, van wie 7.646

het bezoek aan de expo combineerden met een

rondleiding in het Vlaams Parlement.

De 70 geëxposeerde kijkdozen en denkmodellen

boden niet alleen een overzicht van het werk van

Jan Fabre van de jongste dertig jaar, maar leidden

de bezoeker ook binnen in de creatieve wereld van

de kunstenaar. Het zijn autonome werkstukken met

een eigen titel. De meeste kijkdozen en denkmodel-

len hebben later aanleiding gegeven tot nieuwe,

verder uitgewerkte projecten en installaties. Een

aantal relateert aan vroegere acties en ‘performan-

ces’ en krijgt zo een soort herinneringsfunctie.

Alhoewel hun bestaan zeer bekend is in de kunst-

wereld, werden ze nooit als dusdanig geëxposeerd.

Op die manier kreeg de tentoonstelling in het

Vlaams Parlement een uniek karakter en een

belangrijke kunsthistorische waarde.

Extern adviseur van de tentoonstelling was Flor

Bex, eredirecteur van het Muhka. Hij tekende de

presentatie uit in overleg met Jan Fabre en met het

Vlaams Parlement. De bezoekers kregen bij een

twintigtal werken achtergrondinfo van de kunste-

naar zelf. De klankband was beschikbaar in drie

talen: Nederlands, Frans en Engels. 

Het Vlaams Parlement stelde zelf een publicatie

samen met basisinformatie over de 70 tentoonge-

stelde werken. De brochure Kijkfoto’s was tegen

2,5 euro in de parlementswinkel van De Loketten

verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Zittings- Bezoekers Bezoekers Bezoekers Bezoekers Diverse Bezoekers Bezoekers

jaar evenementen rondleidingen commissies plenaire vergadering individuele tentoonstelling totaal

bezoekers

2004-2005 27.742 28.373* 1.487 615 14.231 28.189* 90.637*

2005-2006 14.720 28.007* 1.974 925 21.672 21.119* 80.771*

Tabel 60: Het aantal bezoekers in het Vlaams Parlement 

* tijdens de periode 2005-2006 namen 7.646  van de 21.119 bezoekers aan de tentoonstelling (kolom 7) ook deel aan een rondleiding (kolom 3); om dub-

beltelling te vermijden, werden zij in het totale aantal bezoekers (kolom 8) vanzelfsprekend slechts 1 maal meegerekend.

nen er ook een Vlaamse volksvertegenwoordiger
ontmoeten, op een fractievergadering uitgenodigd
zijn of om een of andere reden de diensten van het
parlement opzoeken. In de periode van dit jaarver-
slag waren dat er meer dan 21.000.
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Officiële opening van de tentoonstelling op 25 januari 2006: Jan Fabre geeft uitleg bij de tentoongestelde werken.
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1.4 Publicaties

In de rubriek “Praktische informatie voor het
publiek” achteraan in dit jaarverslag vindt u
beknopte informatie over alle publicaties van het
parlement. 

2. Erepenningen 

Op woensdag 21 december 2005 vond de tiende
editie plaats van de Gouden Erepenning van het
Vlaams Parlement. Met deze Gouden Erepenning
huldigt het Vlaams Parlement mensen die  zich
langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk hebben
gemaakt tegenover de Vlaamse Gemeenschap. De
erepenningen werden de voorbije jaren uitgereikt
aan eminenties uit de wereld van de politiek, de
literatuur, de schilderkunst, de wetenschap, de
muziek, de economie, het welzijnswerk en de cul-
tuur. 
Voor de editie 2005 was sport het thema. De tradi-
tie wil dat het Bureau de laureaten kiest uit de kan-
didaten die alle Vlaamse volksvertegenwoordigers
hebben kunnen voordragen; er waren 18 gemoti-
veerde kandidaatstellingen. Daaruit koos het
Bureau, na grondig overleg, Kim Gevaert, Marc
Herremans, Jacques Rogge en Ann Wauters. Op 21

december 2005 vond de feestelijke huldezitting tij-
dens de plenaire vergadering plaats. 

Tijdens deze vergadering overhandigde de voorzit-
ter de erepenningen aan de vier laureaten, na elk
van hen persoonlijk te hebben gehuldigd. "De vier
laureaten van de Gouden Erepenning hebben elk op
hun eigen manier respect, bewondering en ontzag
afgedwongen op de wereldsportscène. Hun succes-
sen en persoonlijkheid leveren Vlaanderen interna-
tionaal prestige op", aldus voorzitter Norbert De
Batselier. 

Kim Gevaert loofde hij omdat ze als eerste
Belgische vrouw medailles veroverde op de
Europese atletiekkampioenschappen, tweemaal
Europees kampioene op de 60 meter indoor werd,
en met grote regelmaat internationale topprestaties
levert. Ook door haar sympathieke uitstraling en
ongedwongen verschijning is ze een levende pro-
motie voor de sportbeoefening in Vlaanderen. 

Marc Herremans won diverse internationale triat-
lons en haalde dichte ereplaatsen op wereldkampi-
oenschappen en Iron Man-competities. Na een blij-
vende verlamming hervatte hij  zijn carrière als rol-
stoelatleet en dwong zo internationaal bewondering
en respect af. Met zijn stichting "To walk again" zet

Gouden erepenning 2005
Kim Gevaert

Gouden erepenning 2005
Marc Herremans
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hij zich actief in voor het welzijn van personen met
een handicap.

Jacques Rogge, zelf ooit een veelzijdig atleet, stel-
de zijn visie en organisatietalent ten dienste van de
sport. Als voorzitter van het Internationaal
Olympisch Comité bezorgt hij ons land een grote
internationale uitstraling, vooral dankzij zijn
onkreukbare reputatie, zijn diplomatieke talent en
zijn gedreven strijd tegen doping en corruptie.

Ann Wauters, drievoudig Europees basketbalspeel-
ster van het jaar, gooide hoge ogen in de Franse,
Russische, Zuid-Koreaanse en Amerikaanse bas-
ketbalcompetities en veroverde met  Valenciennes
en Samara drie Euroleagues. Als drijvende kracht
van the New York Liberty werd ze een WNBA All
Star. Zo heeft ze het prestige van de Vlaamse top-
sport aanzienlijk bevorderd.

Naast de erepenning zelf, ontvingen de laureaten
uit de handen van de vier ondervoorzitters een oor-
konde, gekalligrafeerd door Joke Van den Brandt,
een internationaal erkend kunstenares. De zitting
kreeg een feestelijk karakter dankzij een live optre-
den van Johan Verminnen.

3. Media

3.1 De geaccrediteerde media

Het Vlaams Parlement heeft geen eigen woordvoer-
der. De woordvoerders zijn de politieke instanties.
Externe Relaties verzorgt de contacten met de
media. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de geaccrediteerde en de niet-geaccrediteerde
media. Accreditatie is gereserveerd voor media die
geregeld berichten over het Vlaams Parlement. Het
is een erkenning die recht geeft op een aantal extra
faciliteiten. Momenteel zijn 85 journalisten geac-
crediteerd bij het Vlaams Parlement.

Gouden erepenning 2005
Jacques Rogge

Gouden erepenning 2005
Ann Wauters
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3.2 Mediadienstverlening ten behoeve van
de parlementaire gemeenschap

De parlementaire gemeenschap kan bij Externe

Relaties terecht voor adressen en andere contactge-

gevens van journalisten en media. 

Regelmatig worden persberichten verstuurd over

de belangrijkste gebeurtenissen in het Vlaams

Parlement. Elke maand krijgen de geaccrediteerde

media een overzicht van de evenementen die in de

komende maand plaatsvinden. 

3.3 Begeleiding van de media in het
Vlaams Parlement

Het Parlement reikt een permanente toegangsbadge

uit aan de journalisten van de geaccrediteerde

media. Daarmee kunnen zij het Vlaams Parlement

vrij in en uit. In de Koepelzaal en in de commissie-

zalen beschikken de journalisten over eigen plaat-

sen om de openbare vergaderingen te volgen. De

geaccrediteerde journalisten beschikken bovendien

over afzonderlijke kantoren met de nodige aanslui-

tingen.

De geaccrediteerde media ontvangen alle informa-

tie en documentatie die zij nodig hebben, en krijgen

op verzoek een abonnement op de publicaties van

het Vlaams Parlement, zoals de stukken en de agen-

da's. De lijst met de actuele vragen in de plenaire

vergadering wordt toegestuurd zodra die is vastge-

legd. Er is vrij veel mediabelangstelling voor die

actuele vragen, een vast onderdeel van de plenaire

vergadering. Niet-geaccrediteerde journalisten krij-

gen alles wat ze nodig hebben op eenvoudig ver-

zoek.

4. Educatieve dienst en burgerschaps-
vorming: De Kracht van je Stem

Het Vlaams Parlement heeft in zijn missie ver-

klaard het democratisch draagvlak van de samenle-

ving te willen versterken door het uitdragen en aan-

moedigen van burgerzin. De educatieve dienstver-

lening en het educatieve aanbod van De Kracht van

je Stem speelt daarin een essentiële rol.

De educatieve dienst wil deze doelstellingen reali-

seren door het ondersteunen van het onderwijs in

zijn taak van opvoeden tot burgerzin en door bur-

gerschapsvorming in het levenslang en levensbreed
leren te ondersteunen. De educatieve dienst heeft
daartoe een ruim aanbod ter beschikking van het
onderwijs en het vormingswerk.

Lesmateriaal 

Het lesmateriaal van De Kracht van je Stem heeft
tot doel leerkrachten en leerlingen materiaal aan te
reiken om te werken rond democratie en burgerzin.
Dat veronderstelt zowel het verwerven van kennis
van de democratische spelregels als het verwerven
van vaardigheden en attitudes. Het materiaal bevat,
naast basisinformatie, diverse werkvormen en oefe-
ningen om de creativiteit en het probleemoplossen-
de vermogen van de leerlingen te stimuleren.
Groepsopdrachten doen een beroep op hun samen-
werkingsbereidheid. Ze leren deelnemen aan een
pluralistisch debat. Het educatieve materiaal sluit
aan bij de vakoverschrijdende eindtermen burger-
zin en sociale vaardigheden. Ook vakgebonden
eindtermen, onder andere voor de vakken geschie-
denis en Nederlands kunnen ermee bereikt worden.
Het materiaal is ook geschikt voor themadagen of
projectweken in de klas of in de hele school.

De educatieve dienst ontwikkelde in samenwerking
met externe organisaties twee nieuwe uitgaven.
“Kies-keurig 2006” is een brochure in eenvoudige
taal over de gemeente en de gemeenteraadsverkie-
zingen. Ze werd ontwikkeld in samenwerking met
Toemeka vzw. “Kies-Keurig 2006” werd gedrukt
op 14.000 exemplaren. 
De tweede uitgave is de didactische map voor de
derde graad van het secundair onderwijs over de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen “De
Kracht van je Stem op 8 oktober 2006”. Deze map
met informatie, oefeningen en werkvormen werd
ontwikkeld in samenwerking met
knooppunt@democratie van de Koning
Boudewijnstichting. 

Het educatieve dagprogramma in het
Vlaams Parlement

Van september 2005 tot juni 2006 volgden 2999
leerlingen (144 klassen) het educatieve dagpro-
gramma in het Vlaams Parlement.

Het doel van het programma is te werken aan de
democratische vorming van de leerlingen.
Ervaringsgericht leren staat centraal. Al spelend
oefenen de leerlingen allerlei vaardigheden en
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democratische attitudes: luisteren naar elkaar,

samen een oplossing uitwerken en verdedigen,

argumenteren, respect opbrengen voor de mening

van anderen. In de loop van het programma raken

ze vertrouwd met onze politieke overheden en

instellingen. Dat het dagprogramma plaatsvindt in

de gebouwen van het Vlaams Parlement maakt het

allemaal ‘echter’.

Alle deelnemende leerkrachten wordt gevraagd het

dagprogramma te evalueren. De gemiddelde waar-

deringsscore van het programma op basis van 86

evaluaties is 8,3/10. 84 leerkrachten gaven aan

zeker met een volgende groep opnieuw een dagpro-

gramma te willen volgen. 

De educatieve dienst wil de leerkrachten stimuleren

om het dagprogramma te integreren in een ruimere

werking rond democratie en burgerzin, zodat het

bezoek aan het Vlaams Parlement geen eenmalige

en vrijblijvende schooluitstap blijft. Leerkrachten

krijgen daarom een begeleidende brochure waarin

de link gelegd wordt naar de eindtermen, en waar-

in bruikbare tips worden gegeven om het bezoek in

de klas voor te bereiden en te verwerken.

Leerkrachtendag in het Vlaams Parlement

Op 22 februari 2006 vond in het Vlaams Parlement

de derde leerkrachtendag van De Kracht van je

Stem plaats. De gemeente- en provincieraadsver-

kiezingen stonden centraal in de aangeboden vor-

ming en workshops. 180 leerkrachten en studenten

uit de lerarenopleiding namen deel. 

Samenwerking en netwerkvorming

Interne werkgroepen binnen het Vlaams Parlement

garanderen het optimale gebruik van de interne

deskundigheid omtrent specifieke thema’s; externe

project-werkgroepen met vormingsorganisaties

bundelen de krachten rond specifieke thema’s of

activiteiten. De stuurgroep van De Kracht van je

Stem speelt een belangrijke rol in de band met het

onderwijsveld.

Tijdens het werkjaar 2005-2006 werd samenge-

werkt met verschillende externe organisaties.

- Met het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de

Basiseducatie (VOCB), voor de actualisering van

het lesmateriaal voor de basiseducatie. 

- Met het Centrum Informatieve Spelen (CIS),
voor de actualisering en vernieuwing van het edu-
catieve spelmateriaal. Het CIS verzorgt tevens de
distributie van de ‘doedozen’. Het CIS begeleidt
de simulatiespelen van het educatieve dagpro-
gramma in het Vlaams Parlement. 

- Met het knooppunt@democratie van de Koning
Boudewijnstichting, voor de ontwikkeling van de
didactische map over de gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen.

- Met de dienst voor onderwijsontwikkeling
(DVO) werd op verschillende tijdstippen over-
legd in verband met de (vakoverschrijdende)
eindtermen.

- Toemeka vzw, beweging voor een verstaanbare
samenleving, is een beweging binnen het sociaal-
cultureel werk. Toemeka vzw heeft heel wat erva-
ring met doelgroepen die een beperkte taalont-
wikkeling hebben en is een aangewezen partner
om maatschappelijk kwetsbare doelgroepen van
laaggeschoolden en personen met een beperkte
taalontwikkeling te bereiken. Met de vzw
Toemeka werd de brochure “Kies-Keurig 2006”
voor de gemeente- en provincieraadsverkiezin-
gen ontwikkeld. 

De stuurgroep van De Kracht van je Stem

De stuurgroep van De Kracht van je Stem stuurt de
inhoudelijke en didactische ontwikkeling van het
educatieve aanbod en adviseert het Bureau van het
Vlaams Parlement m.b.t. de werking van de educa-
tieve dienst.

Voorzitter: Francis Decoster
Leden: Chris Wyns, Paul Wyckmans, prof.

Stefaan Walgrave, Wim Verdyck,
Kris Van Esbroeck, Ankie 
Vandekerckhove, Lieve Steurbaut,
Willy Schuermans, Michael 
Meyers, Marc Le Bruyn, prof. 
Marc Hooghe, Roos Herpelinck,
Ann Drieghe, Diane De Keyser.

Zij vertegenwoordigen volgende geledingen:
RAGO, VSKO, POV, OVSG, VOCB, VLOR,
Vlaamse Overheid, aangevuld met externe deskun-
digen.
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5. Buitenlandse betrekkingen

De buitenlandse betrekkingen van het Vlaams

Parlement situeren zich in verschillende geledingen

van de organisatie. Diverse commissies onderne-

men buitenlandse studiereizen om ter plaatse te

ontdekken hoe hun bevoegdheid er wordt uitgeoe-

fend. De commissie voor Buitenlandse en Europese

Aangelegenheden legt zich specifiek toe op het

Vlaamse buitenlandse beleid en de ratificatie van

Europese verdragen. De dienst Europa volgt de

relevante beslissingen van de Europese instanties

op de voet. De voorzitter van het Vlaams Parlement

draagt op de vergaderingen van de CALRE bij aan

de gezamenlijke belangenbehartiging  van de regio-

nale wetgevende assemblees in Europa. 

Buitenlandse ontvangsten

Voor het parlement zelf bestaat traditioneel ook

nogal wat buitenlandse interesse, bijvoorbeeld in

verband met zijn plaats in de Belgische staatsstruc-

tuur, zijn interne organisatie, en de inhoudelijke

kant van het Vlaamse beleid. De meeste vragen van

buitenlandse geïnteresseerden worden telefonisch

of via e-mail beantwoord, maar zoals elk jaar

bezochten een aantal buitenlanders zelf het Vlaams

Parlement. Heel wat ambtenaren, academici, stu-

denten en andere geïnteresseerden maakten gebruik

van de mogelijkheid om in een vreemde taal te

worden rondgeleid. 

Uiteraard was er ook interesse uit diplomatieke

hoek. Zowel de parlementsvoorzitter als de com-

missie voor Buitenlandse Aangelegenheden ontvin-

gen het afgelopen jaar ambassadeurs. Zo kwamen

de ambassadeurs van Oostenrijk en Finland de

aflossing van het voorzitterschap van de EU toe-

lichten. De ambassadeurs van Roemenië en

Bulgarije waren verscheidene malen te gast met het

oog op de ratificatie van de toetreding van hun lan-

den tot de EU. Beiden hadden een onderhoud met

voorzitter De Batselier en volgden zowel een aan-

tal voorbereidende commissievergaderingen als de

plenaire vergadering van 12 juli 2006, die het ont-

werp tot ratificatie uiteindelijk goedkeurde. Ook de

ambassadeurs van Moldavië, Chili, Cuba en Servië

en Montenegro, evenals een tiental prominente

diplomaten van de Amerikaanse Foreign Office

werden dit jaar in het Vlaams Parlement verwel-

komd. 

Daarnaast zijn er de ontvangsten door Vlaamse
volksvertegenwoordigers van collega-politici. Op
uitnodiging van Vlaams minister Bourgeois had de
gewezen Chileense president Patricio Aylwin op 11
oktober 2005 een lunchmeeting met een parlemen-
taire delegatie onder leiding van mevrouw Marleen
Vanderpoorten, toen nog ondervoorzitter van het
Vlaams Parlement. Precies één week later vond de
ontvangst plaats van de Moldavische parlements-
voorzitter Marian Lupu. Op donderdag 27 april
2005 ontving parlementsvoorzitter De Batselier
een parlementaire delegatie onder leiding van zijn
Bulgaarse evenknie Gueorgui Pirinski. Ook diens
ondervoorzitter Younal Loutfi bezocht het Vlaams
Parlement: op 31 mei 2006 was hij te gast in de
Commissie voor Buitenlandse Aangelegenheden.

Op 18 april 2006 had een vijftal leden van diezelf-
de commissie een informeel onderhoud met vijf
afgevaardigden van de Doema, het Russische parle-
ment. Hun soms zeer specifieke vragen over de
ingewikkelde staatsstructuur van ons land werden
in vlot Russisch beantwoord door de heer Michiel
Elst, jurist bij de directie Informatie. Andere bezoe-
kers kwamen uit onder andere Kenia, Nigeria en
Costa Rica. Minder exotisch, maar zeker vermel-
denswaard, waren ten slotte de twee uitgebreide
Nederlandse delegaties. De Gelderse Staten-
Generaal kreeg van de dienst Europa een les staats-
hervorming voor gevorderden, en een groep ambte-
naren van het Nederlandse Ministerie voor Sociale
Zaken ontvingen uitvoerig uitleg over ons werkge-
legenheidsbeleid van de voorzitter en secretaris van
de Commissie voor Economie, Werk en Sociale
Economie.

CALRE (Conferentie van de wetgevende
regionale assemblees van Europa)

Onder het motto “Sterke regio's voor een sterk
Europa”, werd op 24 en 25 oktober 2005 in
Barcelona de IXe Conferentie van de wetgevende
regionale assemblees van Europa (CALRE) gehou-
den, onder het voorzitterschap van Ernesto Benach
y Pascual, voorzitter van het Parlement van
Catalonië .
Die conferentie stelde tot haar spijt vast dat het niet
meer helemaal zeker is dat de Europese Grondwet
in de voorliggende vorm definitief zal worden
goedgekeurd.

Het belangrijkste streefdoel van de conferentie was
uiteraard om overeenstemming te bereiken over de
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gemeenschappelijke Verklaring van Catalonië. In
die eenparig aangenomen verklaring ligt de klem-
toon op de wegwerking van het democratische defi-
cit, door de regio’s en hun bevolking bij het
Europese besluitvormingsproces te betrekken.

In de eveneens eenparig aangenomen tekst van de
bijlage werd de wens geuit om hoe dan ook het sub-
sidiariteitsbeginsel veilig te stellen. Veel aandacht
en denkwerk ging daarom opnieuw naar het subsi-
diariteitsbeginsel, de rol van de Europese regionale
parlementen in de subsidiariteitsprocedure en de
uitwerking van een subsidiariteitstest samen met
het Comité van de Regio’s. 
Zoals elders in dit jaarverslag wordt toegelicht, was
in het najaar van 2005 de uitwerking van een werk-
bare subsidiariteitscontrole door alle bevoegde par-
lementen ook in België aan de orde. Een samen-
werkingsovereenkomst daarover was toen in de
onderhandelingsfase.
Mede onder impuls van de Belgische CALRE-
leden, die daarover samen amendementen hadden
ingediend, werd in de bovengenoemde bijlage bij
de Verklaring van Catalonië over subsidiariteit,
aandacht gevraagd voor een aantal principiële pun-
ten die later ook zijn opgenomen in de goedgekeur-
de Belgische samenwerkingsovereenkomst: de
inachtneming van de exclusieve bevoegdheidsdo-
meinen, de mogelijkheid om onafhankelijke stand-
punten te kunnen innemen, de directe informatie-
doorstroming vanuit Europa enzovoort. 
Het is ook vermeldenswaard dat op initiatief van
Vlaams Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier,
namens de Belgische regionale parlementen, een
voetnoot is ingeschreven om in punt vier van de
bewuste bijlage te verduidelijken dat “in België de
nationale parlementen en  de regionale parlementen
gelijkwaardig betrokken zijn bij de subsidiariteits-
procedure”.

Tijdens de Conferentie van Barcelona zijn opnieuw
een aantal pijnpunten opgedoken die de werking
van de CALRE in gevaar dreigen te brengen.
Wat de stemprocedure betreft: de bepaling van een
quorum, de waarde van een onthouding  en ook de
vraag of de besluiten bij meerderheid dan wel bij
consensus moeten worden genomen. 
Er werd opgeworpen dat elke parlementaire assem-
blee, via haar voorzitter in de CALRE maar één
stem heeft, ongeacht hoeveel inwoners de vertegen-
woordigde regio telt. Als het tot formele stemmin-
gen komt binnen de CALRE, kunnen die stemmin-
gen enkel een draagvlak hebben wanneer er een
vorm van weging van de stemmen wordt ingevoerd,

waarbij het vertegenwoordigde bevolkingsaandeel
in aanmerking wordt genomen.
Om te voorkomen dat er de facto minderheidsbe-
slissingen worden genomen, moet vooralsnog wor-
den gepoogd om in de CALRE te streven naar
besluitvorming in consensus.

Een andere discussie gaat over een adequaat finan-
cieringscriterium voor de jaarlijkse CALRE-confe-
rentie en voor de vergaderingen van het  Permanent
Comité. 
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Rubenszaal - Vlaams Parlement
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1. De werkingsbegroting van het Vlaams
Parlement

In tabel 61 en grafiek 36 vindt u de evolutie van de
dotatie voor de uitgaven van het Vlaams Parlement
voor de voorbije vijf jaar. Deze dotatie wordt uitge-
trokken op de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap.

Hoofdstuk V

De mensen en de middelen van het Vlaams Parlement

Tabel 61: Dotatie aan het Vlaams Parlement

2002 58.646.000 €  
2003 68.000.000 €
2004 75.000.000 €  
2005 75.000.000 €  
2006 76.125.000 €  

Grafiek 36: Evolutie van de dotatie aan het Vlaams Parlement
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De rekening6 van de uitgaven voor 2005 bedroeg 78.118.888,03 euro. De verdeling van de uitgaven vindt
u in tabel 62 en grafiek 37.

Tabel 62: Verdeling van de uitgaven van het Vlaams Parlement in 2005

Investeringen 2.879.912,24 €  
Projecten 550.086,99 €  
Legislatuurkredieten 125.730,71 €  
Voorraadgoederen 223.569,99 €  
Diensten en diverse goederen 11.273.259,17 €  
Bezoldigingen, sociale lasten, enz. 46.280.841,34 €  
Voorzieningen voor riscico's en kosten -    
Andere bedrijfskosten 16.785.487,59 €  

 
Totaal 78.118.888,03 €  

Grafiek 37: Verdeling van de uitgaven van het Vlaams Parlement in 2005
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De rekening van het Vlaams Parlement wordt gecontroleerd door het Rekenhof. Zij werd steeds fundamen-
teel in orde bevonden. 

6 Rekeningcijfers nog onder voorbehoud van goedkeuring door het Bureau en de Plenaire Vergadering van het Vlaams Parlement
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2. Infrastructuur 

De gebouwen

In het kader van het gebouwenbeheer van het

Vlaams Parlement werd verder gewerkt aan de uit-

voering van de onderhoudsplanning. Zo zijn er

schilderwerken uitgevoerd in het Vlaams

Parlementsgebouw (gelijkvloers) en werd  begon-

nen met het herschilderen van het smeedijzeren

hekwerk rond het Vlaams Parlementsgebouw.

Verder is een onderzoek gestart naar de best moge-

lijke onderhoudstechniek voor de gevel van het

Vlaams Parlementsgebouw, rekening houdend met

de ouderdom en de samenstelling van de buitenmu-

ren.

In het Huis van de Vlaamse Volksvertegen-

woordigers zijn op de derde verdieping van de

Zuidvleugel ingrijpende werkzaamheden uitge-

voerd om de schade, veroorzaakt door een breuk in

de airconditioning, te herstellen. Door die operatie

moest het personeel dat op die verdieping werkt,

tijdelijk elders gehuisvest worden. Dat gebeurde

binnen de bestaande infrastructuur.

Tijdens de afgelopen periode waren er ook grote

aanpassingen inzake het rookbeleid. Omdat per 1

januari 2006 een algemene rookverbod op de werk-

plek is ingesteld, nam het Vlaams Parlement het

initiatief om een speciale rookcabine te plaatsen in

het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers

en een afzonderlijk rooklokaal in te richten in het

Vlaams Parlementsgebouw.

Verder werd de nieuwe paraparlementaire instel-

ling Vlaams Instituut voor Vrede en

Geweldpreventie (bekend als het Vlaams

Vredesinstituut) gehuisvest in de gebouwen.

Daartoe werden de beschikbare ruimtes voor de

PPI’s opnieuw ingedeeld.

Facility

De afgelopen periode bevestigde het succes van de

catering in het Vlaams Parlement, zowel van het

zelfbedieningsrestaurant als van het klassieke res-

taurant De Daktuin.

In het restaurant en de keuken werd geïnvesteerd

om de hoge druk te kunnen opvangen. Zo werd een

speciaal meubel gekocht voor het opbergen van

tafellinnen en bestek, die nu onmiddellijk in het

restaurant zelf beschikbaar zijn. Voor de keuken
werden extra ovens en koelkasten aangekocht. Het
belangrijkste feit was echter de hernieuwde toewij-
zing van het cateringcontract in juli 2006.

Wat de schoonmaak betreft, werd de afgelopen
periode gekenmerkt door het zoeken naar rationeler
gebruik van materiaal. Zo zijn de papieren hand-
doekjes vervangen door herbruikbare rolhanddoe-
ken, wat een grote besparing heeft opgeleverd. Er
wordt ook steeds meer aandacht besteed aan veili-
ge werkomstandigheden voor het personeel van de
schoonmaakfirma.

Omdat het contract voor de schoonmaak in 2007
vernieuwd moet worden, werd al begonnen met het
verzamelen van relevante gegevens en het analyse-
ren van de behoeften.

Techniek

Het belangrijkste nieuws viel in het najaar van
2005 te rapen bij de collega’s van de dienst aan-
koop.  Zij hebben werk gemaakt van een zeer uit-
gebreid lastenboek voor het onderhoud van de tech-
nische installaties. In afwachting van de gunning
van dat contract en de aanstelling van de nieuwe
coördinator techniek, werden belangrijke dossiers
verder gedocumenteerd om er vanaf januari met
vereende krachten tegenaan te gaan. 

In het dossier rond het binnenklimaat in de
Informatheek en het archief werden belangrijke
resultaten geboekt die leiden tot investeringen in
het najaar van 2006. Het probleem van de lekken
aan de installaties in het plafond van de kantoren
van het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers (HVV) werd grondig
onderzocht en resulteerde in een belangrijke aan-
passing van de installatie in de loop van het zomer-
reces van 2006.

Een grondige analyse door de technici van het elek-
triciteitsverbruik in het Vlaams Parlement heeft
geleid tot een aantal kosteloze technische ingrepen
die een gunstig effect zullen hebben op de facturen.

Het voorbije jaar werd veel geïnvesteerd in de vei-
ligheidsinstallaties.  Er was onder meer de volledi-
ge revisie van het branddetectiesysteem en de van
de beveiligingscamera's om de veiligheid te opti-
maliseren. Dat laatste past in een algemeen plan om
de beveiliging van het Vlaams Parlement te moder-
niseren en optimaliseren.
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Op gebied van telefonie stond de directie
Infrastructuur en Logistiek in voor de uitbouw van
de helpdesk van het Kinderrechtencommissariaat,
en voor de uitbreiding van het gsm-netwerk binnen
het HVV.

2006 is ook een jaar van belangrijke aanbestedin-
gen op technisch gebied, zoals de vernieuwing van
de congresinstallaties, de modernisering van de
installaties voor projectie in de commissiezalen en
de aanstelling van een studiebureau voor de inrich-
ting van het nieuwe serverlokaal.

Vanaf 1 juni 2006 wordt de cel infrastructuur
gevormd door de helpdesk techniek, de technici, de
klusjesdienst en de dienst gebouwenbeheer.

Aankoop

Op het vlak van aankoopbeheer ging het Vlaams
Parlement door met de centralisatie van de aanko-
pen. In samenwerking met de betrokken budget-
houders organiseerde de cel aankoop  circa 60
offerteaanvragen, wat opnieuw een stijging is in
vergelijking met de vorige periode. De belangrijk-
ste dossiers waren: de aankoop van een tijdsregi-
stratiesysteem, de vernieuwing van het datanet-
werk, de vernieuwing van het cateringcontract, de
huur van 3 nieuwe kopieerstraten voor de drukke-
rij, het afsluiten van een langlopend onderhouds-
contract voor de technische installaties en diverse
aankopen in het kader van de tentoonstelling
«Kijkdozen en denkmodellen» van Jan Fabre. 

In 2006 werd een coördinator aankoop aangesteld.
Daarnaast werd binnen de directie Informatie een
jurist gespecialiseerd in aanbestedingsrecht aange-
steld, die binnen de organisatie advies en onder-
steuning geeft inzake de overheidsopdrachtenregle-
mentering. 

Een belangrijk aspect is ook de integratie van het
magazijnbeheer in de cel aankoop per 1 janua-
ri 2006. Daardoor worden het technische magazijn,
het economaat en de centrale goederenontvangst
geïntegreerd met de dienst aankoop. Ten slotte
werd ook het contract voor de bevoorrading van het
economaat opnieuw toegewezen.

Drukkerij

Het belangrijkste nieuws is de vervanging van de
zwart/wit-hoogvolumekopieerapparaten. Bij die
vervanging werd veel aandacht besteed aan de soft-

ware die het geheel aanstuurt. De nieuwe appara-
tuur moet het mogelijk maken om de afdrukappara-
tuur in de drukkerij beter te integreren, en te wer-
ken in een volledig digitale omgeving.  Daardoor
kunnen meer opdrachten binnenshuis worden afge-
handeld en de klant vlotter worden bediend. Ook de
verdere en effectievere realisatie van printing on
demand wordt mogelijk.

Verder werd er voor de drukkerij nog een plooi- en
rilmachine aangekocht. Publicaties die vroeger
noodgedwongen buitenshuis moesten worden afge-
werkt, kunnen nu intern voltooid worden.

3. Informatica

De nieuwe directeur Informatica, in dienst sinds
1 september 2005, zette de ingeslagen weg van zijn
voorgangers voort. De directie Informatica werd
onderverdeeld in 3 teams die autonoom werken,
maar toch onderling ook samenwerken: burotica,
systeembeheer en softwareontwikkeling.

Burotica

Sinds 2002 wordt de eerstelijnsondersteuning
(hardware en software) van de pc’s uitbesteed aan
de firma Hewlett-Packard (HP). Het team Burotica
is verantwoordelijk voor de controle op de toestel-
len en op de geleverde service. Daarbij wordt meer
bepaald gekeken naar de kwaliteit van de dienstver-
lening en de behandeling van de gemelde inciden-
ten. De nodige maatregelen worden genomen om
de gemaakte afspraken af te dwingen, afwijkingen
bij te sturen en/of te bestraffen. Verder worden er
wijzigingen ter verbetering voorgesteld. 

Daarnaast verzorgt het team Burotica de ondersteu-
ning van specifieke applicaties die niet opgenomen
zijn in de dienstverlening van het dienstverlenings-
contract en is het team verantwoordelijk voor de
tijdsregistratie.
Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 maakte het team
Burotica werk van:

- vernieuwing van de apparatuur van 62 leden: de
apparatuur van de leden van de vorige legislatuur
was aan vervanging toe. De commerciële levens-
duur van de toestellen werd bereikt na 3 jaar en
de hardwaregarantie kon niet meer verlengd wor-
den. De firma HP had daarom een wissel
gepland. Na een aantal selecties en intern en
extern overleg werd er aan HP gevraagd om enkel
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nog draagbare pc’s uit te leveren, om in de toe-

komst gemakkelijker, snellere en goedkopere

dienstverlening te kunnen aanbieden. In totaal

werden, in de periode van februari 2006  tot april

2006, 75 laptops en 37 tablet-pc’s uitgeleverd.

Hierbij werd de beveiliging aangepast en overge-

schakeld naar Windows XP als besturingssys-

teem.

- overname van de oude apparatuur door de leden:

de leden en hun medewerkers hadden al herhaal-

delijk op een overname van de oude toestellen

aangedrongen. Na uitgebreid onderhandelen met

de firma HP, heeft de directie Informatica een

voordelig pakket kunnen verkrijgen waarbij de

leden hun oude toestellen, inclusief officiële

licentie voor de software, voor een gunstige prijs

konden overnemen. Een 70-tal toestellen werd

onmiddellijk overgenomen. De rest werd na con-

trole door de brooker aan de fracties verkocht.

- vernieuwing van de HP-apparatuur: na de ver-

nieuwing van de toestellen van de leden en hun

medewerkers zijn nu de toestellen van het

Algemeen Secretariaat, de paraparlementaire

instellingen, de fracties en het Bureau aan de

beurt. Daarbij wordt van de gelegenheid gebruik-

gemaakt om over te schakelen naar een nieuw

bestuurssysteem, namelijk Windows XP (SP2).

Ook wordt er een nieuw distributie- en herstel-

systeem voor software, FlexDeploy, geïnstalleerd

op de HP-servers. Dat systeem maakt o.a. het

beheer en inventariseren van toepassingen van op

afstand mogelijk. Verder moeten een aantal

medewerkers kiezen tussen een desktop of een

laptop met docking station om de wildgroei in

draagbare computers te beperken. De eerste toe-

stellen werden eind juni 2006 uitgeleverd.

- IT-studie over een unieke toegangscontrolekaart

voor de 7 assemblees in België: het project “één

unieke toegangscontrolekaart voor de 7 assem-

blees in België” werd opgestart. Twee vergade-

ringen met alle deelnemers van de verschillende

parlementaire instellingen, een viertal werkbe-

zoeken, interne vergaderingen en overleg mond-

den uit in een voorstel van “één unieke toegangs-

controlekaart voor de 7 assemblees in België”,

een voorstel met zowel een technisch gedeelte,

een protocol, als een volledige lay-out en

beschrijving van de kaarten.

- installatie en opstarten van een nieuw tijdsregi-
stratiesysteem: na de selectie van de leverancier
voor een nieuw tijdsregistratiesysteem tijdens het
zomerreces van 2005, werd alles in gereedheid
gebracht om te kunnen proefdraaien in september
en volledig operationeel te zijn op 1oktober 2005.
Sindsdien werden nog een aantal wijzigingen en
uitbreidingen ingevoerd zoals de installatie van
een ‘webclient’ voor de consultatie van tikkingen
en een ‘workflow' voor elektronische aanvragen
van verlof, recuperatie, zendingen en thuiswerk.

Systeembeheer

Het team Systeembeheer speelt een cruciale rol in
de opzet en het beheer van de centrale informatica-
technische infrastructuur (hardware en software)
van het Vlaams Parlement (servers, netwerk, inter-
netconfiguratie, railsysteem, beheer van databan-
ken, …).

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 stonden cen-
traal:

- verdere uitbouw van de centrale databankomge-
ving: bij de vervanging van de serverhardware
werd de architectuur hertekend om de beschik-
baarheid te verhogen van de decreetgevende data-
bank (raadpleegbaar via
www.vlaamsparlement.be). Zo werd een aparte
fileserver geïnstalleerd voor de parlementaire
documenten en werd de databank zelf ontdub-
beld.

- vervanging van de netwerkinfrastructuur en de
installatie van een nieuwe fiberbackbone in het
hoofdgebouw van het Vlaams Parlement: de net-
werkinfrastructuur in het hoofdgebouw werd ver-
vangen (technologische upgrade) om een hogere
performantie te kunnen bieden aan de gebruikers
(100 MB tot aan de desktop, invoering switchen)
en een betere integratie te realiseren met het net-
werk van het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers.

- registratie eu-namen: voor het Vlaams Parlement
en de verbonden paraparlementaire instellingen
werd de registratieprocedure voor de aanvraag
van eu-domeinnamen succesvol doorlopen. De
volgende namen werden geregistreerd: flaemi-
schesparlament.eu; flemishparliament.eu; fle-
mishpeaceinstitute.eu; kinderrechten.eu; kinder-
rechtencommissariaat.eu; ombudsdienst.eu; par-
lementflamand.eu; viwta.eu; vlaamseraad.eu;
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vlaamsparlement.eu; vlaamsvredesinstituut.eu;

vredesinstituut.eu

- koppeling met het ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap (MVG) en internettoegang met de

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM): het

Vlaams Parlement onderhoudt een directe koppe-

ling met het MVG voor dataverkeer. De gebruik-

te netwerktechnologie werd gewijzigd en geüp-

datet. Via de koppeling VP-MVG werd een toe-

gang geïmplementeerd tot het intranet van de

VHM.

- internettoegang: de hardware van de firewall

werd vervangen en geüpgraded. In de toekomst

zal ook werk worden gemaakt van een meer gedi-

versifieerde internettoegang voor de verschillen-

de gebruikersgroepen binnen het Vlaams

Parlement.

- ondersteuning bibliotheekpakket: de

Informatheek van het Vlaams Parlement heeft het

bibliotheekpakket Aleph gekozen als opvolger

van het Dobis/Libis-systeem. Informatica ver-

zorgt hierbij de installatie, de toegangsrechten en

de technische ondersteuning.

- monitoringtool: ook werd een eenvoudige, doch

heel nuttige eerste versie van een monitoringtool

in dienst genomen. Met deze tool kunnen de sys-

teemverantwoordelijken in één oogopslag de sta-

tus van de verschillende belangrijke centrale sys-

temen bewaken.

Softwareontwikkeling

Het team Softwareontwikkeling zorgt voor de uit-

bouw en het onderhoud van de softwareomgeving

en het beheer van diverse specifieke hardware en

software van het Vlaams Parlement.

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werkte het team

Softwareontwikkeling onder andere aan:

- het uitbreiden en het gebruiksvriendelijker maken

van de intranetwebsite: het intranet werd uitge-

breid met o.a. contine informatietoevoer van

vrtnieuws.net (rss-feed), een prikbord voor alle

gebruikers, een infoblok tijdsregistratie, een info-

blok voor het melden van een afwezigheid van

een volksvertegenwoordiger voor de plenaire ver-

gadering en een nieuw tabblad Personele zaken.

- het digitaliseren van de Schriftelijke Vragen: de

registratie van Schriftelijke Vragen werd gedigi-

taliseerd en geïntegreerd in de centrale toepassing

van het Vlaams Parlement. Voortaan kunnen deze

vragen snel beschikbaar gesteld worden op onze

website. Het genereren van het Bulletin van

Vragen en Antwoorden werd tevens geautomati-

seerd.

- de toepassing “selectieve verzending” waarin

extra functionaliteiten werden toegevoegd: de

verzending van documenten werd uitgebreid met

betalende en niet-betalende abonnees waarbij de

beheersmodule sterk werd uitgebreid.

- het toevoegen van een overzicht van de parlemen-

taire activiteiten aan het Biografisch Lexicon: per

Vlaams volksvertegenwoordiger is er een link

ingevoegd naar zijn initiatieven, zijn tussenkom-

sten in de plenaire vergaderingen en de commis-

sievergaderingen.

- een toepassing waardoor de plenaire vergadering

via het internet live gevolgd kan worden.

4. Het Algemeen Secretariaat

4.1 Directieraad

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 was de

Directieraad samengesteld uit zeven leden: de grif-

fier of secretaris-generaal, die de Directieraad

voorzit, en de directeurs van de directies

Administratie, Decreetgeving, Externe Relaties en

Ontvangst, Informatica, Informatie en

Infrastructuur en Logistiek. Na de beëindiging van

het mandaat van de heer Wim Tessier als griffier

vanaf 1 oktober 2005, stelde het Bureau mevrouw

Martine Goossens aan als waarnemend griffier.

Sinds 10 mei 2006 bekleedt mevrouw Martine

Goossens de functie van griffier definitief voor een

mandaatperiode van zes jaar. In februari 2006 nam

de heer Reginald Leuridan ontslag als directeur van

de directie Administratie. Het Bureau stelde de heer

Bart Martens aan als waarnemend directeur vanaf

1 maart 2006.



155

De Directieraad heeft twee belangrijke opdrachten.
Enerzijds bereidt hij de dossiers van het Bureau en
het Uitgebreid Bureau voor en is hij verantwoorde-
lijk voor de vlotte uitvoering van de beslissingen
van het Bureau en het Uitgebreid Bureau.
Daarnaast heeft de Directieraad eigen bevoegdhe-
den. De belangrijkste, de bevoegdheden inzake per-
soneelsaangelegenheden, zijn verankerd in het sta-
tuut van het personeel van het Algemeen
Secretariaat. De overige bevoegdheden, die voorna-
melijk betrekking hebben op de aankoop- en
bestelbevoegdheid, zijn opgenomen in het delega-
tiebesluit van 29 maart 2004.

Sinds het zittingsjaar 2005-2006 vergadert de
Directieraad in principe om de veertien dagen.
Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 hield de
Directieraad 31 vergaderingen met een totale ver-
gadertijd van 72 uur. 

4.2 Personeelsbeleid 

De directie Administratie groepeert de kerntaken
financiën en human resources, wat  dienstverlening
aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers, hun
medewerkers en de eigen personeelsleden inhoudt. 

Dienstverlening aan de Vlaamse volksvertegen-

woordigers en hun medewerkers

Voor de volksvertegenwoordigers en de politieke
medewerkers vervult de directie de servicefunctie
van een sociaal secretariaat. De dienstverlening aan
de parlementsleden en gewezen parlementsleden,
die door de Ledenservice wordt vervuld, omvat ook
nog een aantal diverse taken die verband houden
met het specifieke statuut van het parlementslid. Zo
werd, tijdens een buitengewone plenaire vergade-
ring van 23 november 2005, hulde gebracht aan
mevrouw Trees Merckx-Van Goey en de heer
Johan Sauwens voor hun parlementaire mandaat
van 20 jaar. Verder hebben in het zittingsjaar 2005-
2006 drie leden hun mandaat in het Vlaams
Parlement stopgezet en hebben drie opvolgers de
eed van Vlaams volksvertegenwoordiger afgelegd.
In juli 2003 werd het voorzitterschap van de heer
Norbert De Batselier overgenomen door mevrouw
Marleen Vanderpoorten.

Eigen aan het Vlaams Parlement is dat het oplei-
dingsbeleid ook voor politici en hun medewerkers
breed opgezet is. Ook tijdens dit zittingsjaar werk-
te het Opleidingsloket binnen de directie enkele

informatieve sessies uit rond de thema’s ‘kwaliteit
van de wetgeving’ en ‘Europa’ voor de volksverte-
genwoordigers en hun medewerkers. De thema’s
werden belicht door interne en externe sprekers,
onder meer de heer Johan Van Steelandt, hoofd van
de kenniscel Wetsmatiging, de heer Filip D’havé,
vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de
Europese Unie, en de heer Christian Gsodam,
diensthoofd subsidiariteitsmonitoring van het
Comité van de Regio’s. De nieuwe spellingsregels
werden uiteengezet in een informatiesessie met
prof. Dr. D. Sandra (UA). 

Het Opleidingsloket heeft, samen met de dienst
Europa, tijdens het voorjaar vier lunchcauserieën
met de prikkelende titel ‘Hoe werkt Europa echt?’
georganiseerd. Opzet van de middagen was de
belangstelling bij de Vlaamse volksvertegenwoor-
digers voor het Europese besluitvormingproces te
stimuleren en hun aandacht te vestigen op de rol
van het Vlaams Parlement als volwaardige speler in
dat proces. Voor meer informatie, zie ook
Hoofdstuk III, 7 over de dienst Europa.

Bovendien heeft het Bureau aan de fracties een
eigen trekkingsrecht voor deelname aan colloquia
en seminaries toegekend, zodat de fracties zelf
accenten kunnen leggen in hun opleidingsbeleid.

Dienstverlening aan de personeelsleden van het

Algemeen Secretariaat en de paraparlementaire

instellingen

Wat de dienstverlening aan de eigen personeelsle-
den betreft, staat de directie in voor de loonadmini-
stratie, de administratieve voorbereiding en de
voortgang van de courante personeelsbewegingen
(vnl. rekrutering en selectie en doorstroming), het
opleidingsbeleid en het beheer van het administra-
tieve dossier van elk personeelslid (met o.a. het
beheer van de toegekende verloven, ziekteverzuim,
enzovoort). Die variëteit aan basistaken kwalitatief
vervullen, blijft een belangrijke opdracht voor de
directie. Verder is de directie vertegenwoordigd in
het structurele overleg met de Personeelsraad en
zorgt zij voor de aanpassingen aan het personeels-
statuut die uit dat overleg volgen. De directie wil
verder ook hulp bieden bij de personeelstaken in de
directies. 
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- Rekrutering en selectie, interne mobiliteit en uit-
stroom.

Wat de rekruteringen betreft, werden in de perio-
de 1 oktober 2005 tot 30 juni 2006 enkele selec-
tieprocedures georganiseerd via Jobpunt
Vlaanderen. In die periode werd verder een man-
daathouder aangesteld, 6 kandidaten werden toe-
gelaten tot de stage en 4 personeelsleden werden
contractueel aangesteld. Bovendien werden
13 contractuele personeelsleden tot de stage toe-
gelaten en/of in vast verband benoemd. 

Ook de mobiliteits- en promotiekansen werden
ten volle benut: 4 functies werden ingevuld via
interne mobiliteit en 6 personeelsleden werden,
hetzij op proef hetzij in vast verband, bevorderd.
Het Algemeen Secretariaat telt momenteel
232 personeelsleden.

De uitstroom in deze periode bleef beperkt tot
3 personeelsleden en 1 mandaathouder.

In het najaar 2005 werd het rekruterings- en
selectieproces onderzocht, wat uitmondde in een
Protocol met Jobpunt Vlaanderen. In dat protocol
zijn de werkwijze en de wederzijdse afspraken
opgenomen met als doelstelling dat de aanwer-
vingen op een objectieve en kwaliteitsvolle
manier blijven verlopen. De opvang van nieuwe
medewerkers werd eveneens onderzocht.

- Oprichting Overlegcomité

Om het structurele overleg met de Personeelsraad
mogelijk te maken, werd in deze periode het
Overlegcomité opgericht, waarin een werkge-
versdelegatie en de Personeelsraad zitting heb-
ben. Het Overlegcomité overlegt over de loon- en
arbeidsvoorwaarden van het personeel van het
Algemeen Secretariaat en over voorgestelde wij-
zigingen van het personeelsstatuut.

- Opleidingskansen

Personeelsleden kunnen op eigen initiatief deel-
nemen aan diverse open opleidingen, of zij kun-
nen intekenen op trainingen die in huis worden
georganiseerd. Verschillende personeelsleden
hebben ook de informatieve sessies en de lunch-
causerieën rond Europa bijgewoond.

- Aanpassingen personeelsstatuut

Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werd in het

personeelsstatuut de harmonisatie met de Kamer

van Volksvertegenwoordigers geschrapt en werd

geopteerd voor een eigen loonbeleid. Daarnaast

werden enkele aanpassingen en technische cor-

recties aangebracht in de personeelsformatie.

- Informatisering dienstverlening

Om de basistaken in het Algemeen Secretariaat

beter te kunnen uitvoeren, is een nieuw tijdsregi-

stratiesysteem in gebruik genomen. Dat systeem

maakt het mogelijk werk- en vakantietijden onli-

ne te consulteren en aanvragen in te dienen.

Vereenvoudiging van administratieve processen

is eveneens de doelstelling bij invoering van een

centraal personeelsbeheerssysteem. Het is de

bedoeling een geïntegreerd beheer van perso-

neelsgegevens en een geautomatiseerde loonad-

ministratie te kunnen garanderen. 

4.3 De auditfunctie in het Vlaams
Parlement

Door de herstructurering van het Algemeen

Secretariaat van  het Vlaams Parlement in 2003,

werd in 2004 een stafmedewerker bevoegd voor

interne audit (hierna interne auditor genoemd) toe-

gevoegd aan de griffier. 

Een interne auditor is in de regel belast met 2 soor-

ten taken:

a) op onafhankelijke wijze  interne audits uitvoeren

om aan het Bureau en de leidende ambtenaren

redelijke zekerheid te bieden over het functione-

ren van processen van risicobeheer, beheer en

bestuur (auditopdrachten van financiële aard,

procesanalyses, controle op conformiteit met

regelgeving, ICT-beveiliging, enzovoort). In de

rapportering wordt gewezen op mogelijke hiaten

en worden aanbevelingen geformuleerd. Het

Bureau en de leidende ambtenaren bepalen wat

met de aanbevelingen in de rapporten wordt

gedaan.

b) op vraag van het Bureau of de leidende ambte-

naren advies geven bij de uitbouw of ombouw

van interne controleprocedures of systemen.   
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De interne auditor volgde hiertoe in het academie-

jaar 2004-2005 de opleiding Expert Class Internal

Auditing aan het UAMS. Begin 2005 besliste het

Bureau op voorstel van de interne auditor tot de

oprichting van een auditcomité om de uitbouw en

het functioneren van de auditfunctie voldoende

kansen op slagen te geven. 

In april 2005 kwam het auditcomité voor het eerst

samen. Na een tweetal verkennende vergaderingen,

waarin onder meer met een afvaardiging van het

Rekenhof en de voorzitter van het auditcomité van

de Vlaamse Gemeenschap van gedachten werd

gewisseld, werd aan de interne auditor de opdracht

gegeven een auditplan voor de jaren 2006 en 2007

uit te werken. Begin 2006 keurde het Bureau op

voorstel van het auditcomité het ontwerp van audit-

plan 2006-2007 goed. In het auditplan worden de

reguliere auditopdrachten en de tijdsbesteding van

de interne auditor (naast reguliere opdrachten, tijd

voor ad-hocopdrachten, vorming en andere taken)

bepaald.

Hoe kwam het auditplan tot stand? Op vraag van

het auditcomité heeft  de interne auditor eerst een

aanzet van procesanalyse opgesteld. De bedoeling

daarvan was enerzijds een overzicht op hoofdlijnen

op te stellen van de belangrijkste processen  die het

werkterrein uitmaken van de interne auditfunctie in

het Vlaams Parlement en anderzijds aan te geven

welke inherente risico’s (naar waarschijnlijkheid

van voorkomen en impact) met die processen ver-

bonden zijn. 

Vervolgens wordt elke proces gerangschikt in een

eindevaluatie (van hoog over midden tot laag) naar-

gelang het potentiële risico voor de organisatie. Op

basis van die rangschikking zijn dan een aantal

auditopdrachten gekozen die zich toespitsen op een

deel of het geheel van de processen waarover het

auditcomité en de interne auditor van oordeel zijn

dat ze een hoog inherent risico bevatten. Al deze

documenten werden voor advies voorgelegd aan de

leden van de Directieraad vooraleer ze door het

auditcomité werden aanvaard.

Verder besteedde het auditcomité aandacht aan de

uitvoering van het auditplan 2006-2007, de kwali-

teit en de opvolging van de auditrapporten, en het

takenpakket en functieprofiel van de interne audi-

tor. Het auditcomité  had  ook contacten met de par-
lementsvoorzitter en de leden van de directieraad
om te peilen naar hun vragen en verwachtingen.  

In zijn eerste werkjaar vergaderde het auditcomité
zeven keer. In november 2006 overhandigt  het
auditcomité zijn eerste jaarverslag aan de parle-
mentsvoorzitter. 
Inmiddels zijn twee auditrapporten afgerond. Eén
rapport handelt over een dossier van interne factu-
rering. Een tweede rapport maakt een analyse van
een aantal uitgangspunten van de meerjarenbegro-
ting ter voorbereiding van de vaststelling van meer-
jarenbegroting van het Vlaams Parlement 2007-
2010 door het Bureau.   
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5. De personeelsleden van de politieke
fracties en de Vlaamse volksvertegen-
woordigers

Tabel 63: Het aantal personeelsleden per fractie

(niet-)erkende fracties: VB CD&V VLD- sp.a- Groen! NV-A UF Totaal

VIVANT spirit

aantal leden per (niet-)erkende fractie: 32 29 25 25 6 6 1 124

aantal fractiesecretarissen: 1 1 1 1 1 1 0 6

aantal wetenschappelijk medewerkers: 11,5 10,5 9,5 9,5 3 3 0 47

aantal administratief medewerkers: 2 2 2 2 1 1 0 10

totaal aantal personeelsleden

in de fractieformatie: 14,5 13,5 12,5 12,5 5 5 0 63

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft recht

op één voltijdse of twee deeltijdse administratieve

medewerkers. Elk lid van het Uitgebreid Bureau

heeft daarenboven recht op één wetenschappelijk

medewerker. De voorzitter van het Vlaams

Parlement mag nog een adviseur, een eerste direc-

tieassistent, een secretaresse en een chauffeur in

dienst nemen. 

Er is in het zittingsjaar 2005-2006 geen wijziging

gekomen aan het Reglement van toekenning van

medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van

het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de

Vlaamse volksvertegenwoordigers en aan de

Rechtspositieregeling van de medewerkers van de

voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau,

van de fracties en van de Vlaamse volksvertegen-

woordigers.

6. VZW Vereniging van Gewezen
Vlaamse Volksvertegenwoordigers 

De Vereniging van Gewezen Vlaamse

Volksvertegenwoordigers werd, op initiatief van

het Vlaams Parlement, opgericht tijdens de algeme-

ne vergadering van 21 december 2000 in het

Vlaams Parlement in Brussel, onder het voorzitter-

schap van de heer Norbert De Batselier, voorzitter

van het Vlaams Parlement. 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van

bestuur, samengesteld uit ten minste vijf en maxi-

maal vijftien bestuursleden die door de algemene

vergadering voor twee jaar worden benoemd en die

te allen tijde kunnen worden ontslagen. De algeme-

ne vergadering oefent het opperste gezag uit in de

vereniging.

De huidige raad van bestuur is als volgt samenge-

steld : de heren Marc Olivier, voorzitter, Rik Boel,

ondervoorzitter, Jean Pede, secretaris, Herman

Suykerbuyk, penningmeester.

Leden van de raad van bestuur zijn: de heren

Georges Beerden, Jan Caudron, Roland Deswaene,

mevrouw Olga Lefeber, de heren   René Swinnen,

Jos Van Elewyck en Guido Verhaegen.

Na de oprichting in 2000 ging de aandacht vooral

uit naar de zorg voor het secretariaat, de noodzake-

lijke statutenwijziging, het juridische  en financiële

management conform de nieuwe vzw-wet (met

o.m. de neerlegging van ledenlijsten, begroting en

jaarrekening (met rekening, financieel verslag en

boekhouding), het uitbouwen van een volwaardige

ledenadministratie (met register) en een activitei-

tenprogramma met kostenparticipatie van de deel-

nemers in binnen- en buitenland.

Verder werd gewerkt aan het uitbouwen van de net-

werking op het niveau van de federale parlementai-

re assemblees en het leggen van contacten met bui-

tenlandse soortgelijke verenigingen. 

Naast de vele culturele evenementen die de vereni-

ging de voorbije 5 jaren voor haar leden en partner

heeft georganiseerd, bracht de vereniging een aan-

tal geslaagde werkbezoeken aan buitenlandse par-
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lementen en soortgelijke zusterverenigingen (o.m.
Tallinn, Vilnius, Berlijn, Den Haag, Zuid-Afrika),
het Europees Parlement in Brussel en het Waals
Parlement. Op 19 juni 2006 ontving de vereniging
een delegatie van oud-Tweede Kamerleden bij
wijze van tegenbezoek aan de vereniging die in juni
2003 een bezoek aan Den Haag had gebracht.

Jaarlijks worden 8 vergaderingen van de raad van
bestuur georganiseerd en twee statutaire algemene
ledenvergaderingen met partnerprogramma of aca-
demische zitting (o.m. over de informatiemaat-
schappij, de kosten van de vergrijzing van de bevol-
king en Europa). Die algemene vergaderingen wor-
den afwisselend georganiseerd in het Vlaams
Parlement (december) of in een Vlaamse stad met
een rijk historisch en cultureel erfgoed (o.m.
Hasselt, Kortrijk, Gent, Oudenaarde en Oostende).
Steeds kan de vereniging hierbij rekenen op een
gastvrij onthaal met de nodige ondersteuning.

Bij de rondvraag op deze algemene vergaderingen
wordt gepeild naar mogelijke verbeteringen van de
huidige faciliteiten aan gewezen Vlaamse
Volksvertegenwoordigers en van de werking van de
vereniging. Die verbeterpunten worden geagen-
deerd op het jaarlijkse overleg dat sinds 19 decem-
ber 2001 plaatsheeft in het najaar tussen een
beperkte delegatie van het Bureau van het Vlaams
Parlement en de raad van bestuur van de vereni-
ging, onder het voorzitterschap van de voorzitter
van het Vlaams Parlement en in aanwezigheid van
de secretaris-generaal, die instaat voor de imple-
mentatie van de beslissingen van dat overleg in het
Algemeen Secretariaat.

In het kader van de belangenbehartiging van de
gewezen leden en hun partner organiseerde de ver-
eniging eveneens een algemene enquête over het
pensioenreglement van het Vlaams  Parlement,
waarvan de resultaten werden bezorgd aan de vzw
Pensioenfonds van het Vlaams Parlement. Een van
de suggesties resulteerde in de invoeging in de sta-
tuten van de VZW Pensioenfonds van het Vlaams
Parlement van artikel 18 waardoor een lid van de
vereniging met raadgevende stem de vergaderingen
van het Pensioenfonds kan bijwonen en hierover
verslag uitbrengt bij de raad van bestuur van de ver-
eniging. 

De vereniging werkt eveneens samen met de fede-
rale zustervereniging (Pro Lege – Commissie voor
Sociale Zaken) aan de juridische voorbereiding van
het belangrijke pensioendossier. Ter voorbereiding

werd in overleg met Pro Lege door de raad van
bestuur van de vereniging een vergelijkende nota
opgesteld, over de verschilpunten tussen de  pen-
sioenreglementen van Kamer, Senaat en Vlaams
Parlement en werden de nodige verbetervoorstellen
geformuleerd; dat gebeurde met voortgangsrappor-
tage aan de vzw Pensioenfonds van het Vlaams
Parlement.

Vermits de instandhouding van de band van de
gewezen leden met het  Vlaams  Parlement en de
onderlinge bevordering van de vriendschapsbanden
tussen alle leden van de vereniging een van de doel-
stellingen van de vereniging is, werd ter uitvoering
van het najaarsoverleg van 2005, door de vereni-
ging een enquête georganiseerd onder alle gewezen
leden met het oog op de verfijning van het bestaan-
de informatieaanbod en infomatica-aanbod van het
Vlaams Parlement aan de gewezen leden. In
samenwerking met het secretariaat-generaal, de
directies Informatie, Informatica en de webmaster
van het Vlaams Parlement  wordt als sluitstuk van
deze enquête in het najaar 2006 een extranet voor
gewezen leden operationeel.

De vereniging telt in juli 2006 234 leden en het
aantal leden neemt toe. Voor de werkingskosten
ontvangt de vereniging een jaarlijks indexeerbare
dotatie van het Vlaams Parlement en voor de gehe-
le administratieve en inhoudelijke ondersteuning
van de Vereniging kan een beroep worden gedaan
op een universitaire medewerker van het Vlaams
Parlement (cf. Bureaubeslissing van 6 januari
2003). De vereniging werkt als autonome vzw-cel
binnen de directie Administratie van het Vlaams
Parlement.
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1. Adres, telefoon en fax van het Vlaams Parlement

Postadres : Vlaams Parlement
1011 Brussel

Bezoekers voor de plenaire vergadering en de commissies melden zich aan bij de bezoekersingang  van het
Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.
Groepen voor rondleidingen melden zich aan in De Loketten, Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel.
Algemeen telefoonnummer : 02 552 11 11
Algemeen faxnummer : 02 552 11 22
E-mail: externe.relaties@vlaamsparlement.be

2. Website

Het Vlaams Parlement beschikt over een eigen website, http://www.vlaamsparlement.be. U vindt er actue-
le informatie over onder meer het parlementsgebouw, de werking, de parlementaire publicaties en de
Vlaamse volksvertegenwoordigers. U krijgt vrij toegang tot het digitale archief van het Vlaams Parlement.

3. Bijwonen van openbare vergaderingen

De plenaire vergadering en de commissies vergaderen in principe openbaar. Publiek is welkom. In alle
zalen is er een publiekstribune. Zolang er zitplaatsen vrij zijn in de zaal, worden toehoorders binnengela-
ten. Belangstellenden melden zich aan bij de bezoekersingang.

Tijdens de vergadering blijven de toehoorders rustig neerzitten. Onthaalmedewerkers en de Militaire Politie
houden daar toezicht op. Op de publiekstribune van de plenaire vergadering krijgen de bezoekers een infor-
matieve folder over wat er gebeurt in de vergaderzaal.

Reserveren hoeft niet, maar kan. U kunt gereserveerde zitplaatsen een week vooraf aanvragen bij de dienst
Externe Relaties. Als de werkzaamheden van het parlement dat vereisen, kunnen reservaties eventueel
geannuleerd worden.

4. De agenda’s van de plenaire vergadering en de commissies

De agenda’s vindt u op Teletekst van de openbare omroep VRT. Teletekstpagina 721 geeft de agenda van
de plenaire vergadering. Teletekstpagina 722 geeft de agenda van de commissies. Elke wijziging van de
agenda wordt onmiddellijk bekendgemaakt.

Diezelfde informatie wordt u ook geboden op de website van het Vlaams Parlement onder de rubriek
Parlementaire Vergaderingen: http://www.vlaamsparlement.be.

Praktische informatie voor het publiek
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5. De publicaties van het Vlaams Parlement

Elektronische officiële publicaties 

U kunt zich gratis abonneren op de elektronische versie van de officiële publicaties van het Vlaams
Parlement en de thema's kiezen die u interesseren.

- de Stukken (ontwerpen en voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie, amendementen, verslagen,
moties, lijsten, enzovoort; ook de adreslijsten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse
ministers worden gepubliceerd als Stuk)

- de Handelingen (het verslag van de plenaire vergadering)

- het Bulletin van Vragen en Antwoorden (de schriftelijke vragen van de Vlaamse volksver tegenwoordi-
gers en de antwoorden van de Vlaamse ministers)

Gedrukte officiële publicaties

U kunt zich ook tegen betaling abonneren op de gedrukte officiële publicaties van het Vlaams Parlement
en de thema's kiezen die u interesseren. 

Alle informatie over abonnementen op de elektronische of gedrukte versie vindt u op de website
www.vlaamsparlement.be, rubriek Parlementaire Documenten.

6. Groepsbezoeken aan het Vlaams Parlement

Voor een rondleiding kunt u een groepsbezoek aanvragen of kunt u zich aansluiten bij een groepsbezoek.
Op een rondleiding krijgt u een omstandige uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement.
Ook de merkwaardige architectuur van de gebouwen (het parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers) en de vele kunstwerken krijgt u te zien onderweg. Het bezoek wordt afgerond
met een drankje, aangeboden door het Vlaams Parlement.

Een groepsbezoek moet u twee maanden vooraf aanvragen. Bij de dienst Externe Relaties kunt u, telefo-
nisch (02 552 40 44) of per e-mail (externe.relaties@vlaamsparlement.be), de nodige formulieren aanvragen.

Wie niet in groep komt, kan zich aansluiten bij een geboekte groep. Dat kan enkel na telefonische afspraak
met de dienst Externe Relaties. 

De rondleidingen in het Vlaams Parlement zijn gratis.

7. Documentatie over het Vlaams Parlement

7.1 Een brochure

Een geïllustreerde brochure geeft in een bevattelijke stijl inzicht in de rol en de werking van het Vlaams
Parlement. Ook voor gebruik op school is deze publicatie geschikt. U krijgt de brochure gratis bij de dienst
Externe Relaties. Zij is eveneens beschikbaar in het Frans, Engels, Duits en Spaans.

7.2 Een standaardwerk

Het boek “Dertig jaar Vlaams Parlement – Historiek en dynamiek van een parlementaire instelling” is een
wetenschappelijke studie over de geschiedenis van het Vlaams Parlement. Dit werk van Martine Goossens
is uitgegeven door het Vlaams Parlement in samenwerking met uitgeverij Pelckmans en is te koop in de
parlementswinkel en  in de boekhandel.
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7.3 Een kijkboek

Onder de auspiciën van het Vlaams Parlement publiceerde uitgeverij Lannoo in 2003 een vernieuwde ver-
sie van het kunstboek Het Vlaams Parlement. Het werk besteedt aandacht aan de geschiedenis van het par-
lement, aan de architectuur van het Vlaams Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers en aan de opdrachten van het Vlaams Parlement in onze federale staat. De auteur
is Martine Goossens. De foto’s zijn van de hand van Marnix Van Esbroeck.

Het kijkboek is een stijlvol relatiegeschenk en is te koop in de parlementswinkel en in de  boekhandel.

7.4 Een stripverhaal

Voor de kinderen van 9 tot 12 jaar heeft het Vlaams Parlement een stripalbum “Flosj in het Vlaams
Parlement” uitgegeven. Auteur Bruno De Roover laat een leeuwtje “Flosj” een leuk kwajongensavontuur
beleven in het Vlaams Parlement. Tijdens zijn avonturen komt het stripfiguurtje, en dus ook de jonge lezer,
heel wat te weten over het Vlaams Parlement.

Leerlingen van de derde graad basisonderwijs die in klasverband een rondleiding in het Vlaams Parlement
volgen, ontvangen een gratis exemplaar op het einde van hun bezoek. Het stripalbum wordt verkocht in de
parlementswinkel.

7.5 Een verkiezingshandboek

Bij Kluwer Rechtswetenschappen België verscheen in april 2004 het boek Het Vlaams Parlement.
Verkiezing en statuut van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Het boek biedt informatie over de samen-
stelling en de verkiezing van het Vlaams Parlement en het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers. De auteurs, Michiel Elst en Luk Van Looy, maken deel uit van de Juridische Dienst van het Vlaams
Parlement.

7.6 Infofiches - wegwijzers

Het Vlaams Parlement verspreidt regelmatig informatiefiches over zijn werking en bevoegdheden. U vindt
ze op de website van het Vlaams Parlement en op de infozuilen van de Vlaamse Gemeenschap.

7.7 De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem is een initiatief voor democratische opvoeding en biedt een rijk en gediversifieerd
aanbod van educatief materiaal voor alle doelgroepen in het onderwijs, vanaf de derde graad van het basis-
onderwijs tot en met volwassenenonderwijs. Het lesmateriaal (brochures, cd-rom, themamappen, spelma-
teriaal, …) past in de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van het onderwijs. De Kracht van je Stem
biedt ook een educatief dagprogramma aan met een bezoek aan het Vlaams Parlement.

De educatieve dienst De Kracht van je Stem is telefonisch bereikbaar van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot
18 uur en per mail op dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be. De medewerkers bieden leerkrachten en
vormingswerkers concrete informatie op maat aan en zoeken actief mee naar mogelijkheden en oplossin-
gen voor het werken rond burgerzin. 

Het lesmateriaal van De Kracht van je Stem omvat volgende pakketten:
- een algemene informatiemap voor leerkrachten met achtergrondinformatie over mensenrechten en kin-

derrechten, democratie en rechtsstaat, verkiezingen en partijen, instellingen en besluitvorming.

- voor de 3e graad basisonderwijs: een map met een leerkrachtenhandleiding, opdrachtenbladen voor de
leerlingen en een set van posters. 

- voor de 1e graad secundair onderwijs: 4 speldozen met een leerkrachtenhandleiding.
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G4: simulatiespel over de gemeenteraad

Overstemmen: simulatiespel over het federale en Vlaams Parlement

Open Kaart: spel over inspraak en democratie bij het maken van regels en afspraken

Rechtdoor: spel over rechten en plichten

- voor de 2e graad ASO, KSO, TSO: een map voor leerlingen en een handleiding voor leerkrachten. Het
materiaal voor de leerlingen is uitgewerkt als een stripverhaal dat de leerkracht zelfstandig of in samen-
spraak met de leerlingen kan samenstellen en uitbouwen. 

- voor de 3e graad ASO, KSO, TSO: een map voor de leerlingen en een handleiding voor leerkrachten. Het
materiaal is opgebouwd rond vier thema’s: mensenrechten en kinderrechten, democratie en rechtsstaat,
verkiezingen en partijen en overheden, instellingen en besluitvorming. 

- voor de 2e, 3e en 4e graad BSO: een map voor de leerlingen en een handleiding voor leerkrachten rond
de vier thema’s mensenrechten en kinderrechten, democratie en rechtsstaat, verkiezingen en partijen,
besluitvorming en jongeren. 

- voor de Basiseducatie: cursistenmateriaal en een leerkrachtenhandleiding

- Digitaal materiaal dat kan gedownload worden van www.dekrachtvanjestem.be:

voor het DBSO: leerlingenmateriaal en een leerkrachtenhandleiding

voor het BUSO: leerlingenmateriaal en een leerkrachtenhandleiding

- Actueel materiaal over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2006: een didactische map “De
Kracht van je Stem op 8 oktober 2006” voor leerkrachten en leerlingen van de derde graad secundair
onderwijs en voor het volwassenenonderwijs en een brochure “Kieskeurig 2006” in eenvoudige taal voor
een ruim publiek, zowel jongeren als volwassenen.

De educatieve dagprogramma’s van De Kracht van je Stem worden georganiseerd op maandag en vrijdag
van 10u tot 15u30. Het programma is gratis en bestaat uit:
- een rondleiding door het Vlaams Parlement met uitleg over de werking van onze parlementaire democra-

tie, afgewisseld met bijzonderheden over de architectuur en de Vlaamse hedendaagse kunst in de gebou-
wen; 

- een simulatiespel in een commissiezaal onder begeleiding van een ervaren spelbegeleider. 

Meer informatie is te vinden op de website www.dekrachtvanjestem.be. 
E-mail: dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be.

8. Informatie- en bezoekerscentrum met parlementswinkel

In het informatie- en bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement  kunt u alle bovenvermelde informatie-
middelen krijgen (brochure) of kopen (boeken en stripalbum). De parlementswinkel biedt bovendien een
gevarieerd aanbod van relatiegeschenken met het logo van het Vlaams Parlement.

- Bezoekadres De Loketten
Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers
IJzerenkruisstraat 99
1000 Brussel

- Tel. 02 552 46 11
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9. Informatheek

De Informatheek is de bibliotheek en het documentatiecentrum van en voor de parlementaire gemeenschap.
De Informatheek is gespecialiseerd in informatie over de bevoegdheden van het Vlaams Parlement en over
het Vlaamse maatschappelijke leven in ruime zin. Externe bezoekers krijgen slechts toegang na een telefo-
nische afspraak en kunnen autonoom informatie opzoeken en fotokopieën maken maar geen publicaties
lenen.

- Openingsuren op vergaderdagen: van 9 uur tot het einde van de vergadering
op andere werkdagen: 9 – 18 uur (op vrijdag en in een reces: 9 – 17 uur)

- Bezoekadres Leuvenseweg 86
1000 Brussel

- Postadres Informatheek
Vlaams Parlement
1011 Brussel

- Tel. balie 02 552 45 45 en 02 552 45 46
- Fax 02 552 45 00
- E-mail informatheek@vlaamsparlement.be

10. Kinderrechtencommissaris

De Vlaamse Kinderrechtencommissaris is mevrouw Ankie Vandekerckhove.

- Bezoekadres Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
- Postadres Kinderrechtencommissariaat - Vlaams Parlement – 1011 Brussel
- Tel. 02 552 98 00
- Fax 02 552 98 01
- E-mail Kinderrechten@vlaamsparlement.be
- Website www.kinderrechtencommissariaat.be  

11. Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse ombudsman is de heer Bernard Hubeau.

- Adres Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
- Tel. 0800 24050 (gratis nummer)

02 552 98 98
- Fax 02 552 98 50
- E-mail Ombudsdienst@vlaamsparlement.be
- Website www.vlaamseombudsdienst.be

12.  viWTA (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch 
Aspectenonderzoek)

Directeur: de heer Robby Berloznik

- Adres Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
- Tel. 02 552 40 50
- Fax 02 552 44 50
- Website www.viwta.be
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13. VVI

Directeur: de heer Tomas Baum

- Adres Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
- Tel. 02 552 45 91
- Fax 02 552 44 08
- E-mail vredesinstituut@vlaamsparlement.be
- Website www.vredesinstituut.eu
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COLOFON

Het jaarverslag van het Vlaams Parlement werd uitgegeven in opdracht van het Bureau. Een kernredactie
onder leiding van Externe Relaties verzorgde de uitgave.

Coördinatie, eindredactie en lay-out Kris Van Esbroeck
Coördinatie, secretaris kernredactie Pieter Pletinckx
Taalzorg Geert Craps, Marianne van Scherpenzeel, Marianne Boone, Ann 

Martens, Robert Willems
Overige leden van de kernredactie Rik Berquin, Guy De Crem, Johan De Graeve, Martine Goossens,

Stefaan Mergaerts, Marc Le Bruyn, Marc Lemaitre, Dirk Matthijs,
Herman Overheyden, John Thielemans, Stephan Vanbosseghem,
Hans Van Den Abbeele, Esmeralda Vandierendonck,
Paul Vanparys, Gerit Vermeylen

Auteurs

Hoofdstuk I Martine Goossens, Stefaan Mergaerts
Hoofdstuk II Marc Beckers, Erik Behets, Stijn Berckmans, Rik Berquin, Lieve 

Buellens, Henk Cuypers, Johan Cuypers, Bart Debrabandere,
Andrea De Clerck, Pieter De Coster, Jan Dewulf,
Willy Dirkx, Robbie Kintaert, Marc Le Bruyn, Marc Lemaitre,
Dirk Mattens, Stefaan Mergaerts, Lut Moulaert, Dirk Nuyts,
Herman Overheyden, Laurent Panneels, Geert Rits, Peter Van 
Beeck, Stephan Vanbosseghem, Luc Van der Borght, Esmeralda 
Vandierendonck, Hilde Van Paepegem, Geert Verbruggen, Gerit 
Vermeylen 

Hoofdstuk III Mark Beckers, Dries Bergen, Marianne Boone, Jenny Bosmans,
Tom Cocquyt, Geert Craps, Johan De Graeve, Manon De Groote,
Michiel Elst, Dirk Hanssens, Bruno Stroobandt, Mija Symoens,
Hilde Van Ongevalle, Marianne van Scherpenzeel

Hoofdstuk IV Mieke Creffier, Pieter Pletinckx, John Thielemans, Kris Van den 
Bremt, Wilfried Van Vinckenroye

Hoofdstuk V Paula Adam, Johan Borremans, Kurt De Vriendt, Hugo Kinnaer,
Bart Martens, Dirk Matthijs, Stefaan Mergaerts, Martine 
Goossens, Frank Ornelis, Hans Van Den Abbeele

De bijlagen kwamen tot stand dank zij de medewerking van:

Lieven Baele, Stijn Berckmans, Klaas Brusselmans, Andrea De Clerck, Pieter De Coster, Guy De
Crem, Jan Dewulf, Mieke Holvoet, Robbie Kintaert, Stefaan Mergaerts, Pieter Pletinckx, Stephan
Vanbosseghem, Luc Van der Borght, Kris Van Esbroeck, Luc Vanpaemel, Marleen Van Steenberge

Fotografie

Ars Luminis
Kurt Van Strijthem
Belga – Peter De Voecht 

Druk Drukkerij Michiels

ISBN-NUMMER-10 : 90-74302-20-3
ISBN-NUMMER-13 : 978-90-74302-20-3
Wettelijk Depot-nummer: D2006/3933/11
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1. Vlaams Belang (32 leden)
Vast lid Plaatsvervangend lid Toegevoegd lid

Erik Arckens (5) (7) (3) (13)
Thieu Boutsen (3) (20) (4) (12) (8)
Agnes Bruyninckx (11) (8) (6) (9)
Hilde De Lobel (3) (4) (7) (14)
Herman De Reuse (3) (15) (12) (20) (5) (16) (23) (24) (2)
Johan Deckmyn (7) (11) (1) (8) (19)
Filip Dewinter (16) (23) (24)
Marijke Dillen (12) (15) (13) (16) (10) (7)

(23) (24) (2) (17)  
Pieter Huybrechts (9) (11) (22) (7) (10)
Werner Marginet (7) (10) (18) (6)
Katleen Martens (10) (9) (8) (11)
An Michiels (10) (4) (13) (1) (5)
Monique Moens (14) (5) (13)
Marie-Rose Morel (7) (10) (12) (16) (4) (6)

(23) (24)
Jan Penris (17) (14)-voorzitter (11) (8)
Stefaan Sintobin (6) (9) (21) (8) (10)
Felix Strackx (3) (13) (9) (12) (14)
Erik Tack (13) (14) (3) (5)
Marleen Van den Eynde (9) (11) (8)
Wim Van Dijck (4) (5) (18) (14) (9) (11) (12)
Freddy Van Gaever (11) (8) (3) (7)
Roland Van Goethem (8) (6) (22) (3) (14)
Joris Van Hauthem (4) (16) (23) (24) (2) (3) (5)
Greet Van Linter (5) (13) (10)
Luk Van Nieuwenhuysen (2) (12) (5) (6) (4)
Karim Van Overmeire (6)-voorzitter (17)  (4) (12) (19)

(18) (2)
Gerda Van Steenberge (5)-voorzitter (13) (4) (9) (10)

(17) (2) (12)
Christian Verougstraete (3) (14) (19) (6) (11)
Jurgen Verstrepen (7) (16) (23) (1) (24) (13) (14)
Linda Vissers (4) (10) (6) (12) (13) (17)
John Vrancken (6) (8) (9) (14)
Frans Wymeersch (9) (19) (21) (7) (11)

Bijlage 1
Samenstelling van het Vlaams Parlement 

Vertegenwoordiging van de vaste en de plaatsvervangende

leden in de commissies, subcommissies

en interparlementaire gremia op 11 juli 2006
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2. CD&V (29 leden)
Vast lid Plaatsvervangend lid Toegevoegd lid

Cathy Berx (14) (2) (4) (5) (10) (12) (13)
Hubert Brouns (4) (6) (12) (19)
Ludwig Caluwé (15) (12) (16) (17) (3) (4) (5) (6) (11)

(23) (24) (2)
Hilde Crevits (9) (14)
Stefaan De Clerck (7) (4) (6) (14)
Jos De Meyer (21)-voorzitter (11) (9) (10)
Carl Decaluwe (16)-voorzitter (8) (14) (17)

(23)-voorzitter
(24)-voorzitter (12) 
(7) (1) (11)

Tom Dehaene (13) (14) (3) (5) (11)
Veerle Heeren (12) (14) (17) (3) (10) (16) (23) (24)
Kathleen Helsen (10) (1) (18) (8) (13)
Vera Jans (13) (7)
Jan Laurys (8) (22) (5) (10)
Luc Martens (13)-voorzitter (10)
Erik Matthijs (3) (9)
Trees Merckx-Van Goey (8)-voorzitter (17) (6) (9) (13)

(5) (12) (16) (23) (24)
Frans Peeters (11) (8) (9)
Sabine Poleyn (6) (10) (7) (13)
Tinne Rombouts (9) (21) (7)
Johan Sauwens (4) (11) (7) (12) (2)
Joke Schauvliege (4) (15) (9) (16) (3) (12) (1)

(23) (24) (2)
Etienne Schouppe (11)
Miet Smet (6) (8)
Luc Van den Brande (5) (6) (19) (22) (2) (4) 
Koen Van den Heuvel (3) (8) (20)
Monica Van Kerrebroeck (10)-voorzitter (18) (14)
Eric Van Rompuy (3) (5) (20) (8)
Steven Vanackere (3) (5) (13) (7)
Jan Verfaillie (4) (9) (11)
Johan Verstreken (6) (7) (18) (14)

3. VLD-Vivant (25 leden)
Vast lid Plaatsvervangend lid Toegevoegd lid

Louis Bril (8) (6)
Karlos Callens (10) (21) (9)
Patricia Ceysens (1) (2) (7) (8) (13) (3)
Marc Cordeel (11) (5) (13) (14) (16) (23) (24)
Marnic De Meulemeester (4) (6) (7)
Annick De Ridder (8) (15) (11) (3)
Jean-Marie Dedecker (7) (6) (9)
Stern Demeulenaere (9) (6) (19) (1)
Hilde Eeckhout (20)-voorzitter (3) (17) (13) (14)
Jaak Gabriels (3) (20) (8)
Sven Gatz (3)-voorzitter (2) (4) (7)

(5) (1) (14)
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Dominique Guns (5) (14) (9) (12)
Margriet Hermans (7) (13) (10)
Anne Marie Hoebeke (6) (16) (23) (24) (13) (10) (2) (19)
Patrick Lachaert (9)-voorzitter (11) (12)

(15)-voorzitter
Hugo Philtjens (14) (11)
Herman Schueremans (7) (18) (5)
Bart Somers
Jul Van Aperen (8) (21) (11)
Gilbert Van Baelen (12) (10) (17) (18) (22) (5) (14)
Marc van den Abeelen (11)-voorzitter (23) (3) (6) (12)

(24) (16)
Vera Van der Borght (13) (4) (8) (10) (17)
Marleen Vanderpoorten * (4) (17) (12) (10) (18) (2)
Francis Vermeiren (4) (5) (12)
Paul Wille (16) (23) (22) (24) (4) (9)

* Mevrouw Marleen Vanderpoorten werd voorzitter van het Vlaams Parlement met ingang van 13 juli 2006

4. sp·a-spirit (25 leden)
Vast lid Plaatsvervangend lid Toegevoegd lid

Jos Bex (9)
Gilbert Bossuyt (3) (6) (19) (11)
Bart Caron (1) (7) (17) (18) (13) (2) (6)
Norbert De Batselier ** (4)-voorzitter 

(12)-voorzitter 
(17)-voorzitter 
(2)-voorzitter

Dirk De Cock (5) (14)
Kurt De Loor (13) (16) (22) (23) (24) (6)
Else De Wachter (14) (5) (16) (23) (1) (24) (13)
Caroline Gennez (3) (12) (14) (16) (23) (8) (24)
Michèle Hostekint (14) (20) (3) (13) (7)
Patrick Janssens (4)
Flor Koninckx (11) (5)
Herman Lauwers (16) (23) (12)  (3) (4) (9)

(20) (24) (2)
Marcel Logist (4) (5) (14) (17)
Jacky Maes (4) (21) (3) (6) (9)
Chokri Mahassine (8) (10) (14)
Bart Martens (9) (11)
Els Robeyns (21) (7) (13)
Jan Roegiers (22)-voorzitter (6) (7) (11)
Elke Roex (5) (13) (10)
Ludo Sannen (10) (3) (9) (12)
Anissa Temsamani (8) (10) (6) (5) (19) (1)
André Van Nieuwkerke (8) (9) (7) (12)
Dany Vandenbossche (7)-voorzitter (15) (4) (12)

(17) (18) (2) 
Joris Vandenbroucke (8) (11) (10)
Robert Voorhamme (10) (8) (11)

**  De heer Norbert De Batselier nam met ingang van 13 juli 2006 ontslag als Vlaams Volksvertegenwoordiger
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5. Groen! (6 leden)
Vast lid Plaatsvervangend lid Toegevoegd lid

Rudi Daems (9)
Vera Dua (8)
Eloi Glorieux (5) (6) (11) 

(22)
Jos Stassen (17) (3) (7) (12) 

(20) (1) (2)
Jef Tavernier (17) (10) (21) (24) 

(4) (23)
Mieke Vogels (13) (14)

6. N-VA (6 leden)
Vast lid Plaatsvervangend lid Toegevoegd lid

Bart De Wever (14)
Mark Demesmaeker (5) (9) (21) 

(1)
Jan Loones (17) (6) (22) (2)
Jan Peumans (3) (11) (20) 

(4) (8)
Helga Stevens (13)
Kris Van Dijck (17) (7) (10) (12) 

(24)

7. UF (1 lid)
Vast lid Plaatsvervangend lid Toegevoegd lid

Christian Van Eyken (4) (5)



175

(1) Commissie Digitaal Vlaanderen  

(2) Commissie Vlaamse Grondwet  

(3) Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting  

(4) Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke
Hervorming en Decreetsevaluatie  

(5) Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand  

(6) Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en 
Toerisme  

(7) Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media  

(8) Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie  

(9) Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke
Ordening en Onroerend Erfgoed  

(10) Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie  

(11) Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie  

(12) Commissie voor Reglement en Samenwerking  

(13) Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

(14) Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen  

(15) Commissie voor de Vervolgingen  

(16) Controlecommissie voor Regeringsmededelingen  

(17) Deontologische Commissie  

(18) Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie  

(19) Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad  

(20) Subcommissie voor Financiën en Begroting  

(21) Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid  

(22) Subcommissie voor Wapenhandel  

(23) Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven  

(24) Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte 

Nummering van de commissies en

van de interparlementaire gremia
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Aanwezigheden per fractie

Aantal

Commissie * vergaderingen VB CD&V VLD- sp.a-spirit Groen! N-VA

Vivant

Financiën en Begroting (3) 30 133 110 87 42 21 11

Brussel (5) 23 102 30 33 45 6 19

Binnenlandse (4) 33 157 111 89 88 23 22

Wonen (14) 35 166 86 71 94 20 16

Buitenlandse (6) 32 161 108 73 53 29 25

Onderwijs (10) 59 273 216 113 184 49 31

Cultuur (7) 68 292 152 86 183 44 39

Welzijn (13) 37 173 169 83 106 26 30

Economie (8) 55 230 185 72 83 12 46

Leefmilieu (9) 64 283 245 175 141 69 25

Openbare Werken (11) 45 237 136 127 114 54 46

Reglement (12) 1 4 3 3 3 1 0

Deontologische Commissie (17) 1 4 3 3 3 1 0

Subcommissie Financiën (20) 1 1 1 1 1 0 1

Subcommissie Wapenhandel (22) 6 16 9 7 9 7 1

Subcommissie Landbouw (21) 23 39 59 31 10 17 15

Digitaal Vlaanderen (1) 4 4 1 8 4 0 0

Verkiezingsuitgaven (23) 2 6 5 4 5 2 1

Nederlandse Taalunie (18) 5 12 5 6 9 0 0

Vlaamse Grondwet (2) 5 19 10 10 7 1 1

TOTALEN 535 2328 1664 1096 1200 390 331

Gemiddeld aantal aanwezige leden 4,35 3,11 2,05 2,24 0,73 0,62

Gemiddeld aantal aanwezige leden, in % 87% 77,8% 68,3% 74,8% 73% 62%

Bijlage 2
Aanwezigheid van de fracties in de commissievergaderingen -

overzicht per commissie

2005-2006

* De cijfers na de afkorting van de naam van de commissie verwijzen naar de lijst bij bijlage 1.
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A. Decreetgevende activiteiten

1. Binnenlandse Aangelegenheden; hieronder vallen ook: ambtenarenzaken, stadsvernieuwing, huisves-

ting, taalgebruik, gemeente- en provinciewet

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden; hieronder vallen ook buitenlandse handel en ontwikke-

lingssamenwerking

3. Cultuur en Sport; hieronder valt ook monumentenzorg

4. Financiën en Begroting

5. Leefmilieu en Natuurbehoud

6. Mediabeleid

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

9. Welzijn, Gezondheid en Gezin; hieronder vallen ook gelijkekansenbeleid en  inburgeringsbeleid

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden; hieronder vallen ook energie, toerisme en land-

bouw

11. Constitutionele autonomie en de werking Vlaams Parlement; hieronder valt ook de werking van het

politieke bedrijf in de brede zin van het woord

B. Beleidsvoorbereidende (voorstellen van resolutie) en controlerende activiteiten

Idem +

12. Werking Vlaamse regering

13. Verhoudingen in de federale staat, hieronder vallen ook vragen en interpellaties over Brussel, de 

Rand, de taalgrens- en faciliteitengemeenten, Voeren

Bijlage 3
Toelichting bij de verdeling in bevoegdheidsdomeinen
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Bijlage 4
Verzoekschriften



1
8
2

Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

11 Verzoekschrift over de

Nederlandstalige

muziek op de VRT-

radio en -televisie

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

02/12/2004

13/12/2004

27/01/2005

16/02/2006

29/03/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media

De commissie stelt

voor dat met de

bekommernis van de

verzoeker rekening zou

worden gehouden bij

de onderhandelingen

over een nieuwe

beheersovereenkomst

met de VRT.

Stuk 759

(2005-2006) - 1

13 Verzoekschrift over de

samenwerkingsover-

eenkomst NMBS-

VDAB inzake het rei-

zen per trein tegen ver-

minderd tarief in het

kader van sollicitaties

2004-2005 in behandeling

in commissie

24/12/2004

10/01/2005

15/12/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

19 Verzoekschrift over de

erkenning van de

Vlaamse Gebarentaal

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

26/01/2005

02/02/2005

24/02/2005

30/03/2006

26/04/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media

De commissieleden

verwijzen naar het

voorstel van decreet

houdende erkenning

van de Vlaamse

Gebarentaal (Parl. St.

Vl. Parl. 2005-2006,

nr. 729/1) dat tot stand

kwam naar aanleiding

van dit verzoekschrift. 

Stuk 322

(2004-2005) - 1

31 Verzoekschrif over

Flanders Fish Factory

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

28/02/2005

07/03/2005

12/04/2005

15/06/2005

05/10/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

De commissie

beschouwt het ant-

woord van de minister-

president als besluit bij

het verzoekschrift.

Stuk 404

(2004-2005) - 1

Stuk 404

(2004-2005) - 2

Zittingsjaar 2004-2005
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

34 Verzoekschrift over de

oprichting van een

instituut voor de oplei-

ding van imams en van

een overkoepelende

islamitische raad

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

10/03/2005

21/03/2005

14/04/2005

09/06/2005

05/10/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

De commissie gaat

unaniem akkoord met

het informatieve ant-

woord van de minister

en diens besluiten.

Stuk 458

(2004-2005) - 1     

36 Verzoekschrift  over

het Antwerps havenge-

bied

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

22/03/2005

11/04/2005

24/05/2005

18/10/2005

09/11/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

De bevoegdheden inza-

ke het havendecreet

worden in het gehele

Antwerpse havenge-

bied al onder één auto-

nome structuur uitge-

oefend. Voor de rest is

de federale overheid

bevoegd. 

Stuk 516

(2005-2006) - 1     

42 Verzoekschrift over

gokken op sportwed-

strijden

2004-2005 in behandeling

in commissie

06/04/2005

02/05/2005

15/12/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

47 Verzoekschrift over

een verplicht onder-

zoek naar de kennis

van het Nederlands bij

vijfjarige kleuters

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

18/04/2005

27/04/2005

29/09/2005

12/01/2006

25/01/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

De commissie gaat

unaniem akkoord met

het informatieve ant-

woord en het standpunt

van de minister.

Stuk 658

(2005-2006) - 1     



1
8
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

49 Verzoekschrift over

een voordelig internet-

abonnement voor

andersvaliden

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

03/05/2005

11/05/2005

21/06/2005

04/10/2005

26/10/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

Het antwoord van de

minister wordt als con-

clusie bij het verzoek-

schrift beschouwd.

Stuk 495

(2005-2006) - 1     

52 Verzoekschrift over de

saneringsbijdrage voor

waterzuivering

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

11/05/2005

23/05/2005

09/06/2005

06/10/2005

26/10/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

De problematiek van

de vrijstelling van de

gemeentelijke bijdrage

voor de zuivering van

afvalwater zal verder

worden opgevolgd. Er

zal worden nagegaan

of een parlementair

initiatief nodig is. 

Stuk 505

(2005-2006) - 1     

53 Verzoekschrift over

burgerplicht-burger-

dienst

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

12/05/2005

20/05/2005

09/06/2005

18/10/2005

16/11/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Het informatieve ant-

woord van de minister

wordt als conclusie

beschouwd. 

Stuk 553

(2005-2006) - 1     

55 Verzoekschrift over het

oprichten van een

commissie ad hoc

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

18/05/2005

23/05/2005

04/10/2005

04/10/2005

26/10/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

De door de verzoeker

voorgestelde werkwij-

ze is niet de optimale

manier om de bewuste

problematiek te behan-

delen. 

Stuk 491

(2005-2006) - 1     

56 Verzoekschrift over

Nederlandstalige scho-

len in Brussel

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

18/05/2005

23/05/2005

09/06/2005

18/10/2005

16/11/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Het informatieve ant-

woord van de minister

wordt als conclusie

beschouwd. 

Stuk 552 (2005-

2006) - 1        



1
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

57 Verzoekschrift over de

studiefinanciering in

het hoger onderwijs

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

30/05/2005

01/06/2005

29/09/2005

08/12/2005

11/01/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

De commissie gaat

unaniem akkoord met

het informatieve ant-

woord en het stand-

punt van de minister.

Stuk 617

(2005-2006) - 1     

59 Verzoekschrift over het

Verdrag tot vaststelling

van een Europese

Grondwet

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

5/06/2005

22/06/2005

08/11/2005

08/11/2005

08/02/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Buitenlands Beleid,

Europese

Aangelegenheden,

Internationale

Samenwerking en

Toerisme

De commissie besluit

dat ze in de mate van

het mogelijke reeds

tegemoet is gekomen

aan de verzuchtingen

van de verzoekers.

Stuk 602

(2005-2006) - 1     

60 Verzoekschrift over de

cumulatie van een

Vlaamse aanmoedi-

gingspremie met ande-

re inkomsten

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

17/06/2005

22/06/2005

15/12/2005

23/02/2006

15/03/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

De commissie neemt

akte van het standpunt

van de administratie

dat door de minister

wordt onderschreven. 

Stuk 749

(2005-2006) - 1     

61 Verzoekschrift over de

beheersovereenkomst

2007-2011 van de

VRT

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

22/06/2005

29/06/2005

01/12/2005

01/12/2005

22/12/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media

Het verzoekschrift is

voorbarig. Het opne-

men van nieuwe

opdrachten voor de

VRT kan maar gebeu-

ren na een algemene

discussie over de

nieuw af te sluiten

beheersovereenkomst. 

Stuk 612

(2005-2006) - 1     

62 Verzoekschrift over de

Vlaamse aanmoedi-

gingspremie

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

22/06/2005

29/06/2005

15/12/2005

23/02/2006

15/03/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

De commissie besluit

dat voor de oplossing

van een dergelijk pro-

bleem een samenwer-

kingsakkoord tussen

de gewesten nodig is.

In afwachting van een

verder debat zal ze

deze problematiek

nader onderzoeken.

Stuk 748

(2005-2006) - 1     



1
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

67 Verzoekschrift over de

wetgeving houdende

maatregelen ter bestrij-

ding en voorkoming

van leegstand en ver-

waarlozing van

bedrijfsruimten

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

26/07/2005

01/09/2005

06/10/2006

19/01/2006

01/02/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

De commissie sluit

zich aan bij het ant-

woord van de minister.

Ze gaat niet in op het

verzoekschrift.

Stuk 667

(2005-2006) - 1     

69 Verzoekschrift over

bewustmakingscam-

pagnes via de Vlaamse

gesubsidieerde media

in Brussel

2004-2005 kennisneming

door de com-

missie

11/08/2005

12/09/2005

13/10/2005

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor Brussel

en de Vlaamse Rand

kennisneming

70 Verzoekschrift over

taallessen in het bui-

tengewoon onderwijs

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

16/08/2005

12/09/2005

08/12/2005

23/03/2006

23/11/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

De commissieleden

gaan unaniem akkoord

met het informatieve

antwoord en het stand-

punt van de minister. 

Stuk 796

(2005-2006) - 1

71 Verzoekschrift over het

inlichten van het parle-

ment door de Vlaamse

Regering over geno-

men beslissingen en

over de evolutie van

vroeger genomen

beslissingen

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

23/08/2005

12/09/2005

08/11/2005

08/11/2005

23/11/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

De commissie besluit

niet in te gaan op het

verzoekschrift.

Parlementsleden heb-

ben nu al voldoende

middelen om beslissin-

gen van de regering op

te volgen. 

Stuk 572

(2005-2006) - 1

72 Verzoekschrift over het

verwijderen van

Franstalige straatnaam-

borden in faciliteiten-

gemeenten

2004-2005 kennisneming

door de com-

missie

08/08/2005

12/09/2005

08/11/2005

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

kennisneming



1
8
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

73 Verzoekschrift over de

leerplicht tot het beko-

men van een diploma

of vaardigheid dienst-

baar aan de samenle-

ving of arbeidsmarkt

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

25/09/2005

03/10/2005

08/12/2005

30/03/2006

26/04/200

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

De commissie sluit

zich aan bij het ant-

woord van de minister.

Ze gaat niet in op het

verzoekschrift.

Stuk 667

(2005-2006) - 1     

74 Verzoekschrift over het

invoeren van een uni-

forme gemeentebelas-

ting

2004-2005 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

08/09/2005

19/09/2005

08/11/2005

08/11/2005

23/11/2005

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

De commissie verwijst

naar de gemeentelijke

autonomie en beslist

niet op het verzoek-

schrift in te gaan. 

Stuk 571

(2005-2006) - 1

75 Verzoekschrift over de

stedenbouwkundige

problematiek - bouw-

overtredingen

2004-2005 kennisneming

door de com-

missie

06/09/2005

19/09/2005

27/10/2005

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

kennisneming



1
8
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

1 Verzoekschrift over het

Europees Handvest

van de grondrechten

2005-2006 onontvankelijk 10/10/2005

11/10/2005

ingediend

onontvankelijk

2 Verzoekschrift over de

gelijkwaardigheid van

universitaire diploma's

2005-2006 onontvankelijk 10/10/2005

11/10/2005

ingediend

onontvankelijk

3 Verzoekschrift over de

herziening van een

echtscheiding

2005-2006 onontvankelijk 12/10/2005

24/10/2005

ingediend

onontvankelijk

4 Verzoekschrift over de

wijziging van het

decreet van 30 april

2004 houdende oprich-

ting van de

Mobiliteitsraad 

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

26/10/2005

07/11/2005

13/12/2005

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

kennisneming

5 Verzoekschrift over de

registratierechten op

de aankoop van een

eerste en enige woning

in het Vlaams Gewest

2005-2006 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

07/11/2005

10/11/2005

10/01/2006

31/01/2006

22/02/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Algemeen Beleid,

Financiën en Begroting

De commissie sluit

zich unaniem aan bij

de argumenten en het

standpunt van de

minister. 

Stuk 723

(2005-2006) - 1

Zittingsjaar 2005-2006



1
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

6 Verzoekschrif over de

dubbele nationaliteit 

2005-2006 onontvankelijk 08/11/2005

16/11/2005

ingediend

onontvankelijk

7 Verzoekschrift over de

decoratie van de com-

missiezalen

2005-2006 onontvankelijk 16/11/2005

25/11/2005

ingediend

onontvankelijk

8 Verzoekschrift over

een schooluniform in

Nederlandstalige scho-

len in Brussel

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

16/11/2005

28/11/2005

08/12/2005

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

kennisneming

9 Verzoekschrift over het

dragen van religieuze

symbolen bij het uitoe-

fenen van een openba-

re functie met contact

met het publiek

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

21/11/2005

07/12/2005

13/12/2005

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

kennisneming

10 Verzoekschrift over het

vermelden van het

aantal jobequivalenten

ten gevolge van betaal-

de arbeid naast het

aantal tewerkgestelden

volgens participatie-

graad

2005-2006 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

28/11/2005

12/12/2005

23/02/2006

04/05/2006

21/06/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

De commissieleden

sluiten zich aan bij het

standpunt van de rege-

ring. Op dit ogenblik

bestaan er al statistie-

ken over het verloop

van de werknemers,

uitgedrukt in personen

en in voltijds equiva-

lenten.  

Stuk 866

(2005-2006) - 1
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

11 Verzoekschrift over het

uitbreiden van de

bevoegdheid van de

Vlaamse ombudsman

2005-2006 onontvankelijk 06/12/2005

12/12/2005

ingediend

onontvankelijk 

12 Verzoekschrift over

een algemeen verbod

op vogelschrikkanon-

nen

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

07/12/2005

12//2005

02/02/2006

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

13 Verzoekschrift over

constructies gebouwd

voor het eerste defini-

tief gewestplan en

gelegen in destijds niet

kwetsbaar gebied

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

03/01/2006

09/01/2006

19/01/2006

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

14 Verzoekschrift over

pesten op school

2005-2006 in behandeling

in commissie

13/01/2006

23/01/2006

25/04/200

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

15 Verzoekschrift over

een terugkeerrecht van

sociale huurders na

renovatie van hun

woning

2005-2006 ingetrokken

door de indie-

ner

21/12/2005

23/01/2006

20/02/2006

ingediend

ontvankelijk

ingetrokken de indiener



1
9
1

Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

16 Verzoekschrift over het

bevorderen van het

respect voor het ver-

keersreglement bij de

zwakke weggebruiker

2005-2006 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

"9/01/2006

23/01/2006

07/02/2006

07/03/2006

29/03/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

De commissie sluit

zich aan bij de elemen-

ten van antwoord die

de minister aan de

commissie heeft over-

gemaakt. 

Stuk 758

(2005-2006) - 1

17 Verzoekschrift over het

zwartwerk van werklo-

zen en bestaansmini-

mum- trekkers

2005-2006 onontvankelijk 12/01/2006

30/01/2006

ingediend

onontvankelijk

18 Verzoekschrift tot wij-

ziging van artikel 71

van het

Gemeentedecreet

2005-2006 ingetrokken

door de indie-

ners

25/01/2006

25/01/2006

ingediend

ingetrokken door de indieners

19 Verzoekschrift over

een landbouwbedrijf in

maatschappelijk waar-

devol agrarisch gebied

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

12/01/2006

31/01/2006

16/02/2006

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

20 Verzoekschrift tot wij-

ziging van artikel 71

van het

Gemeentedecreet

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

06/02/2006

08/02/2006

14/03/200

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie



1
9
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Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

21 Verzoekschriftt tot uni-

formisering van de

gemeentelijke admini-

stratieve maatregelen

en boeten

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

08/02/2006

13/02/2006

14/03/2006

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

22 Verzoekschrift over

lessen islam in scholen

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

06/02/2006

13/02/2006

14/03/2006

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

23 Verzoekschrift over de

concessie van het

Leopold II-park 

2005-2006 onontvankelijk 13/02/2006

06/03/2006

ingediend

onontvankeljk

24 Verzoekschrift over de

problematiek van zelf-

doding bij jongeren

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

16/02/2006

20/02/2006

21/03/200

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

25 Verzoekschrift over het

fokkerijbeleid binnen

het departement

Landbouw

2005-2006 verwezen naar

de

Subcommissie

voor Landbouw,

Visserij en

Plattelandsbe-

leid

09/03/2006

20/03/2006

20/03/2006

ingediend

ontvankelijk

verwijzing naar de commissie

Subcommissie voor

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid



1
9
3

Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

26 Verzoekschrift over de

beslissingen van de

gemeentebesturen tij-

dens een verkiezings-

jaar

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

14/03/2006

27/03/2006

18/04/2006

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

27 Verzoekschrift over de

kennis en het verplich-

te gebruik van de

Nederlandse taal in

Vlaanderen

2005-2006 onontvankelijk 15/03/2006

27/03/200

ingediend 

onontvankelijk            

28 Verzoekschrift over

bodemonderzoeken en

bodemsanering

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

05/04/2006

24/04/2006

16/06/200"

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Stuk 912

(2005-2006) - 1

29 Verzoekschrift tot aan-

passing van een ver-

keersregel

2005-2006 onontvankelijk 11/04/2006

24/04/2006

ingediend

onontvankelijk            

30 Verzoekschrift over

correct Nederlands op

de VRT

2005-2006 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

21/04/2006

26/04/2006

18/05/2006

18/05/2006

21/06/200

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire 

Commissie voor Wonen,

Stedelijk Beleid,

Inburgering en Gelijke

Kansen

De commissieleden

sluiten zich aan bij het

standpunt van de

Vlaamse Regering.

Stuk 882

(2005-2006) - 1
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verzoekschrift

31 Verzoekschrift over

maatregelen inzake de

naleving van de jacht-

wetgeving en inzake

milieuopvoeding

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

20/04/2006

24/04/2006

15/06/200

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de

commissie 

Commissie voor

Leefmilieu en

Natuur, Landbouw,

Visserij en

Plattelandsbeleid

en Ruimtelijke

Ordening en

Onroerend Erfgoed

32 Verzoekschrift over

aanpassings- en verbe-

teringspremies voor

particuliere woningen

2005-2006 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

21/04/2006

26/04/2006

18/05/2006

18/05/2006

21/06/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Wonen, Stedelijk

Beleid,

Inburgering en

Gelijke Kansen

De commissieleden sluiten zich aan

bij het standpunt van de Vlaamse

Regering. 

Stuk 882

(2005-2006) - 1

33 Verzoekschrift over het

opknappen van scho-

len door de leerlingen

zelf

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

25/04/2006

02/05/2006

18/05/200

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de

commissie

Commissie voor

Onderwijs,

Vorming,

Wetenschap en

Innovatie

34 Verzoekschrif over het

gebruik van alarmka-

nonnen in de land- en

tuinbouw

2005-2006 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

12/05/2006

22/05/2006

08/06/2006

08/06/2006

05/07/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Cultuur, Jeugd,

Sport en Media

De commissie wijst verzoeker op haar

uitvoerige discussies over deontologie

en kwaliteit in de media. Hieruit bleek

dat erg omzichtig moet worden omge-

sprongen met een algemeen verbod

op het uitzenden van bepaalde

geluids- of beeldfragmenten.

Ze verwijst  verzoeker ook op het

voorstel van resolutie betreffende

betere afscherming van kinderen

tegen agressie en geweld op de

Vlaamse televisie (Parl. St.  Vl. Parl.

2004-05)

Ze wijst  verzoeker erop dat hij zich

met concrete klachten kan wenden tot

de Vlaamse Regulator voor de Media.

Stuk 892

(2005-2006) - 1
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35 Verzoekschrift over de

taal van doctoraatsthe-

sissen

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

09/05/2006

15/05/2006

30/05/200

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie 

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en

Innovatie

36 Verzoekschrift over

geweld in de media

2005-2006 afgehandeld in

plenaire verga-

dering

12/05/2006

22/05/2006

08/06/2006

08/06/2006

05/07/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

afgehandeld in plenaire

Commissie voor

Cultuur, Jeugd,

Sport en Media

De commissie wijst verzoeker

op haar uitvoerige discussies

over deontologie en kwaliteit in

de media. Hieruit bleek dat erg

omzichtig moet worden omge-

sprongen met een algemeen ver-

bod op het uitzenden van bepaal-

de geluids- of beeldfragmenten.

Ze verwijst  verzoeker ook op

het voorstel van resolutie betref-

fende betere afscherming van

kinderen tegen agressie en

geweld op de Vlaamse televisie

(Parl. St.  Vl. Parl. 2004-05)

Ze wijst  verzoeker erop dat hij

zich met concrete klachten kan

wenden tot de Vlaamse

Regulator voor de Media.

Stuk 892

(2005-2006) - 1

37 Verzoekschrift over de

schuldenlast van de

stad Ronse

2005-2006 te behandelen

in commissie

13/05/2006

22/05/2006

ingediend

ontvankelijk

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke

Hervorming en

Decreetsevaluatie



1
9
6

Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

38 Verzoekschrift tot

oprichting van een

representatief orgaan

voor de beoordeling

van EVC en EVK

2005-2006 kennisneming

door de com-

missie

13/06/2006

20/06/2006

04/07/2006

ingediend

ontvankelijk

kennisneming door de com-

missie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

39 Verzoekschrift  over

het bijklussen van het

onderwijzend perso-

neel van hogescholen

2005-2006 in behandeling

in commissie

13/06/2006

20/06/2006

04/07/2006

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

40 Verzoekschrift over de

tussenkomst van de

Vlaamse overheid in

energiebesparende

renovatiewerkzaamhe-

den

2005-2006 ingediend 14/06/2006

21/09/206

ingediend

ontvankelijk

Commissie voor

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

41 Verzoekschrift over het

toelaten van voorlopi-

ge bewindvoerders,

vertrouwenspersonen

en belangrijke derden

als verkozen leden van

de gebruikersraad van

voorzieningen voor

personen met een men-

tale handicap

2005-2006 naar

Ombudsdienst

als ontvankelij-

ke klacht

21/06/2006

26/06/2006

ingediend

naar Ombudsdienst als ont-

vankelijke klacht



1
9
7

Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

42 Verzoekschrift over de

tewerkstellingskansen

van werknemers die

een vervolmakingscur-

sus hebben gevolgd

2005-2006 te behandelen

in commissie

03/07/2006

10/07/2006

ingediend

ontvankelijk

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

43 Verzoekschrift over

discriminatie tussen

investeerders bij het

IWT

2005-2006 te behandelen

in commissie

03/07/2006

10/07/2006

ingediend

ontvankelijk

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

44 Verzoekschrift over de

facturatie door de

energieleverancier

Nuon

2005-2006 naar

Ombudsdienst

als ontvankelijke

klacht

03/07/2006

06/09/2006

ingediend

naar Ombudsdienst als

ontvankelijke klacht

45 Verzoekschrif over de

sluitende aanpak van

de werkloosheid

2005-2006 te behandelen

in commissie

15/07/2006

31/08/2006

ingediend

ontvankelijk

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

46 Verzoekschrift over de

toegankelijkheid van

voetpaden

2005-2006 ingediend 31/08/2006 ingediend



1
9
8

Nr. Titel

en verzoeker

Zittings-

jaar

Huidige

status

Status-

datum

Statusnaam Commissie Beslissing Verslag

verzoekschrift

47 Verzoekschrift over de

tolerante houding van

de wetgever tegenover

druggebruik en over

professionele hulp aan

druggebruikers

2005-2006 onontvankelijk 28/07/2006

31/08/2006

ingediend

onontvankelijk

48 Verzoekschrift over de

Duitse militaire kerk-

hoven van de Eerste

Wereldoorlog in

Vlaanderen

2005-2006 overgezonden

naar de Kamer

van

Volksvertegen-

woordigers

11/09/2006

26/09/2006

ingediend

onontvankelijk

49 Verzoekschrift over de

onroerende voorhef-

fing

2005-2006 te behandelen in

commissie

05/09/2006

26/09/2006

ingediend

ontvankelijk

Commissie voor

Algemeen Beleid,

Financiën en Begroting

50 Verzoekschrift over

vervuiling van de bin-

nenlucht door alles-

branders en openhaar-

den in de buurt

2005-2006 onontvankelijk 12/09/2006

26/09/2006

ingediend

onontvankelijk

51 Verzoekschrift over

het toekennen van een

studiebeurs aan kinde-

ren die thuisonderwijs

volgen.

2005-2006 te behandelen in

commissie

22/09/2006

26/09/2006

ingediend

ontvankelijk

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen voorstellen van decreet

Decreet houdende wijziging van het decreet 12-10-2005 21-10-2005 25-11-2005

van 13 mei 1997 houdende oprichting 

van een Financieringsinstrument voor de 

Vlaamse visserij- en aquicultuursector

Stuk 249 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende wijziging van het decreet van 26-10-2005 10-11-2005 15-12-2005

16 januari 2004 op de begraafplaatsen 

en de lijkbezorging

Stuk 147 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Bijzonder decreet houdende wijziging 26-10-2005 10-11-2005 15-12-2005

van het bijzonder decreet van 26 juni 1995

houdende invoering van onverenigbaarheden

met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad,

en van het bijzonder decreet van 26 juni 1995

houdende instelling van een regime van politiek

verlof voor de personeelsleden van de diensten van

de Vlaamse regering die een mandaat als lid van de

Vlaamse Raad of de Vlaamse regering uitoefenen

Stuk 305 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet 30-11-2005 09-12-2005 12-01-2006

van 7 juli 1998 houdende instelling van de

Vlaamse ombudsdienst

Stuk 440 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet 22-12-2005 23-12-2005 02-02-2006

van 7 mei 2004 tot omvorming van het

"Vlaams Zorgfonds" tot een intern verzelfstandigd

agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot

wijziging van het decreet van 30 maart 1999

houdende de organisatie van de zorgverzekering

Stuk 506 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet van 22-12-2005 23-12-2005 13-02-2006

13 juli 2001 houdende het stimuleren van een

kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

Stuk 592 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Bijlage 5
Aangenomen voorstellen en ontwerpen van decreet

tijdens het zittingsjaar 2005-2006
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen voorstellen van decreet

Decreet houdende wijziging van het decreet 22-12-2005 23-12-2005 16-02-2006

van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning

en de stimulering van het gemeentelijk, het

intergemeentelijk en het provinciaal

jeugd- en jeugdwerkbeleid

Stuk 593 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet van 11-01-2006 20-01-2006 17-02-2006

7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en

werking van de erkende erediensten, wat de schrapping

van de leeftijdsvereiste voor de leden van de

bestuursorganen betreft

Stuk 557 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet van 19-04-2006 28-04-2006 20-09-2006

24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de

instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse 

Gemeenschap, met het oog op een onderbouwd

Vlaams beleid inzake schuldoverlast

Stuk 611 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse 26-04-2006 05-05-2006 17-07-2006

Gebarentaal

Stuk 729 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet 17-05-2006 02-06-2006 27-06-2006

van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur

voor persoonsgebonden aangelegenheden,

wat de investeringswaarborg voor rusthuizen betreft

Stuk 742 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het 31-05-2006 16-06-2006 14-11-2006

Jachtdecreet van 24 juli 1991

Stuk 736 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet 14-06-2006 23-06-2006 01-09-2006

van 7 juli 1998 houdende instelling van

de Vlaamse Ombudsdienst

Stuk 794 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende aanpassing van diverse decreten 14-06-2006

aan de nieuwe benaming van de wetgevende

vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten

Stuk 811 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende toekenning van een rentetoelage 05-07-2006 07-07-2006 06-10-2006

voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde

bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken

Stuk 205 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 6
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen voorstellen van decreet

Decreet houdende wijziging van het decreet 05-07-2006 07-07-2006 05-10-2006

van 22 december 1995 houdende bepalingen

tot begeleiding van de begroting 1996, van het

decreet van 4 februari 1997 houdende de

kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers

en studentenkamers en van het decreet van 15 juli

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft

de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking

Stuk 672 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5

Bijzonder decreet over de Vlaamse instellingen 05-07-2006 07-07-2006 17-10-2006

Stuk 787 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende de goedkeuring van de normen 05-07-2006 07-07-2006 05-09-2006

voor Vlaamse Overheidscommunicatie en houdende

wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende

de controle op de communicatie van de Vlaamse

overheid

Stuk 863 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende wijziging van de Gemeentekieswet 05-07-2006 07-07-2006 13-07-2006

gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van

19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraads-

verkiezingen en de wet van 11 april 1994 tot organisatie 

van de geautomatiseerde stemming

Stuk 876 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 9

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende instemming met de Kaderovereen- 12-10-2005 14-10-2005 31-10-2005

komst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de

bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen

te Genève op 21 mei 2003

Stuk 374 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 09-11-2005 18-11-2005 13-01-2006

betreffende de studiefinanciering en studentenvoor-

zieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Stuk 460 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 5

Decreet houdende diverse bepalingen inzake onderwijs 09-11-2005 18-11-2005 18-01-2006

Stuk 492 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16-11-2005 25-11-2005 12-01-2006

30 maart 1999 houdende de organisatie van de

zorgverzekering

Stuk 376 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16-11-2005 25-11-2005 29-12-2005

18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg

Stuk 428 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke 23-11-2005 09-12-2005 02-02-2006

projecten in het onderwijs

Stuk 472 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Provinciedecreet 30-11-2005 09-12-2005 29-12-2005

Stuk 473 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 15

Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk 07-12-2005 16-12-2005 30-12-2005

vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging

van sommige bepalingen van de decreten betreffende

de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd

op 4 maart 2005

Stuk 464 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 8

Decreet houdende instemming met het Protocol van 14-12-2005 23-12-2005 21-02-2006

1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van

verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten

van afval en andere stoffen van 1972, opgemaakt

in Londen op 7 november 1996

Stuk 380 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met het protocol van 1997 14-12-2005 23-12-2005 21-02-2006

tot wijziging van het internationaal verdrag ter voorkoming

van verontreiniging door schepen, MARPOL 1973,

zoals gewijzigd door het protocol daarbij van 1978

Stuk 379 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding 21-12-2005 23-12-2005 30-12-2005

van de begroting 2006

Stuk 567 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 19

Decreet houdende de middelenbegroting van de 21-12-2005 23-12-2005 30-12-2005

Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

Stuk 14 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Stuk 12-A (2004-2005) - Nr. 1

Stuk 13 (2005-2006) - Nrs. 1-A en 1-B

Stuk 16 (2005-2006) - Nr. 1

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van 21-12-2005 23-12-2005 21-09-2006

de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

Stuk 15 (2005-2006) - Nrs. 1+bijlagen, 2 en 3,

4-A tot 4-L, 5 t/m 10,

Stuk 12-A (2005-2006) - Nr. 1

Stuk 13 (2005-2006) - Nrs. 1-A en 1-B

Stuk 16 (2005-2006) - Nr. 1
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet tot invoering van het begrip 'lichte vrachtauto' 22-12-2005 23-12-2005 16-02-2006

in titel II van het Wetboek van de met de

inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Stuk 606 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 6

Decreet houdende goedkeuring van het 22-12-2005 23-12-2005 20-02-2006

samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest,

het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke

Gewest betreffende de invoering van het begrip

'lichte vrachtauto' in titel II van het Wetboek van de

met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,

met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter

voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten

op het vlak van de inschrijving van de voertuigen,

zoals opgemaakt te Brussel op 18 november 2005

Stuk 607 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende wijziging van het decreet van 22-12-2005 23-12-2005 21-02-2006

7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake

milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel

Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten

en decreten en houdende wijziging van het decreet van

23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu

tegen de verontreiniging door meststoffen

Stuk 605 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de 25-01-2006 27-01-2006 21-02-2006

Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot

ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van

een aanvraag tot afwijking op de decretale 

specifieke eindtermen voor het algemeen

secundair onderwijs

Stuk 614 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot bekrachtiging van het reglement van de 25-01-2006 27-01-2006 21-03-2006

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot bepaling

van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de

besluitvorming inzake accreditatie en toets nieuwe 

opleiding ten aanzien van hogeronderwijsopleidingen

in de Vlaamse Gemeenschap

Stuk 629 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende wijziging van de Gemeentekieswet, 01-02-2006 10-02-2006 10-03-2006

gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van

19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraads-

verkiezingen, de wet tot organisatie van de 

geautomatiseerde stemming van 11 april 1994 

en het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling 

van de controle van de verkiezingsuitgaven en de

herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing

van het Vlaams Parlement

Stuk 637 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 8

Decreet houdende wijziging van de Gemeentekieswet, 01-02-2006 10-02-2006 28-02-2006

gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van

19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraads-

verkiezingen en het decreet van

18 mei 1994 houdende regeling van het

taalgebruik bij de verkiezingen

Stuk 638 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de conventie 01-02-2006 10-02-2006 14-03-2006

betreffende de bescherming van het immaterieel

cultureel erfgoed, opgemaakt in Parijs op 17 oktober 2003

Stuk 666 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met het verdrag tot 08-02-2006

vaststelling van een Grondwet voor Europa en de

slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004

Stuk 358 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord 15-02-2006 24-02-2006 21-03-2006

tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

de Duitstalige Gemeenschap, het Brusselse

Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en de Franse 

Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een 

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Stuk 662 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende decretale aanpassingen inzake 22-02-2006 10-03-2006 07-06-2006

ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg

van het bestuurlijk beleid

Stuk 613 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende de oprichting van de strategische 22-02-2006 10-03-2006 07-06-2006

adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend erfgoed

Stuk 653 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet tot omzetting van Richtlijn 2001/96/EG 08-03-2006 17-03-2006 11-05-2006

van het Europees Parlement en de Raad van

4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde

voorschriften en procedures voor het veilig laden en

lossen van bulkschepen

Stuk 647 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de 08-03-2006 17-03-2006 09-05-2006

Vlaamse Regering van 10 juni 2005 betreffende

de decretale adviesverlening door de

Sociaal-Economische Raden van de Regio en de

Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités

Stuk 670 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot wijziging van het decreet van 08-03-2006 17-03-2006 16-05-2006

23 februari 1994 inzake de infrastructuur

voor persoonsgebonden aangelegenheden

Stuk 671 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met het 08-03-2006 17-03-2006 27-04-2006

samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de

Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende

de oprichting van en de samenwerking in een

structuur kustwacht

Stuk 639 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen 15-03-2006 24-03-2006 14/06/2006

inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid erratum:

Stuk 641 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5 13/07/2006

Decreet tot overname van personeelsleden van 22-03-2006 31-03-2006 16-05-2006

vzw Info-Toerisme door het Intern Verzelfstandigd

Agentschap Toerisme Vlaanderen

Stuk 643 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet van 22-03-2006 31-05-2006 19/05/2006

30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk

vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg

Stuk 640 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende instemming met het 29-03-2006 21-04-2006 15-06-2006

Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005

tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap,

de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap

en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 

tot hervorming van de adoptie

Stuk 631 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende wijziging van het decreet 29-03-2006 21-04-2006 12-05-2006

van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het

publiekrechtelijk vormgegeven extern

verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen" en

houdende wijziging van diverse decreten

Stuk 682 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende de decretale aanpassingen 19-04-2006 21-04-2006 21-06-2006

binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare

Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid

Stuk 681 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 19-04-2006 28-04-2006 14-06-2006

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot

aanvulling van hetzelfde decreet

Stuk 691 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot wijziging, wat betreft de toekenning van 19-04-2006 28-04-2006 15-06-2006

subsidies voor activiteiten ter bevordering van het

internationaal ondernemen, van het decreet van 7 mei

2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven

extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap

voor Internationaal Ondernemen

Stuk 732 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende de oprichting van de 19-04-2006 28-04-2006 16-06-2006

Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken

Stuk 735 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot wijziging van het decreet van 26-04-2006 05-05-2006 06-07-2006

7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse

openbare instelling Commissariaat-generaal

voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling,

de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid

BLOSO

Stuk 704 (2005-2006) -  Nrs. 1 tot 4

Decreet betreffende de oprichting en de werking van het 10-05-2006 19-05-2006 18-07-2006

Fonds voor Landbouw en Visserij

Stuk 685 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 6

Decreet houdende diverse bepalingen inzake 10-05-2006 19-05-2006 20-06-2006

leefmilieu en energie

Stuk 745 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 12
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet betreffende de Winwinlening 10-05-2006 19-05-2006 30-06-2006

Stuk 754 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot wijziging van sommige bepalingen in 10-05-2006 19-05-2006 29-05-2006

titel II van de decreten betreffende de radio-omroep

en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

Stuk 762 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot omvorming van het Vlaams 17-05-2006 02-06-2006 24-08-2006

Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden

Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd

agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot

wijziging van het decreet van 23 februari 1994

inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden

aangelegenheden

Stuk 737 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke 17-05-2006 02-06-2006 13-07-2006

eindtermen "topsport" - algemeen en

technisch secundair onderwijs

Stuk 776 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet van 24-05-2006 02-06-2006 14-07-2006

4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel

volwassenenwerk

Stuk 789 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 31-05-2006 16-06-2006 07-09-2006

Stuk 531 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 7

Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse 31-05-2006

Grondenbank en houdende wijziging van

diverse bepalingen

Stuk 743 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart 31-05-2006 16-06-2006 26-10-2006

op de maritieme toegangswegen en de organisatie van

het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

Stuk 746 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot wijziging van het decreet van 31-05-2006 16-06-2006 18-07-2006

22 februari 1995 betreffende de bodemsanering

Stuk 788 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot instelling van een aantal maatregelen 31-05-2006 16-06-2006 12-10-2006

tot herstructurering en flexibilisering van het hoger

onderwijs in Vlaanderen

Stuk 804 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 6
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en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet tot wijziging van het gemeentedecreet 31-05-2006 02-06-2006 26-06-2006

van 15 juli 2005

Stuk 814 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5

Decreet tot wijziging van het provinciedecreet 31-05-2006 02-06-2006 30-06-2006

van 9 december 2005

Stuk 815 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen 07-06-2006 16-06-2006 05-07-2006

inzake financiën en begroting als gevolg van het

bestuurlijk beleid

Stuk 825 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de 07-06-2006 16-06-2006 18-07-2006

partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst

waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht

tussen de Europese Gemeenschappen en hun

lidstaten, enerzijds, en de republiek Tadzjikistan,

anderzijds, en de slotakte, ondertekend in

Luxemburg op 11 oktober 2004

Stuk 744 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met het 07-06-2006 16-06-2006 18-07-2006

samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen

de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige

Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

Stuk 778 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het decreet van 14-06-2006 23-06-2006 10-07-2006

19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding

en voorkoming van leegstand en verwaarlozing

van bedrijfsruimten

Stuk 812 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende de invoering van een forfaitaire 21-06-2006 30-06-2006 26-09-2006

vermindering in de personenbelasting

Stuk 805 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding 28-06-2006

van de aanpassing van de begroting 2006

Stuk 844 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 14

Decreet houdende de oprichting van 28-06-2006 07-07-2006 05-09-2006

de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Stuk 843 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende aanpassing van de algemene 28-06-2006

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

voor het begrotingsjaar 2006

Stuk 19 (2005-2006) - Nrs. 1+bijlagen, 2 en 3,

4-A tot 4-L, 5+bijlagen, 6 en 7

Stuk 12 (2005-2006) - Nr. 1

Stuk 17 (2005-2006) - Nrs. 1-A tot 1-C

Stuk 18 (2005-2006) - Nr. 1

Stuk 20 (2005-2006) - Nr. 1

Decreet houdende aanpassing van de 28-06-2006 30-06-2006 16-10-2006

middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

voor het begrotingsjaar 2006

Stuk 18 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Stuk 19 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 7

Decreet betreffende de inhaalbeweging voor 05-07-2006 07-07-2006 15-09-2006

schoolinfrastructuur

Stuk 849 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet betreffende het onderwijs XVI 05-07-2006 07-07-2006 31-08-2006

Stuk 851 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 6 erratum:

13-10-2006

Decreet houdende vrijstelling van successierechten 05-07-2006 07-07-2006 20-09-2006

ten voordele van de langstlevende partner voor de

nettowaarde van de gezinswoning

Stuk 865 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5

Decreet tot wijziging van de organieke wet van 05-07-2006 07-07-2006 30-08-2006

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn

Stuk 870 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 8

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 20-10-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

en de regering van de republiek Guatemala inzake de

wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen,

ondertekend in Brussel op 14 april 2005

Stuk 659 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 06-10-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,

enerzijds, en de republiek Nicaragua, anderzijds,

inzake de wederzijdse bevordering en bescherming

van investeringen, ondertekend in Luxemburg op

27 mei 2005

Stuk 660 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking 

en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 06-10-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,

enerzijds, en de Verenigde Arabische Emiraten,

anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en

bescherming van investeringen, ondertekend

in Dubai op 8 maart 2004

Stuk 711 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 15-09-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,

enerzijds, en Bosnië-Herzegovina, anderzijds, inzake

de wederzijdse bevordering en bescherming van

investeringen, ondertekend in Sarajevo op 3 maart 2004

Stuk 712 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 20-10-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,

enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische

Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse

bevordering en bescherming van investeringen,

ondertekend in Sirte op 15 februari 2004

Stuk 713 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 20-10-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,

enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake

de wederzijdse bevordering en bescherming van

investeringen, ondertekend in Belgrado op 4 maart 2004

Stuk 714 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 15-09-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

en de regering van de republiek Azerbeidzjan inzake

de wederzijdse bevordering en bescherming van

investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2004

Stuk 715 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 01-09-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,

enerzijds, en de Democratische Republiek Congo,

anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en

bescherming van investeringen, ondertekend in

Kinshasa op 17 februari 2005

Stuk 760 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3
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en afkondiging B.S

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 01-09-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,

enerzijds, en de republiek Uganda, anderzijds, inzake

de wederzijdse bevordering en bescherming van

investeringen, ondertekend in Kampala op 1 februari 2005

Stuk 761 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met het verdrag 05-07-2006 07-07-2006 30-08-2006

inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen

ten behoeve van de opsporing ervan, opgemaakt in

Montreal op 1 maart 1991

Stuk 864 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met de overeenkomst 05-07-2006 07-07-2006 01-09-2006

tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

en de regering van de Volksrepubliek China inzake de

wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen,

en met het protocol bij de overeenkomst,

ondertekend in Peking op 6 juni 2005

Stuk 874 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot wijziging van het decreet van 12-07-2006 14-07-2006 05-09-2006

4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

Stuk 847 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot wijziging van het decreet van 12-07-2006 14-07-2006 08-11-2006

28 februari 2003 betreffende het

Vlaamse inburgeringsbeleid

Stuk 850 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 11

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van 12-07-2006 14-07-2006 09-11-2006

de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende

de organisatie van tijdelijke projecten in het

basis- en secundair onderwijs

Stuk 899 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende instemming met het verdrag 12-07-2006 14-07-2006 06-10-2006

tussen de lidstaten van de Europese Unie, enerzijds,

en de republiek Bulgarije en Roemenië, anderzijds,

betreffende de toetreding van de republiek Bulgarije

en Roemenië tot de Europese Unie, het protocol,

de akte en de slotakte, ondertekend in Luxemburg 

op 25 april 2005

Stuk 854 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3
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Bijlage 6
Aangenomen voorstellen van resolutie

tijdens het zittingsjaar 2005-2006
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Onderwerp Aanneming

Resolutie betreffende het taalbeleid 16-11-2005
in de voorschoolse kinderopvang
Stuk 349 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 5

Resolutie betreffende een voorkooprecht voor scholen 16-11-2005
Stuk 461 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende het beleid inzake verpakkingsafval 16-11-2005
Stuk 486 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5

Resolutie betreffende de selectieve inzameling van luierafval 16-11-2005
Stuk 523 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de voorstellen en de algemene aanbevelingen 30-11-2005
uit het Jaarverslag 2004 van de Vlaamse Ombudsdienst
Stuk 410 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende regionale televisie 07-12-2005
Stuk 451 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende betere afscherming van kinderen 22-12-2005
tegen agressie en geweld op Vlaamse televisie
Stuk 313 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de nood aan een inclusief beleid 11-01-2006
ten aanzien van verkeersslachtoffers en familieleden van verkeersslachtoffers
Stuk 267 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende een preventief en ondersteunend beleid rond dementie 11-01-2006
Stuk 521 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de resultaten van de referenda over 08-02-2006
de Europese grondwet in Nederland en Frankrijk en de nood aan
het organiseren in Vlaanderen van een volgehouden maatschappelijk
debat over welke richting de Europese eenmaking moet uitgaan
Stuk 392 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende het bevestigen van het recht op vrije meningsuiting 08-02-2006
en respect en tolerantie voor de individuele geloofs- en/of filosofische overtuiging
Stuk 708 (2005-2006) - Nrs. 1 en 2
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Onderwerp Aanneming

Resolutie betreffende het opzet van samenwerking tussen 15-02-2006
de vzw RAW/CST, overkoepelende vereniging voor mineralogie
en paleontologie, en de Vlaamse overheid
Stuk 422 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de conclusie van de hoorzitting over het 22-02-2006
maatschappelijk debat 'Energievoorziening in Vlaanderen'
Stuk 411 (2004-2005) - Nrs. 1 en 2

Resolutie betreffende de toegang van de Vlaamse overheid 15-03-2006
tot het Rijksregister met het oog op het voeren van een onthaalbeleid
voor inwijkelingen in de Vlaamse Rand
Stuk 525 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de lancering van digitale televisie 15-03-2006
Stuk 663 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de vogeljacht, de vogelvangst en 22-03-2006
de toepassing van de Europese Vogelrichtlijn op het eiland Malta
Stuk 590 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende milieu en gezondheid 29-03-2006
Stuk 731 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende zwaar vervoer op de wegen 19-04-2006
Stuk 648 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de reconversie van de Kempen 19-04-2006
naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de nucleaire sector
Stuk 675 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding 26-04-2006
en gelijkschakeling van holebi's
Stuk 633 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende het rationeel inzetten van overheidsmiddelen 26-04-2006
voor de opmaak van jaarverslagen van Vlaamse overheidsinstellingen
Stuk 753 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende een tevredenheidsenquête voor sociale huurders 03-05-2006
Stuk 619 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende Vlaamse muziek op de openbare omroep 10-05-2006
Stuk 793 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de schrijfwijze van de namen van de Vlaamse gemeenten 17-05-2006
Stuk 727 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de verbetering van de vertegenwoordiging 17-05-2006
van allochtonen in het onderwijzend personeel
Stuk 741 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3
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Resolutie betreffende het voortbestaan van kampplaatsen 24-05-2006
Stuk 634 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5

Resolutie betreffende een proefproject tot 24-05-2006
snelheidsbeperking op het E17-viaduct in Gentbrugge
Stuk 664 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 8

Resolutie betreffende de verhoging van de slaagkansen 14-06-2006
van de VN-conferentie Lichte Wapens
Stuk 779 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende het huisdierenbeleid in de Vlaamse zorginstellingen 28-06-2006
Stuk 730 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de culturele instellingen van de Vlaamse Gemeenschap 12-07-2006
Stuk 878 (2005-2006) - Nrs. 1 tot 5
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1 Openingsvergadering van maandag 26 september 2005

Opening van de zitting 2005-2006 – benoeming van het Bureau – toespraak van de voorzitter – bood-
schappen

2 Middagvergadering van maandag 26 september 2005

Septemberverklaring

3 Morgenvergadering van woensdag 28 september 2005

Septemberverklaring

4 Middagvergadering van woensdag 28 september 2005

Actuele vragen – septemberverklaring – stemming

5 Vergadering van woensdag 5 oktober 2005

Actuele vragen – wijziging in de samenstelling van een commissie – actualiteitsdebat over de gevolgen
van de overname van Electrabel door het Franse Suez voor het Vlaamse gemeente- en energiebeleid –
motie betreffende een belangenconflict over het jeugdsanctierecht – motie tot uitoefening van het recht
van onderzoek over diverse dossiers aangaande de NV Aquafin – verzoekschrift over de oprichting van
een instituut voor de opleiding van imams en van een overkoepelende islamitische raad – benoeming
van een commissie ad hoc voor het themadebat over energiearmoede – personeelsformatie van het
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie – actualiteitsmoties – stemmingen

6 Vergadering van woensdag 12 oktober 2005

Actuele vragen – actualiteitsdebat over de vraag van de federale regering aan de gemeenschappen en
de gewesten om een bijkomende begrotingsinspanning te leveren voor het begrotingsjaar 2006 – decreet
houdende instemming met de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de
bestrijding van het tabaksgebruik – decreet houdende wijziging van het decreet houdende oprichting
van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector – verzoekschrift over
Flanders Fish Factory – actualiteitsmotie – stemmingen

7 Vergadering van woensdag 19 oktober 2005

Actuele vragen – actualiteitsdebat over nitraatverontreiniging in Vlaanderen – benoeming van de
Commissie Vlaamse Grondwet – bekrachtiging van de voorstellen van de commissie Energiearmoede
voor de benoeming van een voorzitter en één of meer verslaggevers alsook voor het bepalen van een
vast vergadermoment – motie van aanbeveling – met redenen omklede moties – actualiteitsmoties –
stemmingen

Bijlage 7
De plenaire vergaderingen
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8 Vergadering van woensdag 26 oktober 2005

Boodschappen – actuele vragen – decreet houdende wijziging van het decreet op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging – bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet houdende invoering
van onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad – verzoekschrift over het
oprichten van een commissie ad hoc – verzoekschrift over een voordelig internetabonnement voor
andersvaliden – verzoekschrift over de saneringsbijdrage voor de waterzuivering – met redenen omkle-
de moties – stemmingen 

9 Vergadering van woensdag 9 november 2005

Wijziging onder de toegevoegde leden van een commissie – actuele vragen – decreet tot wijziging van
het decreet studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs – decreet diverse bepa-
lingen inzake onderwijs – verzoekschrift over het Antwerpse havengebied – met redenen omklede
moties – stemmingen

10 Morgenvergadering van woensdag 16 november 2005

Decreet houdende wijziging van het decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering – decreet
houdende wijziging van het decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg – provinciedecreet –
resolutie betreffende het taalbeleid in de voorschoolse kinderopvang – resolutie betreffende een voor-
kooprecht voor scholen – resolutie betreffende het beleid inzake verpakkingsafval

11 Middagvergadering van woensdag 16 november 2005

Actuele vragen – resolutie betreffende het beleid inzake verpakkingsafval – resolutie betreffende de
selectieve inzameling van luierafval – verzoekschrift over Nederlandstalige scholen in Brussel – ver-
zoekschrift over burgerplicht-burgerdienst – rouwhulde voor de heer Maurits Coppieters, gewezen
voorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap – met redenen omklede moties
– stemmingen 

12 Morgenvergadering van woensdag 23 november 2005

Hulde aan mevrouw Trees Merckx-Van Goey en de heer Johan Sauwens voor hun twintig jaar parle-
mentair mandaat

13 Middagvergadering van woensdag 23 november 2005

Wijziging onder de vaste leden van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie –
actuele vragen – decreet organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs – verzoekschrift over een
uniforme gemeentebelasting – verzoekschrift over het inlichten van het parlement door de Vlaamse
Regering over genomen beslissingen en over de evolutie van vroeger genomen beslissingen – met rede-
nen omklede moties – stemmingen

14 Vergadering van woensdag 30 november 2005

Actuele vragen – tweede lezing van het provinciedecreet – decreet houdende wijziging van het decreet
houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst – resolutie betreffende de voorstellen en de algeme-
ne aanbevelingen uit het jaarverslag 2004 van de Vlaamse Ombudsdienst – met redenen omklede moties
– stemmingen 
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15 Vergadering van woensdag 7 december 2005

Actuele vragen – decreet houdende oprichting van de Vlaamse Regulator voor de Media – resolutie
betreffende regionale televisie – wijziging van het reglement van het Vlaams Parlement – met redenen
omklede motie – stemmingen

16 Vergadering van woensdag 14 december 2005

Actuele vragen – actualiteitsdebat over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende de hervor-
ming van het jeugdsanctierecht – decreet houdende instemming met het protocol betreffende de voor-
koming van verontreiniging door schepen – decreet houdende instemming met het protocol betreffen-
de de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval – wijziging van
het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat – actualiteitsmotie – stemmingen

17 Morgenvergadering van dinsdag 20 december 2005

Decreet middelenbegroting 2006 – decreet algemene uitgavenbegroting 2006 – decreet bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2006

18 Middagvergadering van dinsdag 20 december 2005

Decreet middelenbegroting 2006 – decreet algemene uitgavenbegroting 2006 – decreet bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2006

19 Morgenvergadering van woensdag 21 december 2005

Wijzigingen in de samenstelling van de commissies – decreet middelenbegroting 2006 – decreet alge-
mene uitgavenbegroting 2006 – decreet bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006

20 Middagvergadering van woensdag 21 december 2005

Actuele vragen – decreet middelenbegroting 2006 – decreet algemene uitgavenbegroting 2006 – decreet
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 – rekening 2004 van het Vlaams Parlement – wer-
kingsbegroting 2006 – begroting 2006 van de Vlaamse Ombudsdienst – begroting 2006 van het
Kinderrechtencommissariaat – begroting 2006 van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek – moties van aanbeveling – stemmingen

21 Vergadering van donderdag 22 december 2005

Decreet houdende wijziging van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid – decreet tot
invoering van het begrip ‘lichte vrachtauto’ – decreet houdende goedkeuring van het samenwerkings-
akkoord betreffende de invoering van het begrip ‘lichte vrachtauto’ – decreet houdende wijziging van
het decreet Vlaams Zorgfonds en organisatie van de zorgverzekering – decreet houdende wijziging van
het decreet lokaal cultuurbeleid – decreet houdende wijziging van het decreet jeugd- en jeugdwerkbe-
leid – resolutie betreffende de afscherming van kinderen tegen agressie en geweld op televisie – ver-
zoekschrift over de beheersovereenkomst 2007-2011 van de VRT – samenwerkingsakkoord tussen de
parlementaire assemblees betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredig-
heid – benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en
Geweldpreventie – benoeming van de directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en
Geweldpreventie – stemmingen – eindejaarswensen
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22 Vergadering van woensdag 11 januari 2006

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de heer Dirk De Cock – actuele vragen – actua-
liteitsdebat over de recente verklaringen van de gedelegeerd bestuurder van de VRT – decreet houden-
de wijziging van het decreet materiële organisatie en werking van de erkende erediensten – resolutie
betreffende een inclusief beleid ten aanzien van verkeersslachtoffers – resolutie betreffende een preven-
tief en ondersteunend beleid rond dementie – verzoekschrift over de studiefinanciering in het hoger
onderwijs – actualiteitsmotie – met redenen omklede moties – stemmingen 

23 Vergadering van woensdag 18 januari 2006

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden van de commissies – actuele vragen – actuele
interpellatie over de cadmiumvervuiling in een aantal Kempense gemeenten

24 Vergadering van woensdag 25 januari 2006

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden van de commissies – actuele vragen – decreet
tot bekrachtiging van een afwijking op de eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs – decreet
tot bekrachtiging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie – resolutie
betreffende de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde – verzoekschrift over een verplicht
onderzoek naar de kennis van het Nederlands bij vijfjarige kleuters – benoeming van de personaliteiten
uit de Vlaamse wetenschappelijke en technologische wereld in de raad van bestuur van het Vlaams
Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek – met redenen omklede motie –
stemmingen

25 Morgenvergadering van woensdag 1 februari 2006

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van mevrouw Els Robeyns – decreet provincieraads-
en gemeenteraadsverkiezingen – decreet taalgebruik bij de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezin-
gen

26 Middagvergadering van woensdag 1 februari 2006

Actuele vragen – decreet houdende instemming met de conventie betreffende de bescherming van het
immaterieel cultureel erfgoed – verzoekschrift over de wetgeving houdende maatregelen ter bestrijding
en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – met redenen omklede moties –
stemmingen

27 Morgenvergadering van woensdag 8 februari 2006

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden van de commissies – decreet instemming met
het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa – verzoekschrift over het Verdrag tot vast-
stelling van een Europese Grondwet

28 Middagvergadering van woensdag 8 februari 2006

Actuele vragen – begroting 2006 van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie – resolutie
vrijheid van meningsuiting en steun aan Denemarken – resolutie recht op vrije meningsuiting en res-
pect voor de individuele geloofs- en/of filosofische overtuiging – met redenen omklede moties – stem-
mingen
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29 Morgenvergadering van woensdag 15 februari 2006

Decreet goedkeuring van het samenwerkingsakkoord inzake de oprichting van een Nationale
Commissie voor de Rechten van het Kind – resolutie samenwerking met de vereniging voor mineralo-
gie en paleontologie – themadebat over energiearmoede

30 Middagvergadering van woensdag 15 februari 2006

Actuele vragen – wijziging van het huishoudelijk reglement van de Expertencommissie voor Over-
heidscommunicatie – moties van aanbeveling – met redenen omklede moties – stemmingen

31 Morgenvergadering van woensdag 22 februari 2006

Decreet aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk
beleid – decreet oprichting van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed
– resoluties energievoorziening in Vlaanderen – motie houdende raadpleging van het Vlaams Instituut
voor Vrede en Geweldpreventie – verzoekschrift over de registratierechten op de aankoop van een eer-
ste en enige woning in het Vlaamse Gewest

32 Middagvergadering van woensdag 22 februari 2006

Actuele vragen – functie- en competentieprofiel, aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure voor
de functie van griffier – rouwhulde voor Rufin Grijp, gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger – met
redenen omklede moties – stemmingen

33 Vergadering van woensdag 8 maart 2006

Actuele vragen – decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende een struc-
tuur kustwacht – decreet veilig laden en lossen van bulkschepen – decreet adviesverlening door de soci-
aal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités – decreet wij-
ziging van het decreet infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden – resolutie splitsing van
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde – met redenen omklede motie – stemmingen

34 Morgenvergadering van woensdag 15 maart 2006

Decreet wijziging van decretale bepalingen inzake wonen – resolutie betreffende de toegang tot het
Rijksregister met het oog op het voeren van een onthaalbeleid in de Vlaamse Rand – resolutie betref-
fende de lancering van digitale televisie – verzoekschrift over de Vlaamse aanmoedigingspremie – ver-
zoekschrift over de cumulatie van een Vlaamse aanmoedigingspremie met andere inkomsten

35 Middagvergadering van woensdag 15 maart 2006

Actuele vragen – actuele interpellatie over het voorstel van de minister betreffende de eventuele
afschaffing van de vijfminutenregel inzake kinderreclame op televisie – benoeming van een lid van de
raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie – aanwijzing van twee des-
kundigen en twee plaatsvervangers die naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006 toezien
op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem –
met redenen omklede motie – stemmingen

36 Vergadering van woensdag 22 maart 2006

Actuele vragen – decreet wijziging van het decreet Vlaams Agentschap voor Geestelijke
Gezondheidszorg – decreet overname van personeelsleden van Info-Toerisme door Toerisme Vlaan-
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deren – resolutie betreffende de toepassing van de Europese vogelrichtlijn op Malta – met redenen
omklede motie – stemmingen

37 Vergadering van woensdag 29 maart 2006

Wijzigingen onder de vaste en toegevoegde leden van de commissies – actuele vragen – decreet in-
stemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 inzake de hervorming van de adop-
tie – decreet wijziging van het decreet Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen – resolu-
tie betreffende milieu en gezondheid – verzoekschrift over het bevorderen van het respect voor het ver-
keersreglement bij de zwakke weggebruiker – verzoekschrift over de Nederlandstalige muziek op de
VRT-radio en -televisie – wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en
van de bijlage 1b – resolutie betreffende de lijst van knelpuntberoepen – met redenen omklede moties
– stemmingen

38 Morgenvergadering van woensdag 19 april 2006

Decreet decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken – decreet
wijziging van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid – decreet wijziging van het decreet
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen – onderzoek van de geloofsbrieven en eedafleg-
ging van mevrouw Hilde De Lobel – decreet Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken – decreet wijzi-
ging van het decreet erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling – resolutie betreffende
zwaar vervoer op de wegen – resolutie reconversie van de Kempen naar aanleiding van recente ontwik-
kelingen in de nucleaire sector

39 Middagvergadering van woensdag 19 april 2006

Actuele vragen – rouwhulde voor de heer Michiel Vandenbussche, gewezen Vlaams volksvertegen-
woordiger – met redenen omklede moties – stemmingen

40 Vergadering van woensdag 26 april 2006

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden van de commissies – actuele vragen – resolu-
tie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi’s – resolutie
betreffende het rationeel inzetten van overheidsmiddelen voor de opmaak van jaarverslagen van
Vlaamse overheidsinstellingen – verzoekschrift over taallessen in het buitengewoon onderwijs – ver-
zoekschrift over de leerplicht tot het bekomen van een diploma of vaardigheid dienstbaar aan de samen-
leving of arbeidsmarkt – verzoekschrift over de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal – decreet hou-
dende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal – decreet wijziging van het decreet BLOSO – met
redenen omklede moties –  stemmingen

41 Vergadering van woensdag 3 mei 2006

Actuele vragen – resolutie betreffende een tevredenheidsenquête voor sociale huurders – met redenen
omklede moties – stemmingen

42 Morgenvergadering van woensdag 10 mei 2006

Wijzigingen onder de plaatsvervangende leden van de commissies – decreet Fonds voor Landbouw en
Visserij – decreet Winwinlening – decreet diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie – decreet
wijziging van de decreten radio-omroep en televisie – resolutie Vlaamse muziek op de openbare
omroep
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43 Middagvergadering van woensdag 10 mei 2006

Actuele vragen – benoeming van de griffier van het Vlaams Parlement – met redenen omklede moties
– stemmingen

44 Morgenvergadering van woensdag 17 mei 2006

Decreet bekrachtiging van de specifieke eindtermen topsport – decreet Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden – decreet investeringswaarborg voor rusthuizen – resolutie
schrijfwijze van de namen van de Vlaamse gemeenten – resolutie vertegenwoordiging van allochtonen
in het onderwijzend personeel

45 Middagvergadering van woensdag 17 mei 2006

Actuele vragen – benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede
en Geweldpreventie – rouwhulde voor twee slachtoffers van racisme en geweld in Antwerpen – met
redenen omklede motie – stemmingen

46 Morgenvergadering van woensdag 24 mei 2006

Actualiteitsdebat over het toenemende racisme en geweld in onze samenleving

47 Middagvergadering van woensdag 24 mei 2006

Actuele vragen – decreet wijziging van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk – resolutie voort-
bestaan van kampplaatsen – resolutie proefproject tot snelheidsbeperking op het E17-viaduct in
Gentbrugge – benoeming van een lid van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie – actu-
aliteitsmoties – stemmingen

48 Morgenvergadering van woensdag 31 mei 2006

Decreet gezondheidsinformatiesysteem – decreet Vlaamse Grondenbank – decreet begeleiding van de
scheepvaart op de maritieme toegangswegen en organisatie van het Maritiem Reddings- en
Coördinatiecentrum – decreet wijziging van het decreet bodemsanering – decreet maatregelen tot her-
structurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen – decreet wijziging van het
gemeentedecreet – decreet wijziging van het provinciedecreet – decreet wijziging van het jachtdecreet

49 Middagvergadering van woensdag 31 mei 2006

Actuele vragen – stemmingen

50 Vergadering van woensdag 7 juni 2006

Actuele vragen – decreet instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en Tadzjikistan – decreet instemming met het samenwerkingsakkoord
betreffende de meerwaardeneconomie – decreet wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en
begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid – resolutie investeringen voor het voortbestaan van de
Luchthaven Kortrijk-Wevelgem – met redenen omklede motie – stemmingen

51 Vergadering van woensdag 14 juni 2006

Wijziging onder de toegevoegde leden van de commissies – actuele vragen – decreet wijziging van het
decreet bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – decreet wijzi-
ging van het decreet Vlaamse Ombudsdienst – decreet aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe
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benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en de gewesten – resolutie VN-
conferentie Lichte Wapens – met redenen omklede moties – stemmingen

52 Vergadering van woensdag 21 juni 2006

Actuele vragen – actualiteitsdebat over de krijtlijnen voor de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT
– decreet vermindering in de personenbelasting – verzoekschrift betreffende het vermelden van het aan-
tal jobequivalenten ten gevolge van betaalde arbeid naast het aantal tewerkgestelden volgens participa-
tiegraad – verzoekschrift over aanpassings- en verbeteringspremies voor particuliere woningen – met
redenen omklede moties – actualiteitsmoties – stemmingen

53 Morgenvergadering van woensdag 28 juni 2006

Decreet aanpassing van de middelenbegroting 2006 – decreet aanpassing van de algemene uitgavenbe-
groting 2006 – decreet bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 – resolutie
huisdierenbeleid in de Vlaamse zorginstellingen – motie betreffende een belangenconflict over de ver-
lenging van de uitzondering op de verplichte tweetaligheid van politiemensen bij de lokale politie in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

54 Middagvergadering van woensdag 28 juni 2006

Actuele vragen – actualiteitsdebat over “de veiligheid op het openbaar vervoer?” – decreet
Mobiliteitsraad van Vlaanderen – met redenen omklede moties – stemmingen

55 Morgenvergadering van woensdag 5 juli 2006

Decreet instemming met de overeenkomst tussen de BLEU en Guatemala – decreet instemming met de
overeenkomst tussen de BLEU en Nicaragua – decreet instemming met de overeenkomst tussen de
BLEU en de Verenigde Arabische Emiraten – decreet instemming met de overeenkomst tussen de
BLEU en Bosnië-Herzegovina – decreet instemming met de overeenkomst tussen de BLEU en Libië –
decreet instemming met de overeenkomst tussen de BLEU en Servië en Montenegro – decreet instem-
ming met de overeenkomst tussen de BLEU en Azerbeidzjan – decreet instemming met de overeen-
komst tussen de BLEU en Congo – decreet instemming met de overeenkomst tussen de BLEU en
Uganda – decreet instemming met de overeenkomst tussen de BLEU en China – decreet instemming
met het verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen – decreet vrijstelling van successie-
rechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning – decreet
inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur – decreet onderwijs XVI – decreet bekrachtiging van de orga-
nisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs – decreet wijziging van de OCMW-
wet

56 Middagvergadering van woensdag 5 juli 2006

Actuele vragen – decreet rentetoelage voor ondernemingen bij hinder door openbare werken – decreet
versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking – bijzonder decreet Vlaamse instellingen
– decreet normen voor Vlaamse overheidscommunicatie – decreet wijziging van de gemeentekieswet,
de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot organisatie van de geautomatiseer-
de stemming – verzoekschrift over geweld in de media – met redenen omklede motie – stemmingen

57 Vergadering van woensdag 12 juli 2006

Actuele vragen – decreet wijziging van het decreet Vlaamse inburgeringsbeleid – decreet wijziging van
het decreet inwerkingsbeleid – decreet instemming met het verdrag betreffende de toetreding van
Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie – decreet bekrachtiging van de organisatie van tijdelijke
projecten in het basis- en secundair onderwijs – resolutie culturele instellingen van de Vlaamse
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Gemeenschap – verzoekschrift over correct Nederlands op de VRT – samenstelling van de delegatie van
het Vlaams Parlement met het oog op overleg met het Parlement van de Franse Gemeenschap en het
Waals Parlement over het belangenconflict over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het
decreet Vlaamse Wooncode – wijziging van bijlage 1a van het statuut van het personeel van het Vlaams
Parlement – evaluatie van de directeur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek – rekening 2005 van de Vlaamse Ombudsdienst – rekening 2005 van
het Kinderrechtencommissariaat – rekening 2005 van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek – rekening 2005 van het Vlaams Instituut voor Vrede en
Geweldpreventie – met redenen omklede moties – stemmingen – ontslag van de voorzitter – benoeming
van de voorzitter – vakantiewensen
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1. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de administratie Planning en Statistiek van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap over de studie Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de
gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen, in uitvoering van de Resolutie van 16
maart 2005 betreffende de macro-economische en financiële consequenties van de demografische
ontwikkelingen in Vlaanderen

2. Hoorzitting met vertegenwoordigers van Febiac, Touring Wegenhulp en de Inspectie van Financiën
in het kader van de ontwerpen van decreet m.b.t. de invoering van het begrip ‘lichte vrachtauto’ in
titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
(Parl.St. Vl.Parl. 2005-06, nrs. 606/1 en 607/1)

3. Hoorzitting over PPS (Publiek-Private Samenwerking) met de heer Werner Decrem, manager busi-
ness unit PPS Participatiemaatschappij Vlaanderen

2. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke
Hervorming en Decreetsevaluatie

1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur en de Vereniging
van de Vlaamse Provincies in het kader van de bespreking van het ontwerp van Provinciedecreet
(Parl.St. Vl.Parl. 2005-06, nr. 473/1)

2. Gedachtewisseling met de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, over een mogelijk initiatief-
recht voor de Vlaamse Ombudsdienst

3. Gedachtewisseling over het beleid inzake decreetsevaluatie en wetgevingskwaliteit met de heer Geert
Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, de
Kenniscel Wetsmatiging en het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving

4. Hoorzitting met de heer Piet Van Schuylenbergh, (toekomstig) directeur van de afdeling OCMW van
de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten in het kader van de bespreking van het ontwerp
van decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 870/1)

3. Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

1. Hoorzitting over de situatie van het onderwijs in de Vlaamse Rand, met een delegatie van de
Gemeentelijke Basisschool Wemmel en het Katholiek Onderwijs Vilvoorde - Secundair Onderwijs

2. Gedachtewisseling met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
over het Vlaams Brusselfonds (volstorting en voorstel tot besteding tijdens deze zittingsperiode en
voorstelling jaarverslag 2004)

Bijlage 8
Lijst van de hoorzittingen en gedachtewisselingen per commissie

tijdens het zittingsjaar 2005-2006



228

3. Hoorzitting over werking en organisatie van het Huis van het Nederlands te Brussel, met mevrouw
Els Deslé, directeur

4. Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en
Toerisme

1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en
de in de SERV vertegenwoordigde sociale partners in het kader van het voorstel van resolutie van de
heren Eloi Glorieux en Jos Stassen betreffende de be-vordering van het sociaal overleg in de nieuwe
lidstaten van de Europese Unie en Midden- en Oost-Europa (Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 304/1)

2. Hoorzitting met Ex-Change vzw : organisatie voor de inzet van Senior Managers voor KMO's in het
Zuiden

3. Hoorzitting met de heren Jef Sleeckx, Georges Debunne en Lode Van Outrive, eerste indieners van
het verzoekschrift over het Verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet

4. Hoorzittingen over de thematiek van de Europese Grondwet

5. Hoorzitting over de ervaringen van diverse actoren met de Vlaamse aanpak van noodhulpsituaties
naar aanleiding van de acties Tsunami 12-12 en HOOP

6. Gedachtewisseling met dr. Franz Cede, ambassadeur van Oostenrijk, over de prioriteiten van het
Oostenrijkse EU-voorzitterschap

7. Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands
Beleid, Media en Toerisme, over de Strategienota Nederland 2005-2009

8. Gedachtewisseling met mevrouw Milica Pejanovic-Djurisic, buitengewoon en gevolmachtigd ambas-
sadeur van Servië en Montenegro

9. Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands
Beleid, Media en Toerisme, over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams
Parlement over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in die landen waarmee de Vlaamse
Gemeenschap een decretaal goedgekeurd, exclusief en algemeen samenwerkingsakkoord heeft
gesloten

10. Gedachtewisseling met de heer Antti Sierla, ambassadeur van Finland, over de prioriteiten van het 
Finse voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2006)

5. Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

1. Hoorzitting met CultuurNet Vlaanderen

2. Hoorzitting over het orkestenlandschap in Vlaanderen

3. Gedachtewisseling met de Vlaamse Ombudsdienst betreffende het Jaarverslag 2004

4. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Raad voor de Journalistiek, de Private Omroep Federatie
en de VRT in het kader van de bespreking van het ontwerp van decreet houdende de oprichting van
het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de
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Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (Parl. St. Vl.Parl. 2004-05, nr. 464/1) 

5. Hoorzitting met de VRT over de rapportering van de beheersovereenkomst – Jaarverslag 2004

6. Hoorzitting over de organisatie en de toekomst van de musical in Vlaanderen

7. Hoorzitting met het Vlaams Fonds voor de Letteren betreffende het Jaarverslag 2004, de algemene
werking en de ambities voor de volgende jaren

8. Hoorzitting in het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie van de heren Filip Dewinter,
Johan Deckmyn, Wim Van Dijck, Werner Marginet en mevrouw Katleen Martens betreffende de
oprichting van een Vlaams Sportinfrastructuurfonds (Parl. St. Vl.Parl. 2004-05, nr. 453/1)

9. Hoorzitting in het kader van de door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ingediende discussienota “De openbare omroep in het digi-
tale tijdperk”

10. Gedachtewisseling met Prof. Dr. John Lievens en Prof. Dr. Hans Waege over de survey
"Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003 - 2004"

11. Jaarlijkse verslaggeving van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement en de
Kinderrechtencommissaris inzake de rechten van het kind – 2005
Gedachtewisseling met mevrouw Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommissaris

12. Gedachtewisseling met minister Bert Anciaux, de Vlaamse Jeugdraad en de Kinder-rechtencommis-
saris over het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan

13. Hoorzitting met de heer Eric Van Heesvelde, administrateur-generaal van het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie, over het uitoefenen van de bevoegdheid van etherpolitie door het
BIPT, de samenwerking met de Vlaamse Regulator voor de Media, en daaraan gelinkte problemen

14. Hoorzitting met dr. Tomas Coppens betreffende zijn doctoraat "Een toekomst voor de omroep, een
omroep voor de toekomst? De legitimiteit van de publieke omroepen in een convergerend Europa",
en de vertaling ervan naar de opdrachten die aan de VRT kunnen worden gegeven in het kader van
een nieuwe beheersovereenkomst

15. Hoorzitting over het nieuwe voorstel van Europese Richtlijn 'Televisie zonder grenzen' 

16. Gedachtewisseling met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
over de implementatie van een nieuw beleidsinstrumentarium voor de doelgroep van de cultuurindus-
trieën: oprichting van CultuurInvest

17. Gedachtewisseling over het Vlaams topsportbeleid

18. Gedachtewisseling over e-cultuur

19. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor
Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2006. Januari 2006
Gedachtewisseling met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

20. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor
Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2006. Januari 2006
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Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands
Beleid, Media en Toerisme

21. Gedachtewisseling met het Vlaams Fonds voor de Letteren over het jaarverslag 2005 en de af te slui-
ten beheersovereenkomst 2006-2010

22. Gedachtewisseling met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
over de subsidiëring in de periode 2007-2009 van kunstenorganisaties en organisaties voor kunstedu-
catie binnen de muzieksector

23. Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands
Beleid, Media en Toerisme, betreffende recente ontwikkelingen bij de VRT

6. Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie

1. Gedachtewisseling met mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse
Handel, over de steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderen-
de diensten

2. Gedachtewisseling met de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams
minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de
opvolging van de implementatie van de Lissabon-doelstellingen

3. Gedachtewisseling met de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over het banenplan van Vlaamse
Regering "Samen voor meer banen"

4. Hoorzitting met de VDAB, VOKA en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding in het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie van de heer Roland
Van Goethem, mevrouw Katleen Martens en de heren John Vrancken, Freddy Van Gaever, Johan
Deckmyn en Frans Wymeersch betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de
Vlaamse Regering en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor de
periode 2005-2009 (Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 406/1)

5. Gedachtewisseling met mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitlandse
Handel, over de opvolging van de economische dossiers

6. Gedachtewisseling over de resultaten van het onderzoek naar etnische discriminatie op de arbeids-
markt in Vlaanderen en Brussel

7. Gedachtewisseling met de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams
minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de eva-
luatie van het project START-luchthavenregio

8. Gedachtewisseling met de heer Philippe Muyters, voorzitter van de SERV, en medewerkers over de
opvolging van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 2005

9. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor
Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2006. Januari 2006
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Gedachtewisseling met mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en
Buitenlandse Handel

10. Gedachtewisseling met mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse
Handel, over het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en
Demonstratie van de Europese Unie en over de visienota "De verruiming van het steunbaar innova-
tietraject"

11. Gedachtewisseling met de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de stand van zaken in de uitvoe-
ring van het meerbanenplan

7. Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke
Ordening en Onroerend Erfgoed

1. Gedachtewisseling over het afvalstoffenbeleid

2. Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw over
de werking van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en het Nationaal Park Hoge Kempen

3. Hoorzitting met vertegenwoordigers van Fost Plus, Val-I-Pac en Interafval in het kader van de bespre-
king van het voorstel van resolutie van de dames Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx en
Linda Vissers en de heren Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin en Wim Van Dijck betreffende het sti-
muleren van initiatieven tot vermindering van de restafvalberg (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 489/1)

4. Gedachtewisseling over de evaluatieverslagen van de milieubeleidsovereenkomsten voor Afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur, Afgedankte voertuigen, Afvalbatterijen,
Afvalloodstartbatterijen en Afvalbanden

5. Gedachtewisseling over de Thematische Strategie Lucht van de Europese Unie en over het respecte-
ren van het subsidiariteitsbeginsel. Subsidiariteitsadvies.

6. Hoorzitting met professor Xavier Gellynck van de Universiteit Gent over het vergelijkend onderzoek
naar de kosten, de prijzen en de opbrengsten binnen de sector van de dierlijke afvalstoffen

7. Hoorzittingen in het kader van de bespreking van het voorstel van decreet van de heren Ludo Sannen,
Jos De Meyer, Patrick Lachaert en Jan Loones houdende wijziging van diverse decreten, wat het
paalkamperen en het hoevekamperen betreft (Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 467/1)

8. Hoorzittingen en gedachtewisseling met de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën
en Begroting en Ruimtelijke Ordening, en de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de beschikbaarheid van betaalbare bouwgronden

9. Gedachtewisseling over het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van
de aanvaardingsplicht voor gebruikte eetbare oliën en vetten

10. Hoorzittingen in het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie van de heren Frans
Wymeersch, Stefaan Sintobin, Pieter Huybrechts en Wim Van Dijck en de dames Marleen Van den
Eynde en Katleen Martens betreffende de krachtlijnen voor een nieuw en vernieuwend mestbeleid in
Vlaanderen (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 577/1)
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11. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Mestbank over de stand van zaken van de mestproble-
matiek

12. Gedachtewisseling met de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur, over de stand van zaken van het nieuwe mestactieplan

13. Hoorzitting met de heer Daniël De Brabander van het Instituut voor Landbouw en Visserij-
Onderzoek over fosforarme voeding en met de heer Peter-Jan Carlier van het beleidsdomein
Landbouw en Visserij over verhandelbare emissierechten

14. Gedachtewisseling met de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van het onderhoud met de Europese commissaris voor
Milieu over het nieuwe Vlaamse mestactieplan

15. Hoorzitting in het kader van de bespreking van het voorstel van decreet van de heren Paul Wille, Bart
Martens, Erik Matthijs, Mark Demesmaeker, Jos Bex en Patrick Lachaert betreffende de bodemsane-
ring en de bodembescherming (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 867/1)

8. Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie

1. Hoorzitting over allochtonen in het onderwijsvak

2. Gedachtewisseling met mevrouw Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommissaris, over het
Jaarverslag 2004-2005 van het Kinderrechtencommissariaat

3. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor
Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2006. Januari 2006
Gedachtewisseling met de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming

4. Hoorzitting over de discussienota "Actieplan Spijbelen" van de heer Frank Vandenbroucke, vicemi-
nister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming

5. Gedachtewisseling over "Onderwijsspiegel. Schooljaar 2004-2005. Verslag over de toestand van het
onderwijs"

6. Gedachtewisseling met de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over het actieplan "Een sluitende aan-
pak voor spijbelen en schoolverzuim. Voorstellen aan het Parlement"

7. Hoorzitting naar aanleiding van het verzoekschrift van de heer Marc Van Roosbroeck c.s. over pes-
ten op school

8. Hoorzitting met een vertegenwoordiging van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in het
kader van de bespreking van het ontwerp van decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot her-
structurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr.
804/1)

9. Gedachtewisseling over 'De inschrijfproblemen in de Brusselse Nederlandstalige scholen'

10. Gedachtewisseling met de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over het OESO-rapport betreffende de
onderwijskloof tussen autochtone en allochtone leerlingen in Vlaanderen
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11. Gedachtewisseling met de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de Raad van Ministers van
Cultuur, Onderwijs en Jeugd van 18 en 19 mei 2006 te Brussel

12. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de onderwijskoepels in het kader van de bespreking van het
ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006
betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs (Parl. St. Vl.
Parl. 2005-06, nr. 899/1)

9. Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

1. Hoorzitting met VITO, Febetra, SAV en Steunpunt Verkeersveiligheid in het kader van het voorstel
van resolutie van de heren Eloi Glorieux en Jos Stassen, mevrouw Vera Dua, de heer Rudi Daems,
mevrouw Mieke Vogels en de heer Jef Tavernier betreffende de invoering van een snelheidsbeperking
voor vrachtwagens (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 575/1)

2. Gedachtewisseling met de Vlaamse Vertegenwoordiging binnen de Belgische Permanente
Vertegenwoordiging bij de Europese Unie en minister Kathleen Van Brempt over de stand van zaken
inzake de EU-vignetrichtlijn

3. Presentatie en gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de SERV en minister Kathleen Van
Brempt over de stand van zaken inzake het maatschappelijk debat over "Betalen voor infrastructuur"

4. Gedachtewisseling met mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen over het Pendelplan

5. Gedachtewisseling over het dossier 'Alternatieve financiering van openbare werken' met de heer Kris
Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

6. Gedachtewisseling "Evaluatie van het globale pakket van mobiliteitsconvenants" met mevrouw
Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, en de
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

7. Hoorzitting in het kader van de bespreking van het voorstel van decreet van de heren Carl Decaluwe
en Jan Peumans houdende de invoering van een verkeersongevallenanalyse (Parl. St. Vl. Parl. 2004-
05, nr. 343/1)

8. Gedachtewisseling met mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen, over decretale initiatieven betreffende het mobiliteitsbeleid

9. Gedachtewisseling over "Evaluatie van het globale pakket van mobiliteitsconvenants" met mevrouw
Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, en de
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

10. Hoorzitting over decretale initiatieven inzake mobiliteitsbeleid 

11. Hoorzitting over NAIADES (dossier Binnenvaart) 

12. Gedachtewisseling met mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen, en mevrouw Ingrid Lieten, directeur-generaal van De Lijn, rond de
evaluatie van basismobiliteit
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13. Hoorzitting in het kader van de bespreking van het voorstel van decreet van de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke houdende wijziging
van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdis-
tributienetwerk betreft (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 477/1)

14. Toelichting bij en gedachtewisseling over de nota "Principes en uitgangspunten van de kaderovereen-
komst BAM - Vlaams Gewest"

10. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

1. Hoorzitting over het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

2. Hoorzitting over de integrale jeugdhulp

3. Hoorzitting over de bijzondere jeugdzorg

4. Hoorzitting over de vernieuwing in de kinderopvang

5. Gedachtewisseling met mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, over het Globaal Plan Jeugdzorg en de integrale jeugdhulp

6. Hoorzitting in het kader van de bespreking van het ontwerp van decreet betreffende het gezondheids-
informatiesysteem (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 477/1)

7. Hoorzitting over het Groenboek van de Europese Commissie 'De geestelijke gezondheid van de
bevolking verbeteren. Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie'

8. Hoorzitting over opvoedingsondersteuning

9. Gedachtewisseling met mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, over het persoonlijke-assistentiebudget

11. Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen

1. Gedachtewisseling over de bijzondere audit van de werking van de onthaalbureaus door de Inspectie
van Financiën met de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,
Wonen en Inburgering, de heer Eric De Prycker, inspecteur-generaal van Financiën, mevrouw Nancy
Van den Broeck, inspecteur van Financiën, en vertegenwoordigers van de onthaalbureaus

2. Gedachtewisseling met de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering over de gevolgen van het arrest van 7 december 2005 met
betrekking tot het decreet van 7 mei 2004 (Decreet houdende wijziging van het decreet van 22
december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet van
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrot-
ting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen)

3. Gedachtewisseling met mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen, over het Verslag aan het Vlaams Parlement 2004-2005 over de opvol-
ging van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking
heeft plaatsgehad
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4. Gedachtewisseling met de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, en met de heer Lorin Parys, algemeen directeur van Flanders
DC, over de Flanders District of Creativity Barometer voor de Steden

5. Hoorzitting over het Rapport van de Vlaamse Regering  2004-2005 over de toepassing van het
decreet van 13 mei 1997 houdende de opvolging van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie
die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad, met mevrouw Kathleen Van Brempt,
Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, en vertegenwoordigers van het
middenveld

6. Hoorzitting over het rapport "4 jaar Vlaamse Wooninspectie. Een evaluatie. Januari 2006", met ver-
tegenwoordigers van de Wooninspectie en van het Krot Op Team van de politie van Antwerpen

7. Gedachtewisseling over het rapport "Mega Antwerp. Ambities voor het Antwerpse", een studie van
o_ Consult en Studiegroep Omgeving

8. Hoorzitting over het eindrapport van de Commissie Waarden en Normen, onder het voorzitterschap
van professor Marc Bossuyt, met betrekking tot de modelcursus maatschappelijke oriëntatie in het
inburgeringstraject, met de commissieleden

9. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Inwoners Van Sociale Woningen
(VIVAS)

10. Hoorzitting in het kader van de bespreking van het ontwerp van decreet houdende wijziging van het
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 824/1)

11. Hoorzitting in het kader van de bespreking van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet
van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr.
850/1)

12. Gedachtewisseling over het uitblijven van het ontwerp van decreet houdende wijziging van het
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

12. Commissie Digitaal Vlaanderen

1. Gedachtewisseling met de heer Stijn Bijnens, afgevaardigd bestuurder van Ubizen n.v., en met
mevrouw Debbie Esmans, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur,
Directoraat-Generaal - Beleids- en Informatiepunt

2. Gedachtewisseling met de heren Christian Van Huffel, directeur Agoria ICT en Patrick Slaets, eco-
nomisch adviseur Agoria, en met prof. Dr. Ir. Georges Van Der Perre, Faculteit
Ingenieurswetenschappen, Departement Werktuigkunde, Afdeling Biomechanica en Grafische
Ontwerpen

3. Gedachtewisseling met de heer Mathy Vanbuel, @iT Audiovisual Technologies (e-learning) en met
mevrouw Ingrid Lieten, directeur-generaal, en mevrouw Saskia Schatteman, directeur marketing &
communicatie, De Lijn

4. Gedachtewisseling met de heer Gabriel Fehervari, CEO Alfacam, CEO Euro 1080 en de heer Mark
De Zutter, Head of Legal Departement, Alfacam, Euro 1080
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13. Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

1. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het beleidsdomein Landbouw en Visserij over de
stand van zaken van de implementatie van de hervorming van het Europees Landbouwbeleid

2. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het kabinet van de minister-president over de resul-
taten van de Europese Raad voor Landbouw en Visserij van 24 en 25 oktober 2005

3. Gedachtewisseling over het jaarprogramma 2006 van het Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing (VLAM)

4. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het kabinet van de minister-president over de
Europese Raden voor Landbouw en Visserij van 23 en 24 november en van 20, 21 en 22 december
2005

5. Gedachtewisseling met de heer Joost Dessein, wetenschappelijk medewerker van het Steunpunt
Duurzame Landbouw over het onderzoek naar de beroepstrots bij Vlaamse land- en tuinbouwers

6. Gedachtewisseling over het viWTA-project 'Platteland met toekomst' met professor G. Allaert
(UGent)

7. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het kabinet van de minister-president over de resul-
taten van de Europese Raden voor Landbouw en Visserij van 23 januari en 20 februari 2006

8. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het kabinet van de heer Yves Leterme, minister-pre-
sident en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en
Plattelandsbeleid, over de resultaten van de Europese Raden voor Landbouw en Visserij van 20 maart
en 24 april 2006

9. Gedachtewisseling met de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid over
de Strategie voor een Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013

10. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het kabinet van de heer Yves Leterme, minister-pre-
sident en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en
Plattelandsbeleid, over de resultaten van de Europese Raden voor Landbouw en Visserij van 22 mei
en 19 juni 2006

14. Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven

1. Gedachtewisselingen over de regelgeving inzake de controle van de verkiezingsuitgaven voor de
lokale verkiezingen

15. Commissie Vlaamse Grondwet

1. Hoorzitting over een Vlaamse grondwet: een inhoudelijke en rechtsvergelijkende verkenning

2. Hoorzitting over de juridische invalshoek van het boek “Proeve van Vlaamse Grondwet voor
Vlaanderen” met de heren Jeroen Van Nieuwenhove, Wouter Pas en Jan Clement, mede-auteurs
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16. Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

1. Hoorzitting “spelling” met toelichting door het Algemeen Secretariaat van de Taalunie op het actua-
liseringstraject van de spelling, en standpunt van diverse sprekers

17. Commissie Energiearmoede

1. Hoorzitting over de problematiek van energiearmoede

2. Hoorzitting met de heer Ludo Deckers, juridisch beheerder Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), de heer Wilfried Bieseman, ingenieur Afdeling Natuurlijke
Rijkdommen en Energie (ANRE), de heer Lode Vanhee, diensthoofd Gemeentelijk
Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer (GeDIS), bijgestaan door mevrouw Nadia
Merchiers en de heer Kristof Vanden Berghe, en de de heer Guido Claes, projectingenieur Interelectra

3. Gedachtewisseling met het oog op besluitvorming door de commissie ad hoc

18. Verenigde Commissies voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, voor Economie, Werk en
Sociale Economie, en voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie

1. Gedachtewisseling over het sociaal-economische project van de Vlaamse Regering: “Vlaanderen in
actie: samen de toekomst winnen”
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1. Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

1. Werkbezoek aan het Huis van het Nederlands vzw (Brussel)

2. Werkbezoek aan diverse huisvestingsprojecten in de Vlaamse Rand
(De leden van de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen werden
eveneens voor dit werkbezoek uitgenodigd)

2. Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en
Toerisme

1. Werkbezoek aan de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs

2. Werkbezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux (Brussel)

3. Werkbezoek aan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel)
(De leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media werden eveneens voor dit werk-
bezoek uitgenodigd)

4. Bedrijfsbezoek en werklunch bij Van de Velde NV (Schellebelle) in het kader van de VOKA-wer-
king rond "Duurzaam internationaal ondernemen"
(De leden van de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie werden eveneens voor dit
werkbezoek uitgenodigd)

3. Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

1. Werkbezoek aan de Vlaamse Mediamaatschappij (Vilvoorde)

2. Werkbezoek aan de VRT (Brussel)

3. Werkbezoek aan SBS Belgium (VT4 en VIJFtv) (Zaventem)

4. Werkbezoek aan Alfacam - Euro 1080 – EuroLinx (Lint)

5. Werkbezoek aan de stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond (Amsterdam)

6. Werkbezoek aan diverse culturele initiatieven in de stad Kortrijk

7. Werkbezoek aan Rock Werchter

Bijlage 9
Lijst van de werkbezoeken per commissie

tijdens het zittingsjaar 2005-2006
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4. Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie

1. Bedrijfsbezoek en werklunch bij Remy Industries nv (Wijgmaal) in het kader van het VEV/Voka-pro-
gramma “Onderneming en Politiek”, met als thema “Innovatie, mijn job!”

2. Werkbezoek en werklunch bij de VDAB (Brussel)

3. Bedrijfsbezoek en werklunch bij TELINDUS (Heverlee) in het kader van het VEV/Voka-program-
ma “Onderneming en Politiek”, met als thema “Economische en maatschappelijke weerslag van de
huidige technologische innovaties”
(Samen met de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie )

4. Bedrijfsbezoek en werklunch bij AVIAPARTNER NV (Zaventem) in het kader van het VEV/Voka-
programma “Onderneming en Politiek”, met als thema “Een duurzame toekomst voor de luchthaven
van Zaventem”

5. Bedrijfsbezoek en werklunch bij TVH - Group Thermote & Vanhalst (Waregem) in het kader van het
VEV/Voka-programma "Onderneming en Politiek", met als thema “Inspanningen voor een betere
samenwerking tussen school en bedrijf”

5. Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke
Ordening en Onroerend Erfgoed

1. Werkbezoek aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) (Merelbeke)

6. Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie

1. Bedrijfsbezoek en werklunch bij TELINDUS (Heverlee) in het kader van het VEV/Voka-programma
“Onderneming en Politiek”, met als thema “Economische en maatschappelijke weerslag van de hui-
dige technologische innovaties”

2. Werkbezoek aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) (Den Haag)

3. Bedrijfsbezoek en werklunch bij Remy Industries nv (Wijgmaal) in het kader van het VEV/Voka-pro-
gramma "Onderneming en Politiek", met als thema "Innovatie, mijn job!"

4. Bedrijfsbezoek en werklunch bij TVH - Group Thermote & Vanhalst (Waregem) in het kader van het
VEV/Voka-programma "Onderneming en Politiek", met als thema "Inspanningen voor een betere
samenwerking tussen school en bedrijf"

7. Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

1. Bedrijfsbezoek en werklunch bij AVIAPARTNER NV (Zaventem) in het kader van het VEV/Voka-
programma “Onderneming en Politiek”, met als thema “Een duurzame toekomst voor de luchthaven
van Zaventem”
(De leden van de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie werden eveneens voor dit
werkbezoek uitgenodigd)

2. Werkbezoek aan de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt)
(Brussel)
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3. Werkbezoek aan de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) (Zeebrugge) in het
kader van het VEV/Voka-programma “Onderneming en Politiek”, met als thema “Verdere ontsluiting
van haven en regio, en groeistrategie Zeebrugse haven”

4. Werkbezoek aan de Antwerpse haven (onder auspiciën van Alfaport Antwerpen)

5. Bedrijfsbezoek en werklunch bij BASF (Antwerpen) in het kader van het VEV/Voka-programma
“Onderneming en Politiek”, met als thema “Vallen we in 2010 zonder stroom?”
(De leden van de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed werden eveneens voor dit werkbezoek uitgenodigd)

8. Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

1. Werkbezoek aan de land- en tuinbouwbeurs AGRIBEX
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Het Vlaams Parlement heeft krachtens bepaalde wettelijke en decretale bepalingen de bevoegdheid om
benoemingen of voordrachten tot benoeming te doen voor een aantal functies binnen de wetgevende en uit-
voerende macht.  Die benoemingen en voordrachten gebeuren allemaal op grond van de evenredige verte-
genwoordiging van de fracties in het Vlaams Parlement.

1. Expertencommissie voor Overheidscommunicatie

De vijftien leden van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie worden benoemd door het
Vlaams Parlement.

Bij brief van 15 maart 2006 nam de heer Pierre Van Brabant (VLD-Vivant) ontslag. Hij werd in de ple-
naire vergadering van 24 mei 2006 vervangen door de heer Laurent Panneels (VLD-Vivant).

2. Vaste Commissie voor Taaltoezicht

De elf vaste en elf plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht worden benoemd
door de Koning onder de kandidaten, voorgedragen door de gemeenschapsraden op drie lijsten. Het
Vlaams Parlement draagt vijftien kandidaten voor met het oog op de benoeming van vijf vaste en vijf
plaatsvervangende leden.

Tijdens de zitting 2005-2006 kwam hierin geen wijziging.

3. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

In de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie benoemt het Vlaams Parlement dertien vaste en dertien
plaatsvervangende leden. Daarnaast mogen de fracties die dan nog niet vertegenwoordigd zijn, een lid
met adviserende stem aanwijzen.

Tijdens de zitting 2005-2006 kwam hierin geen wijziging.

4. Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie

Tot en met 9 februari 2006 werden de negen leden van de Vlaamse Geschillenraad voor radio en tele-
visie aangewezen door het Vlaams Parlement.

Tijdens de zitting 2005-2006 kwam hierin geen wijziging.

Bijlage 10
Bijzondere bevoegdheden van het Vlaams Parlement:

benoemingen en voordrachten
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Bij decreet van 16 december 2005 is de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie afgeschaft.  De
Vlaamse Regering heeft bij besluit van 10 februari 2006 de datum van inwerkingtreding van dat decreet
bepaald op 10 februari 2006.  

4. Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Sinds het decreet van 15 juli 2005 benoemt het Vlaams Parlement zestien leden in de raad van bestuur
van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie. Dat decreet is in werking getreden op 19 sep-
tember 2005.

Ter vervanging van mevrouw Veerle Vermeulen werd in de plenaire vergadering van 22 december 2005
namens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen de heer Wim Beazar benoemd.

Ter vervanging van de heer Walter Baeten werd in de plenaire vergadering van 15 maart 2006 namens
het vrijwillig samenwerkingsverband van Nederlandstalige vredesorganisaties de heer William De
Bruyn benoemd.

Ter vervanging van de heer Paul Buekenhout werd in de plenaire vergadering van 17 mei 2006 namens
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen de heer Jan Dereymaeker benoemd.

5. Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

De zestien leden van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek worden benoemd door het Vlaams Parlement: acht Vlaamse volks-
vertegenwoordigers en acht personaliteiten uit de Vlaamse wetenschappelijke en technologische wereld
op basis van een dubbele voordracht door vier adviesorganen (de Vlaamse Raad voor
Wetenschapsbeleid, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen en de Vlaamse Gezondheidsraad).

Op 21 februari 2006 verstreek het mandaat van de personaliteiten uit de Vlaamse wetenschappelijke en
technologische wereld in de raad van bestuur. In de plenaire vergadering van 25 januari 2006 werden
de personaliteiten benoemd voor het mandaat 2006-2011: de heer Henri Martens en mevrouw Irène
Veretennicoff namens de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, de heren Paul Berckmans en Stefan
Gijssels namens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, mevrouw Ilse Loots en de heer Freddy
Mortier namens de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en de heren Jean Jacques Cassiman en
Nicolas van Larebeke-Arschodt namens de Vlaamse Gezondheidsraad.

6. Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie

Tot en met 9 februari 2006 werden de negen leden van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en
televisie aangewezen door het Vlaams Parlement.

Tijdens de zitting 2005-2006 kwam hierin geen wijziging.

Bij decreet van 16 december 2005 is de Vlaamse Kijk-en Luisterraad voor radio en televisie afgeschaft.
De Vlaamse Regering heeft bij besluit van 10 februari 2006 de datum van inwerkingtreding van dat
decreet bepaald op 10 februari 2006.
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Bijlage 11
Jaarverslagen en rapporten die ingevolge decretale bepalingen bij het

Vlaams Parlement moeten worden ingediend

INSTELLING /

ONDERWERP

DECRETALE 

GRONDSLAG

CONTROLE-

MIDDEL
TIMING

LAATST

INGE-

DIENDE 

JAAR-

VERSLAG

Collegium Trilingue Decreet van 11 mei 1973 tot oprichting

van het “Collegium Trilingue”

jaarverslag uiterlijk 31 maart

Vaste Nationale

Cultuurpactcommissie

(VNC)

Decreet  van 28 januari 1974 betreffende

het Cultuurpact

jaarverslag jaarlijks 2004

Vlaamse

Gemeenschapscommis

sie (VGC)

Decreet van 25 juli 1974 tot het waar-

borgen van de rechten van de neder-

landstalige ideologische en filosofische

strekkingen in Brussel-Hoofdstad

jaarverslag uiterlijk 1 oktober

Vlaamse

Interuniversitaire Raad

(VLIR)

Decreet van 21 december 1976 houden-

de de organisatie van de Vlaamse inter-

universitaire samenwerking

jaarverslag uiterlijk 1 maart 2003

Milieuvergunningen Decreet van 28 juni 1985 betreffende de

milieuvergunning

jaarverslag

m.b.t. naleving

beslissingster-

mijnen   

jaarlijks, eerste ver-

slag over vergun-

ningen aangevraagd

in 2004

2005 -

Geraardsber-

gen voor

vergunnin-

gen aange-

vraagd in

2004

Samenwerkings-

akkoord met de

Duitstalige

Gemeenschap

Decreet van 28 juni 1985 houdende

goedkeuring van het samenwerkingsak-

koord tussen de Vlaamse Gemeenschap

en de Duitstalige Gemeenschap

jaarverslag jaarlijks 2000

Vlaamse

Landmaatschappij   -

privaatrechtelijk vorm-

gegeven EVA 

Decreet van 21 december 1988 houden-

de oprichting van een Vlaamse

Landmaatschappij

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks
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INSTELLING /

ONDERWERP

DECRETALE 

GRONDSLAG

CONTROLE-

MIDDEL
TIMING

LAATST

INGE-

DIENDE 

JAAR-

VERSLAG

Overdracht onroerende

goederen

Vlaamse Gemeenschap

/ Vlaamse Gewest 

Decreet van 20 december 1989 houden-

de bepalingen tot uitvoering van de

begroting van de Vlaamse Gemeenschap

jaarverslag over

de uitgevoerde

eigen-doms-

overdrachten

van onroerende

goederen tussen

de Vlaamse

Gemeenschap

en het Vlaamse

Gewest

jaarlijks bij de

bespreking van de

middelenbegroting

Fonds Bijzondere

Jeugdbijstand 

Gecoördineerde decreten van  4 april

1990 inzake bijzondere jeugdbijstand

jaarverslag jaarlijks

De Lijn  -  publiek-

rechtelijk vormgegeven

EVA

Decreet van 31 juli 1990 betreffende het

publiekrechtelijk vormgegeven extern

verzelfstandigd agentschap Vlaamse ver-

voermaatschappij - De Lijn

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Commissariaat-gene-

raal voor de

Bevordering van de

Lichamelijke

Ontwikkeling, de Sport

en de

Openluchtrecreatie

(BLOSO)

Decreet van 12 december 1990 betref-

fende het bestuurlijk beleid

jaarverslag ten laatste 30 april 

Fonds ter bevordering

van het Industrieel

Onderzoek in

Vlaanderen (FIOV)

Decreet van 21 december 1990 houden-

de begrotingstechnische bepalingen als-

mede bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1991

jaarverslag jaarlijks

Fonds voor preventie

en sanering inzake

leefmilieu en natuur

(MINA-fonds)

Decreet van 23 januari 1991 tot oprich-

ting van het fonds voor preventie en

sanering inzake leefmilieu en natuur als

gewestdiensten met afzonderlijk beheer 

jaarverslag jaarlijks vóór 30

juni 

2004
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INSTELLING /

ONDERWERP

DECRETALE 

GRONDSLAG

CONTROLE-

MIDDEL
TIMING

LAATST

INGE-

DIENDE 

JAAR-

VERSLAG

Milieu- en Natuurraad

van Vlaanderen

(MINA-raad)

Decreet van 29 april 1991 tot instelling

van een Milieu- en Natuurraad van

Vlaanderen en tot vaststelling van de

algemene regelen inzake de erkenning

en de subsidiëring en van de milieu- en

natuurverenigingen

jaarverslag jaarlijks 2005

Universiteiten Decreet van 12 juni 1991 betreffende de

universiteiten in de Vlaamse

Gemeenschap

jaarrekeningen

en jaarverslagen

van de universi-

teiten

jaarlijks VUB 2004

UG 2004

Hasselt 2004

Onderwijsinspectie van

de Vlaamse

Gemeenschap

Decreet van 17 juli 1991 betreffende de

inspectie en pedagogische begeleidings-

diensten

jaarverslag jaarlijks 2004 – 2005

(onderwijs-

inspectie);

2000-2001

(pedagogi-

sche begelei-

dingsdien-

sten over

gemeen-

schapson-

derwijs, pro-

vinciaal

onderwijs,

katholiek

onderwijs,

stedelijk en

gemeentelijk

onderwijs)

Investeringsfonds voor

grond- en woonbeleid

voor Vlaams Brabant

(VLABINVEST) 

Decreet van 25 juni 1992 houdende

diverse bepalingen tot begeleiding van

de begroting 1992

jaarverslag  jaarlijks november

1999 – okto-

ber 2000

Vlaams

Infrastructuurfonds

jaarverslag  jaarlijks vóór 30

juni

2000
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INSTELLING /

ONDERWERP

DECRETALE 

GRONDSLAG

CONTROLE-

MIDDEL
TIMING

LAATST

INGEDIENDE 

JAAR-

VERSLAG

Fonds voor de

Financiering van het

Urgentieplan voor de

Sociale Huisvesting

Decreet van 18 december 1992 houden-

de bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1993

jaarverslag jaarlijks vóór 30

juni

2005

Grindfonds Decreet van 14 juli 1993 tot oprichting

van het Grindfonds en tot regeling van

de grindwinning

jaarverslag jaarlijks 1998

Grindcomité jaarverslag jaarlijks 2005

Economische expansie Decreet van 15 december 1993 tot

bevordering van de economische expan-

sie in het Vlaamse Gewest

jaarverslag jaarlijks

Vlaamse Raad voor

Wetenschapsbeleid

Decreet van 15 december 1993 tot

oprichting van de Vlaamse Raad voor

Wetenschapsbeleid

jaarverslag jaarlijks 2004-2005

Vlaams

Landbouwinvesterings-

fonds (VLIF)

Decreet van 22 december 1993 houden-

de bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1994

jaarverslag jaarlijks voor 30

juni

2004

Waterwegen en

Zeekanaal (W&Z) -

privaatrechtelijk vorm-

gegeven EVA (NV) - 

Decreet van 4 mei 1994 betreffende het

publiekrechtelijk vormgegeven extern

verzelfstandigde agentschap

Waterwegen en Zeekanaal, naamloze

vennootschap van publiek recht

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks 

Milieubeleids-overeen-

komsten

Decreet van 15 juni 1994 betreffende de

milieubeleidsovereenkomsten

jaarverslag jaarlijks 1999 (papier-

pers en papier-

reclame) ;

2003 (afge-

dankte voertui-

gen); 

2003 (afvalban-

den) ;

2003-2004

(gasolietanks

verwarming

gebouwen) 

2003 (afge-

dankte elektri-

sche en elektro-

nische appara-

tuur); 2003

(oude en ver-

vallen genees-

middelen);

2006 (gebruikte

frituurvetten en

-oliën)
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INSTELLING /

ONDERWERP

DECRETALE 

GRONDSLAG

CONTROLE-

MIDDEL
TIMING

LAATST

INGEDIENDE 

JAAR-

VERSLAG

Hogescholen Decreet van 13 juli 1994 betref-

fende de hogescholen in de

Vlaamse Gemeenschap

jaarrekeningen en jaarver-

slagen  van de hogeschool-

besturen

indiening

door hoge-

schoolbestuur

bij de

Vlaamse

Regering vóór

31 mei – tijd-

stip medede-

ling aan

Vlaams

Parlement

onbepaald

Vlaamse investerings-

maatschappijen

Decreet van 13 juli 1994 betref-

fende de Vlaamse investerings-

maatschappijen

verslag over de uitvoering

van het beheerscontract met

de Vlaamse Regering, uitge-

bracht door iedere investe-

ringsmaatschappij (verplich-

ting vervalt van zodra de

aandelen van de investe-

ringsmaatschappij beursge-

noteerd zijn)

jaarlijks vóór

30 september

1998 (GIM-

VINDUS)

2000 (GIMV)

2003 (VMH)

2005 (PMV)

2004 (LRM)

evaluatieverslag over het

economisch overheidsinitia-

tief, opgesteld door de

Vlaamse Regering (ver-

plichting vervalt van zodra

de aandelen van de investe-

ringsmaatschappij beursge-

noteerd zijn)

jaarlijks vóór

30 september

verslag over het nazicht van

de rekeningen van de inves-

teringsmaatschappijen en

hun gespecialiseerde doch-

terondernemingen, opge-

steld door het Rekenhof

(verplichting vervalt van

zodra de aandelen van de

investeringsmaatschappij

beursgenoteerd zijn)

jaarlijks vóór

30 september

2001 (VMH)

1998-2000

(HWP)

2000 – 2001

(Gimvindus)

1998 – 2000

(LRM)

2002 (Staal

Vlaanderen

NV)

Bodemsanering Decreet van 22 februari 1995

betreffende de bodemsanering

jaarverslag jaarlijks 2003
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INSTELLING /

ONDERWERP

DECRETALE 

GRONDSLAG

CONTROLE-

MIDDEL
TIMING

LAATST

INGEDIENDE 

JAAR-

VERSLAG

Vlaamse

Milieumaatschappij -

IVA met rechtsper-

soonlijkheid - 

Decreet van 5 april 1995 houdende de

algemene bepalingen inzake milieube-

leid

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Openbare Vlaamse

Afvalstoffenmaatschap

pij ("OVAM ")  -  IVA

met rechtspersoonlijk-

heid 

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Vlaamse 

Gezondheidsraad

Decreet van 20 december 1996 houden-

de oprichting van een Vlaamse

Gezondheidsraad en van een Vlaamse

adviesraad inzake erkenning van ver-

zorgingsvoorzieningen

jaarverslag jaarlijks vóór 1

april

2005

Verzorgings-

voorzieningen

Decreet van 25 februari 1997 betreffen-

de de integrale kwaliteitszorg in de ver-

zorgingsvoorzieningen

rapport van de

Vlaamse

Regering over de

evolutie van de

kwaliteitszorg

binnen de verzor-

gingsvoorzienin-

gen

driejaarlijks 1999-2002

Welzijnsvoorzieningen Decreet van 29 april 1997 inzake de

kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzie-

ningen

rapport van de

Vlaamse

Regering over

evolutie van de

kwaliteitszorg

binnen de wel-

zijnsvoorzienin-

gen

driejaarlijks 1997-1999

Financieringsinstru-

ment voor de visserij-

en aquicultuursector

(FIVA)

Decreet van 13 mei 1997 houdende

oprichting van een

Financieringsinstrument voor de

Vlaamse visserij- en aquicultuursector

jaarverslag

Vlaamse

Regering 

jaarlijks vóór 30

juni  

2004

jaarrapport van

de Administratie

Land- en

Tuinbouw 

jaarlijks vóór 30

juni  
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Wereldvrouwencon-

ferentie

Decreet van 13 mei 1997 hou-

dende de opvolging van de

resoluties van de

Wereldvrouwenconferentie die

van 4 tot 14 september 1995 in

Peking heeft plaatsgehad

jaarverslag Vlaamse

Regering (voortgangsnota

en evaluatie)

jaarlijks vóór

30 september 

07/2003 –

06/2004

Gewoon basisonder-

wijs

Decreet van 15 juli 1997 tot

bekrachtiging van de ontwikke-

lingsdoelen en de eindtermen

van het gewoon basisonderwijs

mededeling van de resulta-

ten van de evaluaties van de

ontwikkelingsdoelen en de

eindtermen

zesjaarlijkse

evaluatie

(eerst in het

schooljaar

2004-2005)

Kinderrechtencom-

missariaat

Decreet van 15 juli 1997 hou-

dende oprichting van een

Kinderrechtencommissariaat en

instelling van het ambt van

Kinderrechtencommissaris

jaarverslag en tussentijdse

verslagen 

jaarlijks en

tussentijds

(indien nuttig)

2004 – 2005

Gezins- en

Welzijnsraad

Decreet van 15 juli 1997 hou-

dende oprichting van een

Gezins- en Welzijnsraad en van

een adviserende beroepscom-

missie inzake gezins- en wel-

zijnsaangelegenheden

jaarverslag jaarlijks (bin-

nen termijn

door de

Vlaamse

Regering

bepaald)

1998

Evenwichtige vertegen-

woordiging

Decreet van 15 juli 1997 hou-

dende invoering van een meer

evenwichtige vertegenwoordi-

ging van mannen en vrouwen

in adviesorganen

evaluatieverslag Vlaamse

Regering 

jaarlijks 1999

Kindeffectrapport Decreet van 15 juli 1997 hou-

dende instelling van het kindef-

fectrapport en de toetsing van

het regeringsbeleid aan de nale-

ving van de rechten van het

kind

jaarverslag Vlaamse

Regering over implementa-

tie van het Verdrag inzake

de Rechten van het Kind

jaarlijks vóór

30 september

01/04/2004 –

30/06/2005

jaarverslag omtrent de eer-

biediging van de rechten

van het kind in landen waar-

mee de Vlaamse

Gemeenschap een samen-

werkingsakkoord heeft

gesloten

jaarlijks vóór

31 maart

2005
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Samenwerkings-

akkoord inzake

bioveiligheid 

Decreet van 17 december 1997 hou-

dende goedkeuring van het

Samenwerkingsakkoord tussen de

Federale Staat en de Gewesten betref-

fende de administratieve en weten-

schappelijke coördinatie inzake biovei-

ligheid

jaarverslag jaarlijks 05/2003 –

12/2004

Raad voor Cultuur / 

Raad voor de

Kunsten / 

Raad voor

Volksontwikkeling en

Cultuurspreiding

Decreet van 19 december 1997 hou-

dende oprichting van een Raad voor

Cultuur, een Raad voor de Kunsten,

een Raad voor Volksontwikkeling en

Cultuurspreiding en van een adviseren-

de beroepscommissie inzake culturele

aangelegenheden

jaarverslagen van

de Raad voor

Cultuur, de Raad

voor de Kunsten,

en de Raad voor

Volksontwik-

keling en

Cultuurspreiding

jaarlijks vóór 1

april

2005 (Raad

voor

Volksontwikkel

ing en Cultuur-

spreiding)

Vlaamse Sportraad Decreet van 7 juli 1998 houdende

oprichting van de Vlaamse Sportraad

en de Adviserende Beroepscommissie

voor sportaangelegenheden

jaarverslag vóór 1 april 2005

Vlaamse ombuds-

dienst

Decreet van 7 juli 1998 houdende

instelling van de Vlaamse ombuds-

dienst

verslag jaarlijks vóór 30

september

2005

Raad van het

Gemeenschaps-

onderwijs

Bijzonder decreet van 14 juli 1998

betreffende het gemeenschapsonder-

wijs

jaarverslag jaarlijks vóór 30

september

2004

Centra voor leerlin-

genbegeleiding

Decreet van 1 december 1998 betref-

fende de centra voor leerlingenbegelei-

ding 

rapport Vlaamse

Regering over de

evolutie van de

kwaliteitszorg

binnen de centra 

zesjaarlijks (vanaf

1 sept 2003)

Fonds Culturele

Infrastructuur

Decreet 19 december 1998 houdende

bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1999

jaarverslag jaarlijks

Buitengewoon basis-

onderwijs 

type 2

Decreet van 2 maart 1999 tot bekrach-

tiging van het besluit van de Vlaamse

regering van 1 december 1998 tot

bepaling van de ontwikkelingsdoelen

voor het buitengewoon basisonderwijs

type 2 

evaluatie van de

ontwikkelings-

doelen in 2005-

2006 en vanaf

dan om de zes

jaar 

zesjaarlijks 

Vlaams Fonds voor de

Letteren (VFL)

Decreet van 30 maart 1999 houdende

oprichting van een Vlaams Fonds voor

de letteren

meerjarenplan-

ning en jaarlijks

actieplan met

begroting / jaar-

rekening / jaar-

verslag 

casu quo / jaar-

lijks
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Zorgverzekering Decreet van 30 maart 1999

houdende de organisatie van de

zorgverzekering

jaarlijks omstandig verslag

over inkomsten en uitgaven

vóór 30 juni 2005

Hoge Raad voor

Binnenlands Bestuur

Decreet van 30 maart 1999

houdende oprichting van een

Hoge Raad voor Binnenlands

Bestuur

jaarverslag zie huishoude-

lijk reglement 

2003

Vlaams Audiovisueel

Fonds

Decreet van 13 april 1999 hou-

dende machtiging van de

Vlaamse regering om toe te

treden tot en om mee te wer-

ken aan de oprichting van de

vereniging zonder winstgevend

doel Vlaams Audiovisueel

Fonds

jaarlijks rapport betreffende

de uitvoering van de

beheersovereenkomst

2004

Ruimtelijke ordening Decreet van 18 mei 1999 hou-

dende de organisatie van de

ruimtelijke ordening

ontwerp jaarprogramma

ruimtelijke ordening, over

te maken samen met de

begroting 

jaarlijks

gewestelijk jaarverslag

ruimtelijke ordening 

jaarlijks voor

1 mei 

Hoge Raad voor het

Herstelbeleid

verslag met eventuele

beleidsaanbevelingen aan

bevoegde commissie

Vlaams Parlement

jaarlijks

VZW Educatief

Bosbouwcentrum

Groenendaal

Decreet van 18 mei 1999

betreffende de oprichting van

de VZW Educatief

Bosbouwcentrum Groenendaal

jaarverslag jaarlijks 2004

Onderwijsarbeidsmarkt Decreet van 8 juni 2000 hou-

dende dringende maatregelen

betreffende het lerarenambt

situatie van de onderwijsar-

beidsmarkt

jaarlijks 2004 (basis- en

secundair onder-

wijs)

Vlaams Instituut voor

Wetenschappelijk en

Technologisch

Aspectenonderzoek

Decreet van 17 juli 2000 hou-

dende de oprichting van een

Vlaams Instituut voor

Wetenschappelijk en Technolo-

gisch Aspectenonderzoek

jaarverslag jaarlijks vóór

30 juni 

2005

Vlaamse

Reguleringsinstantie

voor de Electriciteits-

en de Gasmarkt

(VREG)

Elektriciteitsdecreet van 17 juli

2000

evaluatierapport over de

certificatenverplichting

(warmtekrachtkoppeling) 

in 2005
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Mobiliteitsconvenants Decreet van 20 april 2001 betreffende

de mobiliteitsconvenants

verslag door de

Vlaamse

Regering van

jaarlijkse evalua-

tie

jaarlijks voor 30

juni

2004-2005

Mobiliteitsraad van

Vlaanderen

Decreet van 20 april 2001 betreffende

de organisatie van het peronenvervoer

over de weg en tot oprichting van de

Mobiliteitsraad van Vlaanderen 

evaluatie- en

voortgangsrap-

port aangaande

de uitvoering van

de basismobiliteit

en het netma-

nagement, opge-

maakt door de

Vlaamse

Vervoersmaat-

schappij, door de

Vlaamse

Regering jaarlijks

over te maken 

jaarlijks voor 30

juni

verslag van de

MORA over zijn

werkzaamheden 

jaarlijks

Hermesfonds, Fonds

voor flankerend eco-

nomisch beleid

Decreet van 21 december 2001 hou-

dende bepalingen tot begeleiding van

de begroting 2002

jaarverslag

Vlaamse

Regering

jaarlijks voor 30

juni

2005

Vlaams-Brussel Fonds

– VOI cat A

jaarverslag

Vlaamse

Regering

jaarlijks voor 30

juni

Buitengewoon onder-

wijs type 8 

Decreet van 18 januari 2002 houdende

bekrachtiging van het besluit van de

Vlaamse regering van 27 april 2001 tot

bepaling van de ontwikkelingsdoelen

voor het buitengewoon basisonderwijs

type 8

evaluatie

Vlaamse

Regering van de

ontwikkelings-

doelen vanaf het

schooljaar 2007-

2008 en vervol-

gens elke zes jaar

(facultatief)

zesjaarlijks

Jeugdbeleid Decreet van 29 maart 2002 op het

Vlaamse jeugdbeleid

jeugdbeleidsplan

Vlaamse

Regering

uiterlijk anderhalf

jaar na het begin

van elke legisla-

tuur

Evenredige participa-

tie arbeidsmarkt 

Decreet van 8 mei 2002 houdende

evenredige participatie op de arbeids-

markt

voortgangsrap-

porten van de

intermediaire

organisaties en de

Vlaamse diensten 

jaarlijks
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Water bestemd voor

menselijke aanwending

Decreet van 24 mei 2002

betreffende water bestemd

voor menselijke aanwending

verslag reguleringsinstantie

samen met evaluatieverslag

regeringscommissaris 

jaarlijks voor

30 juli

Gelijke onderwijskan-

sen

Decreet van 28 juni 2002

betreffende gelijke onderwijs-

kansen-I

evaluatie van de onderwijs-

inspectie van het tijdelijk

project kunstinitiatie 

einde school-

jaar 2004-2005

en 2007-2008

T-Groep - privaatrech-

telijk vormgegeven

EVA 

Decreet van 28 juni 2002

betreffende de oprichting van

de vennootschappen T-Groep

en Werkholding

jaarverslag conform

Kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Controle overheids-

communicatie 

Decreet van 19 juli 2002 hou-

dende controle op de commu-

nicatie van de Vlaamse over-

heid

verslag over de werkzaam-

heden

jaarlijks voor

30 juni 

v.z.w.  ESF-agentschap

(Europees Sociaal

Fonds)

Decreet van 8 november 2002

houdende de oprichting van de

v.z.w. ESF-agentschap

jaarverslag met evaluatie-

rapport

jaarlijks 2005

Grote infrastructuur-

projecten

Decreet van 8 november 2002

houdende controle op grote

infrastructuurprojecten  

rapport met resultaten  van

de risicomonitoring

jaarlijks vóór

30 april

Topstukkenfonds Decreet van 24 januari 2003

houdende bescherming van het

roerend cultureel erfgoed van

uitzonderlijk belang

jaarverslag jaarlijks

Inburgeringsbeleid Decreet van 28 februari 2003

betreffende het Vlaamse inbur-

geringsbeleid

evaluatie van inhoudelijke

en financiële aspecten

inburgeringsbeleid 

drie jaar na

inwerkingtre-

ding en ver-

volgens om de

drie jaar

2004-2005

Accreditatieorgaan

hoger onderwijs

Decreet van 4 april 2003

betreffende de herstructurering

van het hoger onderwijs in

Vlaanderen 

rapport over werkzaamhe-

den Accreditatieorgaan

jaarlijks 2004

Instellingsbesturen

hoger onderwijs

jaarlijks verslag over het

beleid van een andere

onderwijstaal dan het

Nederlands

jaarlijks, drie

maanden na

einde van het

academiejaar

2004-2005
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Ontwikkelingsdoelen

buitengewoon onder-

wijs type 7

Decreet van 23 mei 2003 tot bekrach-

tiging van het besluit van de Vlaamse

regering van 31 januari 2003 tot bepa-

ling van de ontwikkelingsdoelen voor

het buitengewoon basisonderwijs type

7

resultaten van de

evaluatie van de

ontwikkelings-

doelen 

eerste eval. vanaf

schooljaar 2009-

2010, nadien om

de zes jaar

Strategische adviesra-

den

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling

van strategische adviesraden 

jaarverslag van

iedere adviesraad

jaarlijks

Kwaliteit gezond-

heidsvoorzieningen

Decreet van 17 oktober 2003 betref-

fende de kwaliteit van de gezond-

heids- en welzijnsvoorzieningen

verslag over de

kwaliteit van de

zorg die door de

voorzieningen

wordt verstrekt

eenmaal per

legislatuur

ARKimedes-fondsen Decreet van 19 december 2003 betref-

fende het activeren van risicokapitaal

in Vlaanderen

verslag over de

stand en de voor-

uitzichten i.v.m.

de toepassing van

het decreet

jaarlijks

Toerisme Vlaanderen

– IVA met rechtsper-

soonlijkheid

Decreet van 19 maart 2004 tot oprich-

ting van het intern verzelfstandigd

agentschap met rechtspersoonlijkheid

“Toerisme Vlaanderen”

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

bestuurlijk beleid

jaarlijks

Openbaarheid van

bestuur

Decreet van 26 maart 2004 betreffen-

de de openbaarheid van bestuur

jaarverslag van

de

Beroepsinstantie

over de beroepen

inzake passieve

openbaarheid 

jaarlijks 2004-2005

globaal, gecoör-

dineerd verslag

en een evaluatie

van de communi-

catie en het com-

municatiebeleid

(actieve open-

baarheid)

jaarlijks

verslag over de

wijze waarop het

decreet is toege-

past met eventu-

eel de nodige

voorstellen tot

aanpassing

binnen de vijf jaar

na de inwerking-

treding
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De Scheepvaart –

publiekrechtelijk vorm-

gegeven EVA

Decreet van 2 april 2004

betreffende de omzetting van

de Dienst voor de Scheepvaart

in het publiekrechtelijk vorm-

gegeven extern verzelfstandig-

de agentschap De Scheepvaart

jaarverslag conform

Kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks 2005

Rationeel energiege-

bruik

REG-decreet van 2 april 2004 rapport over de gesloten

energiebeleidsovereenkom-

sten

jaarlijks 2004 EBO voor

de industrie

verslag van de Autonome

Commissies Energiebeleid

Vlaanderen over hun werk-

zaamheden 

jaarlijks

Kind en Gezin - IVA

met rechtspersoonlijk-

heid  

Decreet van 30 april 2004  tot

oprichting van het intern ver-

zelfstandigd agentschap met

rechtspersoonlijkheid Kind en

Gezin

jaarverslag conform

Kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Vlaamse

Reguleringsinstantie

voor de Elektriciteits-

en Gasmarkt (VREG) -

publiekrechtelijk vorm-

gegeven EVA

Decreet  van 30 april 2004 tot

oprichting van het publiekrech-

telijk vormgegeven extern ver-

zelfstandigd agentschap

Vlaamse Reguleringsinstantie

voor de Elektriciteits- en

Gasmarkt

jaarverslag conform

Kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Toezichts-, sanctie- en

strafbepalingen in soci-

aalrechtelijke regelge-

ving  

Decreet van 30 april 2004 tot

uniformisering van de toe-

zichts-, sanctie- en strafbepa-

lingen die zijn opgenomen in

de regelgeving van de sociaal-

rechtelijke aangelegenheden,

waarvoor de Vlaamse

Gemeenschap en het Vlaamse

Gewest bevoegd zijn

verslag omtrent de toepas-

sing van het decreet

jaarlijks uiter-

lijk op 30

maart

Interlandelijke adoptie Decreet van 30 april 2004 hou-

dende regeling van de interlan-

delijke adoptie

activiteitenverslag  van de

Vlaamse centrale autoriteit 

jaarlijks

vzw  "de Rand" - pri-

vaatrechtelijk vormge-

geven EVA 

Decreet  van 7 mei 2004 hou-

dende omvorming van de vzw

'de Rand' tot een privaatrechte-

lijk vormgegeven extern ver-

zelfstandigd agentschap

jaarverslag conform

Kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks
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"Vlaams Agentschap

Ondernemen" is IVA

met rechtspersoonlijk-

heid 

Decreet  van 7 mei 2004  tot oprich-

ting van het intern verzelfstandigd

agentschap met rechtspersoonlijkheid

"Vlaams Agentschap Ondernemen"

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Vlaams Agentschap

voor Internationaal

Ondernemen (FIT) –

publiekrechtelijk

vormgegeven EVA

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting

van het publiekrechtelijk vormgegeven

extern verzelfstandigd agentschap

Vlaams Agentschap voor

Internationaal Ondernemen

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid 

jaarlijks

"Syntra Vlaanderen"

publiekrechtelijk

vormgegeven EVA 

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting

van het publiekrechtelijk vormgegeven

extern verzelfstandigd agentschap

"Vlaams Agentschap voor

Ondernemersvorming - Syntra

Vlaanderen"

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid 

jaarlijks

"Agentschap voor

Geografische

Informatie

Vlaanderen"   -

publiekrechtelijk

vormgegeven EVA 

Decreet van 7 mei 2004 houdende de

oprichting van het publiekrechtelijk

vormgegeven extern verzelfstandigde

agentschap "Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen"

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

"Vlaams Agentschap

voor Personen met een

Handicap "  - IVA met

rechtspersoonlijkheid  

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting

van het intern verzelfstandigd agent-

schap met rechtspersoonlijkheid

Vlaams Agentschap voor Personen

met een Handicap

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

"Bloso" - IVA met

rechtspersoonlijkheid  

Decreet van 7 mei 2004 tot omvor-

ming van de Vlaamse openbare instel-

ling Commissariaat-generaal voor de

Bevordering van de Lichamelijke

Ontwikkeling, de Sport en de

Openluchtrecreatie tot het intern ver-

zelfstandigd agentschap met rechtsper-

soonlijkheid Bloso  

jaarverslag con-

form

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

"VDAB" publiekrech-

telijk vormgegeven

EVA  

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting

van het publiekrechtelijk vormgegeven

extern verzelfstandigd agentschap

"Vlaamse Dienst voor

Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding"

jaarverslag

conform

Kaderdecreet

Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks
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"Vlaams Zorgfonds"  -

IVA met rechtsper-

soonlijkheid  

Decreet  van 7 mei 2004  tot

omvorming van het "Vlaams

Zorgfonds" tot een intern ver-

zelfstandigd agentschap met

rechtspersoonlijkheid en tot

wijziging van het decreet van

30 maart 1999 houdende de

organisatie van de zorgverze-

kering

jaarverslag conform

Kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Vlaams Centrum voor

Agro- en

Visserijmarketing

(VLAM) - privaatrech-

telijk vormgegeven

EVA  

Decreet van 7 mei 2004  tot

oprichting van het privaatrech-

telijk vormgegeven extern ver-

zelfstandigd agentschap

"Vlaams Centrum voor Agro-

en Visserijmarketing"

jaarverslag conform

Kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid

jaarlijks

Vredesinstituut Decreet van 7 mei 2004 hou-

dende oprichting van een

Vredesinstituut bij het Vlaams

Parlement

verslag werkzaamheden  jaarlijks voor

1 oktober

2005

Kas- schuld- en waar-

borgbeheer

Decreet van 7 mei 2004 hou-

dende bepalingen inzake kas-,

schuld- en waarborgbeheer van

de Vlaamse Gemeenschap en

het Vlaamse Gewest

rapport over het gevoerde

beleid

jaarlijks 2004

Integrale jeugdhulp Decreet van 7 mei 2004 betref-

fende de integrale jeugdhulp

rapport over evaluatie uit-

voering decreet

tegen 31

december 2007

en vervolgens

om de 3 jaar

-Vlaamse Radio en

Televisie (VRT),

-Vlaamse 

Regulator

voor de Media

-Vlaamse Mediaraad

Gecoördineerde decreten van 4

maart 2005 betreffende de

radio-omroep en de televisie

jaarrapport betreffende de

evaluatie van de uitvoering

van de beheersovereen-

komst

jaarlijks vóór

30 september

2002

verslag van het Rekenhof

over het nazicht van de

rekeningen van de VRT 

jaarlijks

activiteitenverslag van de

Vlaamse Regulator

voor de Media

jaarlijks vóór

31 maart

2005

activiteitenverslag van de

Vlaamse Mediaraad

jaarlijks vóór

30 april

2005
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Bijlage 12
Evenementen in het Vlaams Parlement 



2
6
2Dag Datum Van Tot Evenement Aantal Aangevraagd door Aard Regio

Ma 26-09-2005 12,00 14,00 Perslunch voorzitter met de geaccrediteerde pers 25 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Do 29-09-2005 9,30 17,30 Startdag Vlaamse Onderwijsraad 265 VLOR Vlaamse overheid VL

Vr 30-09-2005 12,00 18,30 Congres 25 jaar VLAB 225 Vl. Federatie beschutte werkplaatsen sociaal-economisch VL

Wo 05-10-2005 20,00 22,30 Studie-avond internationaal Migratievraagstuk 50 vlv Sven Gatz erkende fractie VL

Do 06-10-2005 12,00 14,00 Ontvangst parlementaire delegatie uit Kenia 5 Vlaams Parlement Vlaamse overheid Internat.

Vr 07-10-2005 9,30 17,00 Dialoogdag "Buur(t)" 240 Platform Sociale samenhang sociaal VL

Di 11-10-2005 12,45 15,00 Ontv. gewezen Chileense President - Patricio Aylwin 25 Vlaams Parlement Vlaamse overheid Internat.

Do 13-10-2005 10,30 14,30 viWTA - Presentatie Parlementaire Enquete 80 viWTA Vlaamse overheid VL

Za 15-10-2005 9,00 12,00 Voorstelling nieuwe editie Groen Boekje 170 De Standaard geaccrediteerde pers VL

Ma 17-10-2005 13,00 19,00 Conferentie over convergerende technologieën 70 viWTA Vlaamse overheid Internat.

Di 18-10-2005 8,45 14,00 Vergadering van de Raad van de EPTA 40 viWTA Vlaamse overheid Internat.

Do 20-10-2005 13,30 18,00 Colloquium straathoekwerk 200 Vlaams Straathoekwerk Overleg sociaal-cultureel VL

Vr 21-10-2005 12,30 19,00 VVM Voorstelling MIRA-BE 2005 120 Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse overheid VL

Za 22-10-2005 9,00 17,00 Evenement Meeting of Minds 80 viWTA Vlaamse overheid VL

Zo 23-10-2005 9,00 17,00 Evenement Meeting of Minds 80 viWTA Vlaamse overheid VL

Do 27-10-2005 9,00 13,30 Meeting of Minds - presentatie rapport 60 viWTA Vlaamse overheid VL

Vr 28-10-2005 15,00 18,30 Prijsuitreiking 2de editie Prijs Bouwheer 90 Vlaamse Bouwmeester - Min. Vl. Gem. Vlaamse overheid VL

Ma 14-11-2005 9,00 16,15 Op stap met laatstejaars - Studiedag 240 VCLV Vormingscentrum onderwijs VL

Wo 16-11-2005 11,45 14,30 Voorstelling Jaarverslag 2004-2005 130 Kinderrechtencommissariaat Vlaamse overheid VL

Do 17-11-2005 13,00 18,00 Kennis als kracht. Een hefboom naar meer jobs 280 Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaamse overheid VL

Vr 18-11-2005 9,30 12,00 Rondetafel Vlaamse dienstencheque-ondernemingen 50 vlv Patricia Ceysens Vlaamse overheid VL

Vr 18-11-2005 9,00 17,00 Inpulsdag voor filosofie en filosoferen i.h. Onderwijs 200 Min. Vl. Gem.- Dienst Onderwijs Vlaamse overheid VL

Za 19-11-2005 8,30 19,00 Maatwerk aan de Winkel 100 sp.a-spirit-fractie erkende fractie VL

Ma 21-11-2005 9,30 12,00 Ontvangst internat. uitwisseling 'Arion' 10 De Kracht van je Stem Vlaamse overheid Internat.

Ma 21-11-2005 9,30 19,00 Quo vadis Belgica - Tweede editie ' Menage à trois ' 350 Kabinet van de minister-president Vlaamse overheid VL

Di 22-11-2005 12,30 14,00 Ontvangst Moldavische delegatie 20 Vlaams Parlement Vlaamse overheid Internat.

Wo 23-11-2005 11,00 14,00 Plechtige Huldiging Vlaamse volksvertegenw. 200 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Do 24-11-2005 14,00 15,00 Persvoorstelling boek 'De Universitaire Regelgeving' 30 Univ. Antwerpen en Limburgs Univ. Centrum onderwijs VL

Vr 25-11-2005 9,30 15,15 Symposuim  'Versieren en versierd worden' 105 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie maatschappelijk VL
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Dag Datum Van Tot Evenement Aantal Aangevraagd door Aard Regio

Za 26-11-2005 12,00 15,30 Denken over Vrede en Oorlog 20 Groen!-fractie en Vereniging Artsen voor Vrede erkende fractie VL

Di 29-11-2005 8,30 18,00 Toekomstcongres Mobiliteit 220 Vlaamse Stichting Verkeerskunde Mobiliteit VL

Do 01-12-2005 13,30 16,30 Infonam. 'Zorgboerderijen', start subsidieregelingen 170 minister-president Yves Leterme Vlaamse overheid VL

Vr 02-12-2005 11,00 18,15 Rondetafel van Progressive Generation 100 minister Kathleen Van Brempt jongeren Internat.

Za 03-12-2005 9,00 17,00 Rondetafel van Progressive Generation 100 minister Kathleen Van Brempt jongeren Internat.

Do 08-12-2005 9,00 13,30 Coll. " Sociale huur: het recht op wonen onder druk ? " 140 Platvorm Wonen welzijnszorg VL

Za 10-12-2005 14,00 19,00 Uitreiking ANV - Visser-Neerlandiaprijzen 300 Algemeen - Nederlands Verbond cultureel VL

Di 13-12-2005 17,30 21,30 Viering 60e verjaardag Unesco 100 Min.Vl.Gem. - Buitenlands Beleid Vlaamse overheid VL

Do 15-12-2005 10,00 15,00 Alg. Ledenvergadering Ver. Gewezen vlv 65 Ver. Gewezen Vlaamse volksvertegenwoord. Vlaamse overheid VL

Vr 16-12-2005 14,30 19,00 Voorstelling Mira-T  2005 Rapport 200 Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse overheid VL

Vr 16-12-2005 9,00 16,30 Interactieve Workshop ' Platteland met Toekomst ' 40 viWTA Vlaamse overheid VL

Za 17-12-2005 9,00 14,00 Stat-Gen: Vlaanderen in de wereld, de wereld in VL. 250 Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen sociaal-cultureel VL

Di 20-12-2005 8,30 17,30 Voorstell. Onderzoek Vl. Bibliotheekgebruiker 300 Vlaams Centrum Openbare Bibloiotheken bibliotheekwezen VL

Wo 21-12-2005 12,00 14,30 Uitreiking Erepenningen Vlaams Parlement 200 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Ma 09-01-2006 13,30 18,00 Vlaamse Economische Diplodagen 150 Flanders Investment & Trade Vlaamse overheid VL

Vr 20-01-2006 19,00 23,00 50 Jaar Vlaamse Volksbeweging 250 Vlaamse Volksbeweging maatschappelijk VL

Wo 25-01-2006 11,00 14,30 Opening tentoonstelling Jan Fabre 200 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Do 26-01-2006 8,30 12,00 Internationale Gedichtendag 25 5de jaar talen Kon Atheneum Etterbeek onderwijs VL

Vr 27-01-2006 9,00 16,15 Navormingsdag lesgevers basiseducatie 15 Vlaams Parlement + VOCB Vlaamse overheid VL

Za 28-01-2006 8,30 15,00 Derde Vlaamse conferentie CD&V en N-VA 400 CD&V + N-VA erkende fractie VL

Vr 03-02-2006 13,00 18,00 Rondetafel mobiliteit en huishoudens 20 viWTA Vlaamse overheid VL

Do 09-02-2006 10,30 12,30 Voorstelling Intern. Human. Recht in de kijker 25 Rode Kruis Vlaanderen gezondheidszorg VL

Do 09-02-2006 10,00 12,00 Ontvangst ambassadeurs Oostenrijk en Finland 10 Commissie Buitenlands Beleid Vlaamse overheid Internat.

Za 11-02-2006 10,00 18,30 Vierde Groot Vrouwendictee 150 KAV maatschappelijk VL

Do 16-02-2006 18,00 22,00 E-democratie in Vlaanderen 20 viWTA Vlaamse overheid VL

Za 18-02-2006 9,30 16,30 Eerste 'Politiek Forum 11 11 11' 275 11.11.11 ontwikkelingssam. VL

Ma 20-02-2005 13,30 18,30 MIP Launch Event 340 MIP Vlaamse overheid VL

Ma 20-02-2006 18,00 22,00 E-democratie in Vlaanderen 20 viWTA Vlaamse overheid VL

Wo 22-02-2006 8,30 16,15 Leerkrachtendag 2006 ' De Kracht van je Stem ' 200 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL
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Wo 22-02-2006 12,00 18,00 Workshop 'Stralende Technologie in Huis' 20 viWTA Vlaamse overheid VL

Do 23-02-2006 12,15 14,00 Voorstelling boek 'Een Parlementaire Zoölogie' 80 VB-fractie erkende fractie VL

Vr 24-02-2006 9,00 16,30 Studiedag Diversiteit als meerwaarde in hoger onderw. 180 VLOR Vlaamse overheid VL

Wo 08-03-2006 12,00 14,00 Voorstelling Jaarverslag 100 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Vr 10-03-2006 9,00 16,00 Inspraakdag voor scholieren (10 - 12 j) 100 Vlaamse Scholierenkoepel onderwijs VL

Za 11-03-2006 8,00 19,00 12de editie Groot Nederlands Dictee 2006 400 Davidsfonds cultureel Vl

Di 14-03-2006 10,30 14,00 Persontmoeting 'Mijn actieve voedingsdriehoek' 20 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie maatschappelijk VL

Za 18-03-2006 9,00 16,30 Symposium 25 jaar Vlaamse Gezondheidszorg 200 Verbond Vlaams Medisch-wetenschap. Verenig. gezondheidszorg VL

Ma 20-03-2006 15,00 17,30 Uitreiking Getuigschr. voor huisvestingsconsulent 65 Min. Vl. Gem. - Afdeling Woonbeleid Vlaamse overheid VL

Di 21-03-2006 20,00 23,00 Startproject Vlaams-Brabant 35 VLD-fractie erkende fractie VL

Do 23-03-2006 16,30 17,45 Ontvangst Prov. Staten van Gelderland 15 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Vr 24-03-2006 9,45 15,00 Studiedag " Klare Taal op het Internet" 130 Commissie Digitaal Vlaanderen commissie VL

Za 25-03-2006 9,45 19,30 Christen-democratische studenten 60 CD&V-fractie erkende fractie VL

Ma 27-03-2006 19,00 22,00 Lentebijeenk. Genootschap Wetstraatjournalisten 35 Genootschap Wetstraatjournalisten media VL

Di 28-03-2006 11,00 14,00 Ontvangst delegatie Amerikaanse diplomaten 10 Vlaams Parlement Vlaamse overheid Internat.

Wo 29-03-2006 12,00 14,00 Lunchcauserie Europa - Walter Van Gerven 60 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Do 30-03-2006 13,00 18,00 Studiedag Zonder (T)huis 150 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk welzijnszorg VL

Za 01-04-2006 17,00 19,00 Kadermoment 35 CD&V - fractie erkende fractie VL

Do 06-04-2006 10,00 12,00 Ontvangst ambten. Nederlands Min. Sociale Zaken 25 Ambassade van Nederland Nederland internat.

Di 18-04-2006 10,30 14,30 Ontvangst parlementsleden Doema Rusland 15 Vlaams Parlement Vlaamse overheid internat.

Di 18-04-2006 9,30 16,30 Stakeholderforum "Meeting of Minds" 50 viWTA Vlaamse overheid VL

Wo 19-04-2006 10,00 15,00 Voorstelling Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 200 Vlaamse Ombudsdienst Vlaamse overheid VL

Wo 19-04-2006 18,00 21,30 Evenement in De Daktuin 50 CD&V - fractie erkende fractie VL

Do 20-04-2006 12,00 14,00 Debat "Functionele voeding: extraatje of essentie?" 75 viWTA Vlaamse overheid VL

Do 20-04-2006 9,30 17,30 Experten 'Toekomstverk. Energiesystemen VL 2050' 20 viWTA Vlaamse overheid VL

Vr 21-04-2006 9,00 14,00 Infodag 10 jaar OSGW beleid 150 Min. Vlaamse Gem. - Dienst emancipatiezaken Vlaamse overheid VL

Ma 24-04-2006 8,00 15,30 Talenfeest 600 Animatiecentrum voor Talen vzw Sociaal-cultureel VL

Di 25-04-2006 13,00 18,30 Viering 15 Jaar Mina - Raas 300 Milieu- en Natuurraad Vlaanderen milieu VL

Woe 26-04-2006 12,00 14,00 Lunchcauserie Europa - Karel Van Miert 105 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL
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Dag Datum Van Tot Evenement Aantal Aangevraagd door Aard Regio

Do 27-04-2006 15,00 21,30 Uitreiking " Leeuw van de Export 2005 " 200 Vl. Agentschap voor Internat. opdernemen Vlaamse overheid VL

Do 27-04-2006 10,00 13,00 Boekvoorstelling ' Naar een DJ-overheid ' 20 Uitgeverij Vanden Broele pers VL

Do 27-04-2006 16,30 17,00 Ontvangst Bulgaarse parlementsvoorzitter 10 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Za 29-04-2006 8,45 13,30 Conf. "Bouwstenen voor een nieuw Energiebeleid" 50 CD&V - fractie erkende fractie VL

Di 02-05-2006 12,30 18,00 De macht van het geslacht: gender, politiek en beleid 140 Hogeschool Gent onderwijs VL

Vr 05-05-2006 9,15 17,00 Scholierenparlement 2006 300 Globelink vzw jeugdwerking VL

Di 09-05-2006 12,00 15,00 State of the European Union 70 Stichting Ryckevelde vzw sociaal-cultureel VL

Do 11-05-2006 11,00 13,00 Persconferentie lokaal veiligheidsbeleid 25 Liga voor Mensenrechten maatschappelijk VL

Vr 12-05-2006 9,00 14,00 Forum: "Remedies tegen gewenning en voor democ." 80 Kunst en Democratie vzw sociaal-cultureel VL

Za 13-05-2006 9,15 16,45 Politieke Academie 40 CD&V-fractie erkende fractie VL

Ma 15-05-2006 14,00 17,00 De spellingherziening in onze parl. Gemeenschap 80 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Di 16-05-2006 13,00 18,30 "ZZZIP"  Een statistisch onderzoek holebi's 70 Prof John Vincke - Univ. Gent onderwijs VL

Wo 17-05-2006 11,45 16,00 Taalunie Onderwijsprijs 250 Nederlandse Taalunie internationaal Internat.

Do 18-05-2006 12,00 13,30 Uitreiking Wetstraatcup Actua-TV 20 Actua-TV pers VL

Vr 19-05-2006 8,30 17,30 Vierde Vlaams Congres Verkeersveiligheid 280 Vlaamse Stichting Verkeerskunde Mobiliteit VL

Vr 19-05-2006 18,00 22,00 Burgerpanel ' Toekomstverkenning ' 25 viWTA Vlaamse overheid VL

Za 20-05-2006 9,00 17,00 Burgerpanel ' Toekomstverkenning ' 25 viWTA Vlaamse overheid VL

Za 20-05-2006 13,30 18,00 sp.a - studiedag: Milieu, Energie, Mobiliteit 65 sp.a-spirit-fractie erkende fractie VL

Wo 24-05-2006 12,00 14,00 Lunchcauserie Europa - Jean-Luc Dehaene 65 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Di 30-05-2006 12,00 13,30 Persconferentie voorstelling Vredesinstituut 70 Vlaams Vredesinstituut Vlaamse overheid VL

Vr 02-06-2006 8,45 15,00 Studiedag Syntra Vlaanderen 90 Vl. Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaamse overheid VL

Za 03-06-2006 9,30 14,30 Symposium Interculturaliteit 220 Kabinet Minister Bert Anciaux Vlaamse overheid VL

Wo 14-06-2006 12,00 14,00 Lunchcauserie Europa - Willy De Clercq 50 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Di 20-06-2006 9,00 13,00 Studie HIVA - bouwpool Antwerpen kritisch getoetst 130 Fonds vakopleiding Bouwnijverheid (FVB) beroepsopleiding VL

Vr 23-06-2006 9,00 14,00 Symposium "Duurzame bedrijfsterreinen" 70 Groen! - fractie erkende fractie VL

Za 24-06-2006 10,30 13,30 Ontvangst nieuwe VLD-leden 110 VLD-fractie erkende fractie VL

Vr 30-06-2006 11,00 19,00 Uitreiking E-werkprijzen Vlaanderen 2006 70 VLD-fractie erkende fractie Vl

Za 01-07-2006 9,00 12,30 Colloquium "Migratie - Inburgering ?" 150 N-VA-fractie erkende fractie VL

Di 04-07-2006 8,45 22,30 Toekomstverkenning energiesystemen - VL 2050 25 viWTA Vlaamse overheid VL
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Vr 07-07-2006 13,30 18,00 Forumbijeenkomst Verenigde verenigingen 80 de Verenigde Verenigingen maatschappelijk VL

Di 11-07-2006 11,00 14,00 11-Juliviering 400 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Wo 09-08-2006 10,00 13,00 Ontvangst Bulgaarse Parlementaire delegatie 10 Vlaams Parlement Vlaamse overheid Internat.

Vr 15-09-2006 14,00 18,00 Congres Industrieel Beleid anno 2006 300 Industrie Vlaanderen beroepsorganistie VL

Schatting aantal bezoekers op 120 evenementen 14.720
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Bijlage 13
Rekening 2005 van het Vlaams Parlement*

*Onder voorbehoud van goedkeuring door het Bureau en

de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement



2
6
8

Budgetpositie Begroot 2005 Rekening 2005 Overdracht naar 2006 Totaal

VAP /604101  aankoop artikelen Kracht van je Stem 21.800,00 84,90 0,00 84,90

VAP /604102  aankoop artikelen winkel 35.000,00 24.512,25 0,00 24.512,25

VAP /604103  aankoop horeca-artikelen 25.000,00 16.897,71 0,00 16.897,71

VAP /604104  aankoop artikelen economaat 230.000,00 130.977,49 235,47 131.212,96

VAP /604105  aankoop artikelen technisch magazijn 140.000,00 36.559,53 14.302,64 50.862,17

VAP /604106  aankoop duurzame materialen 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot.Voorraadgoederen 451.800,00 209.031,88 14.538,11 223.569,99

VAP /611102  huurlasten installaties, machines en uitrusting 310.000,00 307.099,84 0,00 307.099,84

VAP /611104  huurlasten rollend materieel 12.500,00 4.348,83 0,00 4.348,83

VAP /611105  huurlasten ict-materiaal 2.596.000,00 2.591.901,19 0,00 2.591.901,19

VAP /611201  onderh. & herstell.gebouwen 1.220.900,00 957.405,74 67.942,83 1.025.348,57

VAP /611202  onderh. & herstell. install. & machines 300.000,00 296.171,02 2.492,45 298.663,47

VAP /611204  onderh.& herstell. rollend materieel 15.000,00 14.316,09 0,00 14.316,09

VAP /611205  onderh. & herstell. ICT 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00

VAP /612101  water 30.000,00 22.434,09 0,00 22.434,09

VAP /612102  gas 80.000,00 78.804,92 0,00 78.804,92

VAP /612103  elektriciteit 639.200,00 523.699,63 0,00 523.699,63

VAP /612104  warmtekrachtkoppeling 30.500,00 23.981,84 0,00 23.981,84

VAP /612105  kabeldistributie 7.300,00 7.276,49 0,00 7.276,49

VAP /612201  informatheekcollectie 255.000,00 231.707,92 12.141,20 243.849,12

VAP /612202  documentatie en tijdschriften 90.000,00 63.020,95 2.752,41 65.773,36

VAP /612203  werkkledij 40.000,00 12.796,65 450,61 13.247,26

VAP /612206  andere verbruiksgoederen 200.000,00 105.508,25 39.271,98 144.780,23

VAP /612301  parlementair drukwerk 813.600,00 445.341,87 46.321,68 491.663,55

VAP /612302  contingenten 230.000,00 112.997,81 25.920,29 138.918,10

VAP /612303  ander drukwerk 15.000,00 13.226,63 524,17 13.750,80

VAP /612401  catering 1.050.000,00 1.038.816,37 0,00 1.038.816,37

VAP /613101  erelonen advocaten 85.000,00 64.488,60 0,00 64.488,60

VAP /613102  andere erelonen 40.300,00 25.045,06 118,85 25.163,91

VAP /613201  consultancy informatica 779.750,00 716.230,55 16.335,00 732.565,55

VAP /613202  andere prestaties 247.750,00 194.828,14 42.303,84 237.131,98

VAP /613203  interimbureaus 284.000,00 170.403,76 0,00 170.403,76

VAP /613204  schoonmaak 950.000,00 814.494,87 0,00 814.494,87

VAP /613205  vertaal- en correctiewerk 5.000,00 4.658,78 0,00 4.658,78

VAP /613206  opleiding 162.500,00 83.518,62 9.500,00 93.018,62

VAP /613207  interne en externe werving 600.000,00 510.636,14 0,00 510.636,14

VAP /613208  reis- en verblijfskosten 49.000,00 32.866,73 0,00 32.866,73

VAP /613209  inbindingen 51.000,00 34.611,87 0,00 34.611,87



Budgetpositie Begroot 2005 Rekening 2005 Overdracht naar 2006 Totaal

VAP /613301  technische controles 12.500,00 1.396,52 0,00 1.396,52

VAP /613302  geneeskundige controles 6.500,00 4.945,26 0,00 4.945,26

VAP /613304  andere controles 2.500,00 1.423,08 0,00 1.423,08

VAP /613501  brandverzekering 54.000,00 52.796,05 0,00 52.796,05

VAP /613503  verzekering voertuigen 12.300,00 11.349,41 0,00 11.349,41

VAP /613504  verzekering andere risico's 10.300,00 8.833,71 0,00 8.833,71

VAP /614101  brandstof wagens 24.000,00 17.989,07 0,00 17.989,07

VAP /615101  affiches, folders, catalogi, advertenties, films 54.000,00 36.291,40 8.790,00 45.081,40

VAP /615102  geschenken en bloemen 15.000,00 8.802,41 320,00 9.122,41

VAP /615103  evenementen, recepties 120.000,00 40.154,18 0,00 40.154,18

VAP /615104  lunchkosten 59.500,00 54.975,79 0,00 54.975,79

VAP /615105  informatiemateriaal 110.000,00 33.370,88 51.995,67 85.366,55

VAP /616101  frankeer- en verzendingskosten 119.000,00 101.037,69 0,00 101.037,69

VAP /616102  vaste telefonie 220.000,00 202.435,17 6.520,17 208.955,34

VAP /616103  mobiele telefonie 20.000,00 14.981,12 0,00 14.981,12

VAP /616104  abonnement Belga, Mediargus 171.000,00 170.489,45 0,00 170.489,45

VAP /616105  internet gewezen Leden 32.000,00 28.682,49 0,00 28.682,49

VAP /617101  softwarelicenties 50.000,00 46.663,82 301,27 46.965,09

Tot.Diensten en diverse goederen 12.881.900,00 10.939.256,75 334.002,42 11.273.259,17

VAP /620101  parlementaire vergoeding 8.271.000,00 8.266.566,88 0,00 8.266.566,88

VAP /620102  representatievergoeding 436.900,00 435.391,48 0,00 435.391,48

VAP /620103  forfaitaire kostenvergoeding 2.546.900,00 2.545.152,04 0,00 2.545.152,04

VAP /620104  vakantiegeld 439.500,00 437.729,71 0,00 437.729,71

VAP /620105  eindejaarstoelage 244.600,00 244.249,56 0,00 244.249,56

VAP /620106  reiskostenvergoeding 353.000,00 346.731,80 0,00 346.731,80

VAP /620107  andere vergoedingen 273.800,00 262.239,16 0,00 262.239,16

VAP /620108  bijdrage pensioenkas 3.411.100,00 3.407.136,24 0,00 3.407.136,24

VAP /620109  verzekeringen 82.500,00 80.354,94 0,00 80.354,94

VAP /620110  uittredingsvergoedingen 4.308.300,00 4.308.157,98 0,00 4.308.157,98

VAP /620201  salaris politiek personeel 9.030.000,00 8.993.096,40 0,00 8.993.096,40

VAP /620202  kinderbijslag 288.700,00 282.872,06 0,00 282.872,06

VAP /620203  vakantiegeld 581.000,00 554.786,48 0,00 554.786,48

VAP /620204  eindejaarstoelage 327.500,00 295.360,63 0,00 295.360,63

VAP /620205  schooltoelage 185.800,00 165.956,11 0,00 165.956,11

VAP /620206  reiskostenvergoeding 433.000,00 432.889,89 0,00 432.889,89

VAP /620207  andere vergoedingen 5.100,00 4.273,43 0,00 4.273,43

VAP /620208  werkgeversbijdrage rsz 2.075.000,00 2.071.221,59 0,00 2.071.221,59

VAP /620209  verzekeringen 108.100,00 77.026,95 0,00 77.026,95
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VAP /620301  salaris personeel 10.137.500,00 10.012.515,74 0,00 10.012.515,74

VAP /620302  kinderbijslag 254.300,00 243.461,76 0,00 243.461,76

VAP /620303  vakantiegeld 624.500,00 624.153,42 0,00 624.153,42

VAP /620304  eindejaarstoelage 340.000,00 307.466,69 0,00 307.466,69

VAP /620305  schooltoelage 169.700,00 167.495,39 0,00 167.495,39

VAP /620306  reiskostenvergoeding 452.200,00 449.350,46 0,00 449.350,46

VAP /620307  andere vergoedingen 101.500,00 77.671,82 0,00 77.671,82

VAP /620308  werkgeversbijdrage rsz 1.094.000,00 1.082.248,49 0,00 1.082.248,49

VAP /620309  verzekeringen 70.300,00 44.018,36 0,00 44.018,36

VAP /620401  wachtvergoeding militaire politie 61.400,00 61.265,88 0,00 61.265,88

Tot. Bezoldigingen, sociale lasten,enz. 46.707.200,00 46.280.841,34 0,00 46.280.841,34

VAP /640102  Belastingen op gebouwen 560.600,00 560.515,35 0,00 560.515,35

VAP /640201  Belastingen op rollend materieel 2.200,00 2.194,87 0,00 2.194,87

VAP /640301  werkingstoelage aan de fracties 3.181.000,00 3.180.988,48 0,00 3.180.988,48

VAP /640302  dotatie aan de politieke partijen 6.759.100,00 6.758.826,92 0,00 6.758.826,92

VAP /640303  werkingstoelage vzw Gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

VAP /640304  werkingstoelage DMW 719.000,00 719.000,00 0,00 719.000,00

VAP /640305  dotatie aan de Beneluxraad 65.400,00 59.797,06 0,00 59.797,06

VAP /640306  dotatie aan de Geschillenraad 6.000,00 1.983,20 0,00 1.983,20

VAP /640307  dotatie aan de Expertencommissie 11.000,00 9.625,00 0,00 9.625,00

VAP /640308  dotatie aan de Kijk- en Luisterraad 6.000,00 743,70 0,00 743,70

VAP /640309  dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst 1.737.700,00 1.737.700,00 0,00 1.737.700,00

VAP /640310  dotatie aan het Kinderrechtencommissariaat 1.545.300,00 1.453.500,00 0,00 1.453.500,00

VAP /640311  dotatie aan het viWTA 1.529.600,00 1.529.600,00 0,00 1.529.600,00

VAP /640312  dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00

VAP /659101  Diverse Financiële kosten 2.000,00 1.013,01 0,00 1.013,01

Tot.Andere bedrijfskosten 16.894.900,00 16.785.487,59 0,00 16.785.487,59

VAP /IV0501  adresseermachines 30.000,00 14.240,49 0,00 14.240,49

VAP /IV0502  kunstwerken 125.000,00 2.875,86 0,00 2.875,86

VAP /IV0503  hrm-beheersprogramma 350.000,00 634,10 349.365,90 350.000,00

VAP /IV0504  koepelzaal 1.500.000,00 31.372,66 11.306,05 42.678,71

VAP /IV0505  parket parlementsgebouw 300.000,00 194.595,71 0,00 194.595,71

VAP /IV0506  vergaderzalen parlementsgebouw 200.000,00 185.438,47 5.516,39 190.954,86

VAP /IV0507  koeling +1 parlementsgebouw 150.000,00 0,00 0,00 0,00

VAP /IV0508  toiletten parlementsgebouw 47.000,00 0,00 0,00 0,00

VAP /IV0509  deuren veiligheid parlementsgebouw 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00
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VAP /IV0510  serverlokaal 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

VAP /IV0511  ventilatie drukkerij 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00

VAP /IV0512  restaurant 141.000,00 20.062,34 117.637,66 137.700,00

VAP /IV0513  fitness 20.000,00 18.054,41 0,00 18.054,41

VAP /IV0514  duivenbestrijding hvv 40.000,00 0,00 0,00 0,00

VAP /IV0515  paternosterlift 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

VAP /IV0516  bewakingscamera's 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00

VAP /IV0517  beeldschermen 200.000,00 14.932,67 185.067,33 200.000,00

VAP /IV0518  vervangings- en uitbreidingsingsinvesteringen 195.000,00 121.826,21 2.997,66 124.823,87

VAP /IV0519  wagens 50.000,00 48.488,33 0,00 48.488,33

VAP /IV0520  airco informatheek 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

VAP /IV0521  internetconfiguratie 400.000,00 43.692,98 356.307,02 400.000,00

VAP /IV0522  centrale databankserver 150.000,00 96.940,59 53.059,41 150.000,00

VAP /IV0523  netwerk parlementsgebouw 280.000,00 21.606,79 258.393,21 280.000,00

VAP /IV0524  tijdsregistratie en toegangscontrole 300.000,00 71.692,50 228.307,50 300.000,00

VAP /IV0525  audio- en videodistributie en 150.000,00 34.423,67 115.576,33 150.000,00

VAP /IV0526  testconfiguratie 50.000,00 9.802,95 40.197,05 50.000,00

Tot.Investeringen 4.903.500,00 930.680,73 1.949.231,51 2.879.912,24

VAP /LK0501  werkingskosten commissies 125.000,00 14.395,12 111.335,59 125.730,71

Tot.Legislatuurkredieten 125.000,00 14.395,12 111.335,59 125.730,71

VAP /PL0501  financieel beheersprogramma 230.000,00 51.704,82 178.295,18 230.000,00

VAP /PV0501  comité preventie en bescherming op het werk 33.000,00 19.010,59 1.076,40 20.086,99

VAP /PV0502  tentoonstelling 300.000,00 28.934,69 271.065,31 300.000,00

Tot.Projecten 563.000,00 99.650,10 450.436,89 550.086,99

Totaal uitgaven 82.527.300,00 75.259.343,51 2.859.544,52 78.118.888,03

VAP /700101  verkoop artikelen Winkel 45.000 52.765,99

VAP /700102  verkoop artikelen Kracht van je Stem 10.000 4.899,59

VAP /700103  verkoop horeca artikelen 15.000 0,00

VAP /700104  verkoop artikelen economaat 10.000 32.778,02

VAP /700105  verkoop diverse artikelen 11.000 12.123,41

VAP /700106  verkoop diverse diensten 13.000 3.851,56

VAP /701101  verhuur zalen 50.000 30.500,00

VAP /702101  inzet personeelsleden 0 31.519,41

VAP /703101  daktuin 230.000 234.367,42
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VAP /703102  interne Catering 105.000 90.830,40

VAP /704101  zelfbediening 390.000 392.706,19

VAP /705101  abonnementen 50.000 327.900,63

VAP /740101  ontvangen werkingstoelagen 75.000.000 75.000.000,00

VAP /741101  taalunie 20.000 6.450,00

VAP /741102  detacheringen 100.000 0,00

VAP /741103  politiek personeel 50.000 200.225,04

VAP /741104  uittredingsvergoedingen 1.083.000 1.095.284,14

VAP /741105  ministers 100.000 35.359,54

VAP /741106  paraparlementaire instellingen 352.000 413.117,50

VAP /751101  intresten op rekening courant 25.000 34.680,72

VAP /751102  intresten uit beleggingen 475.000 613.260,41

VAP /780100  Onttrekking aan de reserves 1.500.000 0,00

VAP /790100  Overgedragen winst van het vorig boekjaar 2.693.300 2.693.300,00

Totaal inkomsten 82.327.300 81.305.919,97

Resultaat van het boekjaar

Ontvangsten 81.305.919,97

- Uitgaven -75.259.343,51

Resultaat vóór overdrachten 6.046.576,46

- Overdrachten -2.859.544,52

Resulaat na overdrachten 3.187.031,94

voorzien in begroting 2006 -2.000.000,00

te bestemmen resultaat 2005 1.187.031,94
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