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Voorwoord
Dit legislatuurverslag biedt u een overzicht van vijf jaar parlementaire activiteit. Het bestrijkt de volledige 
periode 2009-2014. Zoals de drie vorige legislatuurverslagen, bevat dit verslag een uitgebreid statistisch en 
inhoudelijk overzicht van de parlementaire werkzaamheden. Ondanks zijn niet geringe omvang maakt het 
evenwel geen aanspraak op absolute volledigheid, aangezien het onmogelijk is àlle aspecten van vijf jaar 
parlementaire activiteit in één verslag aan bod te laten komen. 

De voorbije vijf jaar hebben we er voortdurend naar gestreefd onze assemblee verder te laten evolueren naar 
een moderne wetgevende instelling die in staat is de maatschappelijke veranderingen op de voet te vol-
gen en het maatschappelijk debat te versterken en te sturen. Daartoe zijn een aantal aanpassingen aan het 
reglement gebeurd. Die hebben ertoe geleid dat de parlementsleden vlugger en beter kunnen inspelen op de 
actualiteit.

De andere corebusiness van het parlement is het controleren van de Vlaamse regering. In ons Plenum, ons 
actieplan dat we aan het begin van de legislatuur 2009-2014 hebben opgesteld, hebben we een aantal instru-
menten aangereikt om de parlementaire controle te optimaliseren.

Alle volksvertegenwoordigers hebben toegang verkregen tot Doris II, de databank van de Vlaamse regering, 
waarin naast de beslissingen van de regering en de notulen van de ministerraad alle dossiers en bijhorende 
documenten terug te vinden zijn die op de   ministerraad worden geagendeerd.

Voorts is een inzagerecht uitgewerkt voor de parlementsleden. Het inzagerecht betreft een procedure 
waarbij parlementsleden vertrouwelijke stukken kunnen inkijken waarover een minister of het Rekenhof 
beschikt. Via een geheimhoudingsregeling kan de minister het parlementslid vertrouwelijke informatie 
meedelen in een besloten commissievergadering of ter inzage (voor alle parlementsleden) bij de parlements-
voorzitter. Dit inzagerecht kan op veel appreciatie rekenen en is de voorbije legislatuur 21 maal toegepast.

De voorbije legislatuur is verder de samenwerking met het Rekenhof via structureel overleg geïntensifieerd. 
Er is een protocol van samenwerking afgesloten in 2012 en het reglement van het Vlaams Parlement is in die 
zin gewijzigd dat de Vlaamse Regering in haar beleidsbrieven voortaan moet aangeven wat zij heeft gedaan 
met de aanbevelingen van het Rekenhof.

Het werk is echter nooit af. De volgende jaren moet het debat over de werking en de rol van het parlement 
worden voortgezet. Met name moeten we blijvend inzetten op commissiewerking, de spil van de parle-
mentaire werking. In dat kader staat een systematischer gebruik van de voortgangsrapportages hoog op de 
agenda. 

Een bijkomende uitdaging voor de legislatuur 2014-2019 is de implementatie van de zesde staatshervorming. 
Het is aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers om daar alert op te zijn en bij te dragen aan de uitbouw van 
een krachtdadig parlement in het belang van alle Vlamingen.

Jan Peumans
Voorzitter
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1 Samenstelling
en bestuur

1.1.  Vlaamse volksvertegenwoordigers
2009-2014

1.2. Voorzitter, Vast Bureau en Uitgebreid
Bureau

1.3. ‘Plenum 2009 – 2014:
Ons Vlaams Parlement in actie’:
uitvoering van het beleidsplan tijdens
de zittingsperiode 2009 - 2014
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Fractie Aantal zetels

CD&V 31

Open VLD 21

Vlaams Belang 20

sp.a 19

N-VA 16

LDD 8

Groen! 7

UF 1

Onafh. 0

Totaal 124

1.1. Vlaamse
volksvertegenwoordigers
2009-2014

Na de verkiezingen van 7 juni 2009 was het Vlaams Parlement als volgt samengesteld:

In de loop van een zittingsperiode verandert de samenstelling van een parlement licht door vervangingen 
van parlementsleden, of wisselingen van fractie. In dit onderdeel geven we een overzicht voor de hele zit-
tingsperiode 2009-2014. 

In de loop van de legislatuur hebben verschillende Vlaamse volksvertegenwoordigers om uiteenlopende 
redenen ontslag genomen. Zij werden vervangen door de eerste in aanmerking komende opvolger.

Een overzicht: 

Ontslagnemend datum ontslag opgevolgd door…, die de eed aflegde op

Geert Bourgeois 13 juli 2009 Wilfried Vandaele 13 juli 2009

Hilde Crevits 13 juli 2009 Sabine Poleyn 13 juli 2009

Kris Peeters 13 juli 2009 Koen Van den Heuvel 13 juli 2009

Joke Schauvliege 13 juli 2009 Valerie Taeldeman 13 juli 2009
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In de zittingsperiode 2009-2014 veranderden ook een aantal volksvertegenwoordigers van fractie.

Een overzicht:

Vlaams Volksvertegenwoordiger oude fractie nieuwe fractie datum wijziging

Marc Vanden Bussche LDD OpenVLD 28 juni 2010

Karim Van Overmeire VB Onafhankelijke 18 augustus 2010

Erik Arckens VB Onafhankelijke 20 juli 2011

Karim Van Overmeire Onafhankelijke N-VA 31 augustus 2011

Gerda Van Steenberge VB Onafhankelijke 11 juli 2012

Annick De Ridder Open Vld N-VA 26 november 2013

Linda Vissers VB Onafhankelijke 6 januari 2014

Lode Vereeck LDD Open Vld 6 februari 2014

Freya Van den Bossche 13 juli 2009 Jan Roegiers 13 juli 2009

Jo Vandeurzen 13 juli 2009 Vera Jans 13 juli 2009

Frank Vandenbroucke 6 juli 2010 Else De Wachter 7 juli 2010

Caroline Gennez 6 juli 2010 Steve D’Hulster 7 juli 2010

Peter Vanvelthoven 6 juli 2010 Ludo Sannen 7 juli 2010

Sophie De Wit 6 juli 2010 Goedele Vermeiren 7 juli 2010

An Michiels 10 oktober 2010 Wim  Van Dijck 13 oktober 2010

Sven Gatz 30 juni 2011 Khadija Zamouri 6 juli 2011

John Crombez 5 december 2011 Jurgen Vanlerberghe 7 december 2011

Carl Decaluwe 31 januari 2012 Els Kindt 1 februari 2012

Ludwig Caluwé 1 december 2012 Caroline Bastiaens 5 december 2012

Tom Dehaene 13 december 2012 Peter Van Rompuy 18 december 2012

Herman Schueremans 31 december 2012 Jo De Ro 9 januari 2013

Lieven Dehandschutter 31 december 2012 Marius Meremans 9 januari 2013

Filip Watteeuw 4 januari 2013 Björn Rzoska 9 januari 2013

Mark Demesmaeker 31 januari 2013 Piet De Bruyn 6 februari 2013

Ludo Sannen 13 september 2013 Joke Quintens 23 september 2013

Filip Anthuenis 23 september 2013 Egbert Lachaert 25 september 2013
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Daardoor was de politieke samenstelling van het Vlaams Parlement op 24 mei 2014, de dag voor de verkie-
zingen als volgt:

Fractie Aantal zetels

CD&V 31

Open VLD 22

Vlaams Belang 17

sp.a 19

N-VA 18

LDD 6

Groen! 7

UF 1

Onafh. 3

Totaal 124

1.2. Voorzitter, Vast Bureau en
Uitgebreid Bureau 

Samenstelling van het Bureau en het Uitgebreid Bureau tijdens de zittingsperiode 2009 - 2014

Voorzitter Jan Peumans (N-VA) vanaf 13 juli 2009

Eerste ondervoorzitter Carl Decaluwe (CD&V) van 13 juli 2009 tot 31 januari 2012

Veerle Heeren (CD&V) vanaf 1 februari 2012

Tweede ondervoorzitter Marijke Dillen (Vlaams Belang) vanaf 13 juli 2009

Derde ondervoorzitter Dirk Van Mechelen (Open Vld) vanaf 13 juli 2009

Vierde ondervoorzitter Mia De Vits (sp.a) vanaf 13 juli 2009
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Ludwig Caluwé CD&V van 13 juli 2009 tot 1 december 2012

Koen Van den Heuvel CD&V vanaf 1 december 2012

Filip Dewinter Vlaams Belang van 13 juli 2009 tot 25 april 2012

Joris Van Hauthem Vlaams Belang vanaf 25 april 2012

Sven Gatz Open Vld van 13 juli 2009 tot 26 april 2011

Sas van Rouveroij Open Vld van 26 april 2011 tot 15 september 2013

Bart Tommelein Open Vld vanaf 16 september 2013

Peter Vanvelthoven sp.a van 13 juli 2009 tot 6 juli 2010

John Crombez sp.a van 7 juli 2010 tot 5 december 2011

Bart Van Malderen sp.a vanaf 7 december 2011

Kris Van Dijck N-VA van 13 juli 2009 tot 1 januari 2013

Matthias Diependaele N-VA vanaf 1 januari 2013

Filip Watteeuw Groen van 13 juli 2009 tot 26 november 2012

Elisabeth Meuleman Groen vanaf 26 november 2012

Lode Vereeck LDD van 13 juli 2009 tot 5 februari 2014

Peter Reekmans LDD vanaf 6 februari 2014

Fractievoorzitters

Vijfde ondervoorzitter Jos De Meyer (CD&V) vanaf 13 juli 2009

Zesde ondervoorzitter Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) van 13 juli 2009 tot 25 april 2012

Filip Dewinter (Vlaams Belang) vanaf 25 april 2012

Secretaris
bevoegd voor Financiën Veerle Heeren (CD&V) van 13 juli 2009 tot 1 februari 2012

Koen Van den Heuvel (CD&V) van 1 februari tot 1 december 2012

Eric Van Rompuy (CD&V) vanaf 1 december 2012

Secretaris
bevoegd voor Personeelszaken Marino Keulen (Open Vld) vanaf 13 juli 2009

Secretaris
bevoegd voor gebouwen,
m.i.v. informatica en veiligheid

Bart Martens (sp.a) vanaf 13 juli 2009
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Voorzitter

De voorzitter zit de vergaderingen van het Vast 
Bureau, het Uitgebreid Bureau en de plenaire verga-
dering voor: 

• in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Vast 
Bureau en Uitgebreid Bureau oefent hij opdrachten 
van bestuurlijke aard uit: hij ziet toe op de 
voorbereiding en uitvoering van alle beslissingen; 

• als voorzitter van de plenaire vergadering oefent 
hij een opdracht van politieke aard uit: hij leidt de 
werkzaamheden van het parlement en doet het 
Reglement naleven.

Verder heeft de parlementsvoorzitter een algemene 
representatiebevoegdheid en vertegenwoordigt hij 
het Vlaams Parlement in en buiten rechte. 

Vast Bureau 

Het Vast Bureau is verantwoordelijk voor de dage-
lijkse leiding van het Vlaams Parlement. 

Samenstelling

Het Bureau: 

• wordt bij de opening van elk zittingsjaar opnieuw 
verkozen;

• bestond tijdens dit zittingsperiode 2009-2014 
uit de voorzitter, zes ondervoorzitters en drie 
secretarissen;

• wordt volgens de evenredige vertegenwoordiging 
samengesteld: CD&V, N-VA, sp.a, Open Vld en 
Vlaams Belang waren tijdens deze zittingsperiode 
in het Bureau vertegenwoordigd, Groen en LDD 
niet.

Taken 

Het Bureau staat in voor het administratieve beheer 
van het Vlaams Parlement, meer bepaald met be-
trekking tot financiën, logistiek en infrastructuur, en 
personeelsbeleid. Het Bureau is ook bevoegd inzake 
juridische geschillen, het (informatie)veiligheidsbe-
leid, de interne en externe controle, en de samen-
werking met andere parlementen en instanties.
Het Bureau vergadert tweewekelijks op maandag.

Uitgebreid Bureau 

Het Uitgebreid Bureau coördineert de politieke wer-
king van het Vlaams Parlement.

Samenstelling

Het Uitgebreid Bureau bestaat uit het Bureau, aange-
vuld met de voorzitters van de erkende fracties.

Taken

Het Uitgebreid Bureau bereidt de vergaderingen van 
het Vlaams Parlement voor en stelt de agenda op. 
Het heeft een reeks bevoegdheden voor de organisa-
tie, agenda en planning van de politieke activiteiten, 
zowel met betrekking tot de plenaire vergadering 
als de commissievergaderingen. Daarnaast heeft 
het nog bevoegdheden ten aanzien van de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers en de fracties. 

Het Uitgebreid Bureau komt wekelijks samen op 
maandag.
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1.3. ‘Plenum 2009 – 2014:
Ons Vlaams Parlement in actie’: 
uitvoering van het beleidsplan 
tijdens de zittingsperiode
2009 - 2014

Op 8 maart 2010 keurde het Uitgebreid Bureau het actieplan ‘Plenum 2009-2014: Ons Vlaams Parlement in 
actie’ van parlementsvoorzitter Jan Peumans principieel goed. Het plan werd de leidraad voor de werking 
van het Vlaams Parlement tijdens de legislatuur 2009-2014. Hierna volgt een overzicht en een evaluatie van 
het actieplan, opgebouwd rond de politieke werking, de externe communicatie en publiekswerking, en de 
interne organisatie.

Politieke werking

De ambitie van het actieplan Plenum 2009-2014 
kan kernachtig worden samengevat: het mandaat 
van Vlaams volksvertegenwoordiger meer inhoud 
geven, met aandacht voor een langetermijnvisie en 
actieve participatie in het maatschappelijk debat als 
opdracht. Hiertoe werden verschillende nieuwe in-
strumenten uitgewerkt en werden bestaande instru-
menten anders ingezet.

De beleidsvoorbereidende rol van de Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Met de conceptnota voor nieuwe regelgeving werd 
een belangrijk nieuw instrument gecreëerd om de 
inspraak van het Vlaams Parlement in de beleids-
voorbereiding te verhogen. Vlaamse volksvertegen-
woordigers kunnen met de conceptnota een politiek 
debat op gang brengen ook zonder dat er een volle-
dig uitgewerkt decreet ingediend is.

Sinds de invoering ervan in mei 2011, werden in de 
verschillende commissies in totaal 21 conceptnota’s 

besproken. Ook het gebruik van de reeds bestaande 
instrumenten visienota en de groenboeken en wit-
boeken van de Vlaamse Regering werd gestimuleerd: 
de regering diende er een veertigtal in. Het Vlaams 
Parlement beschikt dus over een krachtig instru-
mentarium om het beleidsvoorbereidende proces te 
beïnvloeden.

De conceptnota werd ingevoerd in het kader van het 
debat over het Vlaams Parlement als slimme de-
creetgever, iets wat mede op initiatief van de SERV 
en het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving 
in het Vlaams Parlement werd geïntroduceerd. Aan 
de 124 Vlaams volksvertegenwoordigers, die toch 
de eindverantwoordelijken voor de kwaliteit van 
de Vlaamse decreetgeving zijn, werden ook andere 
instrumenten aangereikt om die kwaliteit te bevor-
deren.

Het Actieplan Plenum zag een rol voor het Vlaams 
Parlement inzake decreetsevaluatie weggelegd, een 
rol die ondanks enkele in commissies opgezette 
proeftuinen slechts beperkt werd opgenomen. Het 
reeds bestaande instrument van de RIA’s (regelge-
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vingsimpactanalyses) werd ook tijdens deze legisla-
tuur niet intenser gebruikt. De strategische adviesra-
den werden weliswaar regelmatig uitgenodigd voor 
gedachtewisselingen en hoorzittingen, maar het 
parlement formuleert zelf weinig adviesaanvragen. 
De Vlaamse Regering van haar kant is bereid om, op 
vraag van het Vlaams Parlement, bij wijzigingsde-
creten een geconsolideerde versie aan het ontwerp 
van decreet toe te voegen. Dit bevordert de leesbaar-
heid van die ontwerpen, al heeft het Vlaams Parle-
ment nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijk-
heid.

Op vraag van het Vlaams Parlement zullen de door 
zijn juridische dienst opgestelde criteria waaraan de 
memorie van toelichting bij een ontwerp van de-
creet in de toekomst moet voldoen, door de Vlaamse 
Regering worden opgenomen in een interne rond-
zendbrief aan de diensten van de Vlaamse Regering. 
Zo engageert de Vlaamse Regering zich er onder 
meer toe om voortaan in de memorie van toelichting 
aan te geven in welke mate de Vlaamse Regering 
rekening heeft gehouden met de adviezen van de 
adviesraden.

De Europese besluitvorming wordt steeds belangrij-
ker en het Vlaams Parlement zal er in toenemende 
mate rekening mee moeten houden, ook in het kader 
van zijn beleidsvoorbereidende rol. Belangrijke inno-
vaties zoals economic governance en het Europees 
semester - six-pack en two-pack - werden vertaald 
in het Reglement, zodat het Vlaams ontwerpbegro-
tingsplan en het Vlaams hervormingsprogramma 
vanaf de volgende legislatuur onderwerp van debat 
zullen worden.

De organisatie van systematische debriefings over 
EU-Ministerraden was in de voorbije zittingsperiode 
vooral een zaak van de commissie voor Landbouw 
en Visserij en van de commissie voor Mobiliteit en 
Openbare Werken. Groenboeken en witboeken van 
de Europese Commissie en Europese meerjarige 
actieplannen waren in de voorbije legislatuur wel 
een aanleiding voor hoorzittingen en gedachtewis-
selingen in verschillende commissies. 

De controlefunctie van het Vlaams Parlement 

De controlefunctie van het Vlaams Parlement werd 
gevoed door een intensere samenwerking tussen 
het Vlaams Parlement en het Rekenhof. De rap-

porten van dat Rekenhof zijn leesbaarder geworden 
dankzij een opvolgingsrapportage in de jaarlijkse 
beleidsbrieven én de mogelijkheid tot opvolgingsbe-
sprekingen in de bevoegde commissie. De rapporten 
van het Rekenhof werden dan ook tijdens de huidige 
legislatuur meer dan in het verleden als controle-
instrument gebruikt.

Een andere innovatie, met name de geregelde opvol-
gingsrapportage over belangrijke lopende dossiers, 
werd in verschillende commissies beproefd en goed 
bevonden. Daarnaast kreeg het Vlaams Parlement 
de mogelijkheid om via de Vlaamse Regering audi-
trapporten van de verschillende departementen en 
agentschappen op te vragen bij de Vlaamse Rege-
ring. Van deze mogelijkheid maakte men echter 
geen gebruik. Wel werd actief aan kennisuitwisse-
ling gedaan met de diensten van de Vlaamse Rege-
ring via werkbezoeken en via de bespreking van de 
beheersovereenkomsten in de bevoegde commis-
sies.

Ondanks de oproep van het actieplan Plenum om 
het volledige parlementaire controle-instrumen-
tarium te benutten, bleven de klassieke controle-
instrumenten – interpellaties, vragen om uitleg, 
schriftelijke vragen en actuele vragen – ook tijdens 
de zittingsperiode 2009-2014 de meest gebruikte 
instrumenten. Het voorstel om met het actualiteits-
debat in commissie een nieuw controle-instrument 
te creëren, werd door het Uitgebreid Bureau niet 
goedgekeurd. Het Plenum-voorstel om het weke-
lijks vragenuurtje in plenaire vergadering korter en 
snediger te maken, leverde niet altijd het gewenste 
resultaat.

In overeenstemming met de wensen van het Ple-
num profileerden de paraparlementaire instellingen 
van het Vlaams Parlement – de Vlaamse Ombuds-
dienst, het Kinderrechtencommissariaat en het 
Vlaams Vredesinstituut – zich tijdens deze legisla-
tuur meer dan voordien als actieve partners van het 
Vlaams Parlement, zowel beleidsvoorbereidend en 
decreetgevend als controlerend.

Verbeterde organisatie van de politieke werking

Plenum leverde ook input om de organisatie van de 
politieke werking te verbeteren. Er werd uitdruk-
kelijk ingezet op de werking van de commissies als 
spil van de parlementaire werkzaamheden, en hier-
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voor werden ook de nodige instrumenten gecreëerd 
en geherwaardeerd.

De regelgevingsagenda moet de commissies toe-
laten vroeger in te spelen op de politieke agenda – 
agendasetting – maar dit instrument rendeert zeker 
nog niet optimaal. Het reeds bestaande trimestrieel 
overleg tussen een delegatie van het Uitgebreid 
Bureau en de commissievoorzitters werd ook tijdens 
deze legislatuur georganiseerd, maar maakte de rol 
van katalysator – om de commissiewerking te laten 
uitgroeien tot de spil van de parlementaire werk-
zaamheden – nog niet waar. 

Het opzet om in de plenaire vergadering het Vlaam-
se politieke debat op hoofdlijnen te voeren, is zeker 
niet helemaal geslaagd te noemen. De verplichting 
om verslag uit te brengen over de commissiewerk-
zaamheden is verdwenen, maar de spankracht van 
het politieke debat is hierdoor niet noodzakelijk 
toegenomen.

Een opvolgingssysteem van beloften gedaan door 
ministers in zowel commissies als plenaire verga-
dering werd ter beschikking van de leden gesteld, 
wat de informatiedoorstroming tussen regering en 
parlement bevordert.

Goed geïnformeerde volksvertegenwoordigers

Correcte en actuele informatie is een belangrijk 
werkinstrument voor elke Vlaams volksvertegen-

woordiger, en dat bij al zijn taken. De ontwikkeling 
van een ‘actief informatiebeleid’ was dan ook een 
belangrijk speerpunt uit Plenum, en op dat vlak is er 
vooruitgang geboekt.

Zo kregen de Vlaamse volksvertegenwoordigers 
en hun medewerkers toegang tot DORIS2, de data-
bank van regeringsbeslissingen en bijbehorende 
documenten. Ook kunnen de Vlaamse volksver-
tegenwoordigers vragen om vertrouwelijke rege-
ringsdocumenten, mits het respecteren van de 
vertrouwelijkheid, in te kijken. Tijdens de voorbije 
zittingsperiode hebben verschillende Vlaamse 
volksvertegenwoordigers in totaal 21 dossiers inge-
keken. 

Een digitale rapportagetool, die de 124 Vlaamse 
volksvertegenwoordigers dagelijks digitaal infor-
meert over de jaarverslagen en andere rapportages 
die de Vlaamse Regering conform decretale ver-
plichtingen bij het Vlaams Parlement moet indienen, 
ondersteunt de controlefunctie.

Samenwerking met de Vlaamse Regering 

De trimestriële gesprekken tussen de parlements-
voorzitter en de minister-president bevorderden de 
wisselwerking en samenwerking tussen Vlaams 
Parlement en Vlaamse Regering. Hier werd de aan-
zet gegeven tot diverse initiatieven in het kader van 
het project ‘slimme decreetgeving’; zonder die ac-
tieve medewerking van de Vlaamse Regering wa-
ren verschillende van die initiatieven wellicht niet 
gerealiseerd.

Uit dit overleg resulteerde eveneens de stroomlij-
ning van de begrotingsstukken – met inbegrip van 
de beleidsbrieven – van de Vlaamse Regering. Men 
maakte ook bindende afspraken over de uiterste 
indieningsdatum van die begrotingsstukken. Ten 
slotte vloeide uit deze gesprekken ook de toegang 
tot DORIS II voort. Dat de Vlaamse Regering bijna 
95 procent van de schriftelijke vragen tijdig beant-
woordt, is een gevolg van het engagement dat de 
minister-president in het kader van het overleg met 
de parlementsvoorzitter is aangegaan.

De administratieve ondersteuning van de politieke 
werking

De trend naar digitalisering van de werkprocessen 
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Externe communicatie en publieks-
werking

Het actieplan Plenum heeft ingezet op meer con-
tacten tussen het Vlaams Parlement en de burgers. 
Plenum stelde als doelstelling voorop om actief en 
gericht te communiceren over de werkzaamheden 
en de realisaties van het Vlaams Parlement als 
Vlaamse assemblee, dus over zijn decreetgevende 

en controlerende functies. Het actieplan wou ook 
een publiekswerking uitbouwen die gericht is op een 
verbeterde kennis van de instelling Vlaams Parle-
ment en op de werking van de democratie.

Communicatiestrategie

In 2011 werd een nieuwe huisstijl ingevoerd, met on-
der meer een nieuw logo voor het Vlaams Parlement.

Wat de perswerking betreft, investeerde men in 
een performante regie in de Koepelzaal en werd de 
Masereelzaal als persconferentiezaal grondig gere-
noveerd. Het reglement op de media in het Vlaams 
Parlement werd aangepast om de pers toe te laten 
nog flexibeler te werken. Op initiatief van de parle-
mentsvoorzitter werd er jaarlijks een persontmoe-
ting georganiseerd.

Het project nieuwe website spitst zich toe op de 
unieke positie van het Vlaams Parlement als leve-
rancier van politieke informatie. De website moet 
eveneens het informatiekanaal voor de verschillen-
de doelgroepen in de Vlaamse maatschappij worden. 
Dit project, waarmee ook een e-nieuwsbrief verbon-
den is, werd in het zittingsjaar 2013-2014 opgestart 
en zal in de volgende zittingsperiode voorgesteld 
worden.

Ook met de uitbouw van een strategie rond het 
gebruik van sociale media in het Vlaams Parlement 
werd tijdens dit laatste jaar gestart. In december 
2012 werd de officiële Twitter-account @vlaparl 
ingeschakeld om te attenderen op de politieke werk-
zaamheden, eind juni 2014 had deze account 9.150 
volgers. 

Begin 2014 werden ook Facebook, YouTube en Linke-
dIn opgestart. Deze sociale media zullen geleidelijk 
tot volwaardige instrumenten voor de communicatie 
van het Vlaams Parlement worden ingezet, onder 
meer als kanaal voor de verspreiding van beeldma-
teriaal.

Het project ‘video/audio on demand’, dat moet toe-
laten de politieke vergaderingen van het Vlaams 
Parlement te allen tijde te herbekijken en te herbe-
luisteren, zal tegen het begin van het zittingsjaar 
2014-2015 gerealiseerd worden.

werd voortgezet: zowel de indiening, de productie 
als het aanbieden van documenten verloopt digitaal. 
De digitalisering genereert belangrijke besparin-
gen voor de begroting en versterkt het eveneens in 
Plenum gevraagde ‘duurzaam’ werken in het Vlaams 
Parlement.

Ook het parlementaire archief stapte mee in de 
uitbouw van een e-parlement. Documenten, multi-
media en fotomateriaal zijn vanaf medio 2014 online 
opvraagbaar. In het kader van de samenwerking met 
de Vlaamse Overheid is het Archief van het Vlaams 
Parlement partner in het DAV-project (Digitaal Ar-
chief Vlaanderen). Voor de langetermijnarchivering 
en verdere bekendmaking van het audiovisueel 
archief werkt het Archief samen met het Vlaams 
Instituut voor Archivering (VIAA).

Digitalisering was ook een belangrijke hefboom voor 
de activering en optimalisering van het informatie-
aanbod, een tweede actiepunt van Plenum. In het 
kader van het ‘Actief informatiebeleid’ werd gestart 
met de uitbouw van digitale commissieportalen die 
beleidsrelevante en actuele informatie op maat voor 
de commissieleden bevatten. De controlefunctie van 
de leden van het Vlaams Parlement werd onder-
steund door de ontwikkeling van de digitale rappor-
tagetool.

Het Vlaams Parlement in het buitenland

Het Vlaams Parlement ontving vele delegaties van 
buitenlandse parlementen en officiële vertegen-
woordigers, en bracht zelf officiële werkbezoeken 
aan regionale parlementen en deelstaten. Het 
Vlaams Parlement nam actief deel aan de plenaire 
vergaderingen en de vergaderingen van de werk-
groepen van de Calre. Over deze werking wordt 
verslag uitgebracht in deel 3.0 van dit legislatuurver-
slag.
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Interne organisatie

Bij de start van de nieuwe legislatuur wilde het 
Uitgebreid Bureau het Algemeen Secretariaat als 
ondersteunende dienst van het Vlaams Parlement 
verder omvormen tot een moderne en professionele 
administratie en een klimaatneutrale excellente 
organisatie. Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid 
en een zuinige, effectieve en efficiënte inzet van 
de financiële en personele middelen zijn hierbij de 
belangrijkste leidraden. 

Personeelsbeleid

Actieplan Plenum zet de bakens uit voor een slim 
personeelsbeleid, dat als doel heeft de functie-in-
houd en taken van het personeel van het Algemeen 
Secretariaat beter af te stemmen op de behoeften 
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Zo zal 
het Parlementair Informatiecentrum zijn werking 
meer afstemmen op het aanleveren van relevante, 
op maat uitgewerkte en digitaal gestuurde informa-
tie voor het politieke niveau. Ook het aanbod van 
het opleidingsloket wordt nog meer gericht op de 
behoeften van de Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers en de fracties. Het legistieke advies, dat bij alle 
voorstellen van decreet door de legistieke cel werd 
uitgebracht, werd afgeschaft.

Publiekswerking

Ook tijdens de voorbije legislatuur was het verhuren 
van de vergaderaccommodatie aan derden een groot 
succes. Jaarlijks maken zo’n 20.000 personen in het 
kader van een evenement kennis met het Vlaams 
Parlement. Er werd, in uitvoering van actieplan Ple-
num, wel nauwer toegezien of aan alle verhuurcri-
teria - en dan vooral het criterium ‘maatschappelijk 
waardevol evenement’ - voldaan werd. 
In 2011 werd het Eetcafé in de Loketten in gebruik 
genomen. Bij de rol van De Loketten als locatie voor 
jaarlijkse tentoonstellingen werd in de tweede helft 
van de legislatuur een groot vraagteken geplaatst. 
Het Uitgebreid Bureau heeft beslist om de organi-
satie van tentoonstellingen stop te zetten en een 
multimediaal bezoekerscentrum in De Loketten in 
te richten. Dit bezoekerscentrum zal in het begin 
van de nieuwe legislatuur gerealiseerd worden; de in 
Plenum aangekondigde bedrijfsfilm past hierin.

Een slim personeelsbeleid zet in op een betere sa-
menwerking tussen directies en diensten. Dit was 
gedurende de hele legislatuur een actiepunt van de 
Directieraad, en resulteerde onder meer in een in-
tense samenwerking tussen de medewerkers van 
het Parlementair Informatiecentrum en de commis-
siesecretarissen.

Plenum kondigde aan dat het nieuwe personeels-
beleid, dat in 2007 in de steigers werd gezet, tus-
sen 2009 en 2014 tot een goed einde moest worden 
gebracht. Dit nieuwe personeelsbeleid kreeg zijn 
beslag met de goedkeuring op 2 april 2014 van een 
omvangrijke wijziging van het personeelsstatuut.

Het statuut biedt het management het vereiste 
instrumentarium om ook in de diensten van het 
Vlaams Parlement een performant personeelsbeleid 
te voeren. Zo creëerde men ruimte voor een meer 
flexibel personeelsbeleid. De functieweging die als 
basis voor het nieuwe personeelsbeleid vooropstond, 
werd evenwel uiteindelijk niet gerealiseerd.
De interne communicatie als cruciaal element bij 
een motiverend personeelsbeleid werd verbeterd. 
Een nieuw laagdrempelig intranet springt hierbij het 
meest in het oog: intra informeert de medewerkers 
via een dagelijkse e-nieuwsbrief snel en accuraat 
over de werking van het Vlaams Parlement en zijn 
diensten. Het komt er ook op aan steeds duidelijk te 
communiceren over de beslissingen van de politieke 
en ambtelijke top.

Naar een performant management

Voor de aansturing van het Algemeen Secretariaat 
werd ingezet op planning (met onder meer de ver-
dere uitbouw van de planningscascade en de eerste 
aanzet tot personeelsplanning) en op rapportage. Dat 
past in de operationele verantwoordelijkheid die het 
Bureau aan het Algemeen Secretariaat heeft toever-
trouwd. De auditfunctie kreeg concreet vorm in de 
redactie van audits en adviesrapporten met betrek-
king tot de werkprocessen in het Algemeen Secreta-
riaat. De analyse en bijsturing van werkprocessen is 
ondertussen doorgesijpeld in de organisatie.

Ecologische voetafdruk 

Actieplan Plenum wou van het Vlaams Parlement 
een klimaatneutrale excellente onderneming ma-
ken. Het Algemeen Secretariaat houdt dan ook meer 
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dan in het verleden rekening met de milieueffecten 
van allerlei beslissingen. Een concreet voorbeeld is 
het nieuwe energiezorgsysteem.

Ook bij de aanbestedingen wordt rekening gehouden 
met de milieu-impact van de voorgestelde oplossin-
gen. Verder gaat er aandacht naar het reduceren van 
het papierverbruik en wordt er bij de afvoer van oud 
ICT-materiaal gezocht naar duurzame oplossingen.

Daarnaast voerde men een energie-audit uit, die vier 
deelopdrachten omvat: het opmaken van een ener-
gieprestatiecertificaat, de analyse van het energie-
verbruik en de energiefacturen, het identificeren van 
energiebesparende maatregelen en het opstellen 
van een concept energiezorg. De aanbevelingen uit 
deze audit hadden vooral betrekking op bouwtechni-
sche aspecten en werden, waar mogelijk, toegepast. 
Een klimaatplan zat hier nog niet bij. Ondertussen 
werd aan een aantal energiebesparende maatrege-
len uit de audit wel reeds gevolg geven.

Voor de berekening van de ecologische voetafdruk 
van het Vlaams Parlement wordt rekening gehouden 
met de CO2-uitstoot ten gevolge van het energiever-
bruik van de gebouwen, de koelmiddelverliezen van 
koelmachines, de dienstreizen, het woon-werkver-
keer en het papierverbruik. Dit totaalbedrag wordt 
in een specifieke reserve voor energiebesparende 
investeringen ingeschreven. Op deze manier kun-
nen investeringen ingepland worden die een langere 
dan een zuiver economische terugverdientijd heb-
ben, maar tot doel hebben om het energieverbruik te 
doen dalen.

Mobiliteit

Ook de mobiliteitsaudit, eveneens in Plenum aan-
gekondigd, werd uitgevoerd. De preventieadviseur 
treedt als mobiliteitscoördinator op. Hij maakte een 
bedrijfsvervoersplan van het Vlaams Parlement op 
en diende dat in bij het Brussels Gewest.

Het plan bevat een reeks van praktische maatrege-
len om de mobiliteit van bezoekers en werknemers 
te verbeteren en alternatieven voor het gebruik van 
de wagen aan te bieden. Ook is het de bedoeling 
om op een specifieke intranetpagina heel concrete 
informatie over de diverse vervoersmogelijkheden te 
verschaffen, bijvoorbeeld bij luchtvervuilingspieken.
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ste wijziging in de inhoudelijke invulling van onze 
opdracht : ik vermoed dat ik bijna een derde van 
mijn tijd besteed aan het bekijken en verwerken van 
het mailverkeer. Te veel van die tijd gaat dan louter 
en alleen naar het correct verdelen en verspreiden 
van de info die in de mails wordt aangeleverd. Dat 
gaat jammer genoeg ten koste van de inhoudelijke 
werking. Maar deze vaststelling hoor ik ook veel 
anderen in mijn kennissenkring maken. Het lijkt mij 
dus niet inherent aan de parlementaire of politieke 
werkomgeving.”

De digitalisering van sommige parlementaire pro-
cessen is een aanzienlijke vereenvoudiging voor de 
fracties, maar het vergt van ons nog meer toezicht 
op de indiening van parlementaire initiatieven : mag 
ik er absoluut zeker van zijn dat deze vraag gevi-
seerd is door het parlementslid in wiens naam het 
initiatief wordt ingediend?

Ik houd er rekening mee dat er daar ooit wel eens 
moeilijkheden van komen.”

Nico Moyaert, fractiesecretaris van N-VA, vat zijn 
ervaring als fractiesecretaris samen met de slogan ‘ 
Citius, Altius, Fortius’.

“Hoe definieer je de werking van een parlementaire 
fractie?  Een moeilijke vraag.  En als ik het antwoord 
wellicht ook wat schuldig blijf, dan maar met het 
vlotte excuus dat ik pas als fractiesecretaris startte 
in januari 2013.  Toch een poging: “Een fractie, dat 
zijn de politici en hun medewerkers, zwoegend te 
midden van het parlementaire gehakketak. En dus 
in permanente staat van mobilisatie.”   Democratie, 
dat is bewegen.  En wat mij het meeste opvalt: dat 
is … steeds sneller en sneller bewegen.  De groot-
ste verandering is de snelheid van de verandering.  

Kurt Ravyts, fractiesecretaris Vlaams Belang, ver-
woordt zijn ervaring als volgt: “De fractiesecretaris 
is het politiek personeelslid dat de voorbije jaren 
het meest is geconfronteerd is geworden met de 
toegenomen complexiteit van de parlementaire 
werkzaamheden in het Vlaams Parlement.

Het kan niet worden ontkend dat het ambitieuze 
Actieplan Plenum 2009-2014 in zijn uitrol voor 
meer inhoud heeft gezorgd van het mandaat. 
Het was daarom niet altijd kwalitatiever – dat 
hangt grotendeels van de parlementsleden zelf 
af -  maar in ieder geval wel kwantitatiever.  Dat 
zorgde ervoor dat de fractiesecretaris nauwer dan 
voorheen wordt betrokken bij heel wat procedures 
en totstandkomingsprocessen in het parlement.  
Dit ging natuurlijk samen met een enorme toena-
me aan informatieverstrekking. Op zich allemaal 
een goede zaak, maar het vereist in ieder geval 
een grotere betrokkenheid bij het parlement dan 
voorheen.

De toegenomen digitalisering is positief voor 
zowel het personeel van het parlement als het 
politiek personeel. In onze fractie werken we wel 
met  een aantal volmachthouders die via de elek-
tronische handtekening de initiatieven indienen. 
Vanaf de nieuwe legislatuur (met ongetwijfeld 
opnieuw een verdere verjonging in de samen-
stelling van de assemblee) zullen de interactieve 
indiening en de informatieverstrekking via het in-
tranet, naast de digitale processen tout court door 
nagenoeg alle parlementsleden ten volle worden 
benut en gehonoreerd.”

Herman De Vos, fractiesecretaris van Open Vld, 
over zijn werk als fractiesecretaris: “Ik beschouw 
vooral het exploderende mailverkeer als de groot-

1.4. Fractiesecretarissen aan het
woord 

Vijf jaar lang waren de fractiesecretarissen de spil van de fractiewerking. In de voorbije legislatuur hebben ze 
hun job zien evolueren, onder meer door de digitalisering.
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Geloof me: achter de schermen van de politiek is het 
een combinatie van spurt én marathon.  En niemand 
ontsnapt.  Niet het parlementslid, niet z’n politiek 
medewerker, niet de medewerker van het Algemeen 
Secretaraat. Digitaal is het nieuwe normaal.  Een 
parlement is plots bijna samen te vatten in bits en 
bytes.  En het mag gezegd, het Vlaams Parlement zit 
behoorlijk mee op schema. Het parlementair contro-
lerecht  schiet formeel uit de startblokken met een  
knap uitgebouwd werkschema van digitale indie-
ning, inbegrepen een vlotte eid-handtekening.

Mijn federale collega’s kijken hier met verbazing 
naar. Pluche of nieuwe zakelijkheid?  Geef mij maar 
dat laatste.  Want wie op een spurt is aangewezen, 
vindt in de digitale snelweg zijn vaste bondgenoot.”
 
Johan Malcorps, fractiesecretaris GROEN, vindt dat 
de inzet van ICT meer tijd vrijmaakt voor politieke 
inhoud.

“De fractiesecretaris had bij ons in de Groen-fractie 
oorspronkelijk een meer organisatorische functie. 
Vragen en decreten op tijd indienen, documenten 
klasseren en bijeen zoeken, stemgedrag voorberei-
den, fractievergaderingen bijeenroepen en er verslag 
van maken, enzovoort. Er moest heel wat gekopieerd 
en gefaxt worden, en heel wat brieven verstuurd wor-
den. Bijvoorbeeld een fractienieuwsbrief met nieuws 
van wat de Groen-fractie allemaal presteerde.

De digitalisering zorgde geleidelijk aan voor een 
andere invulling van de functie. Een evolutie die 
overigens voor alle parlementaire medewerkers 
optrad. Doordat veel louter logistieke taken auto-
matisch gebeurden, kon meer ingezet worden op de 
inhoud. Het profiel van alle medewerkers verschoof 
meer naar dat van studiemedewerkers, sommigen 
meer generalistisch, andere meer gespecialiseerd. 
Ook de fractiesecretaris kreeg de luxe om zich meer 
met inhoud te gaan bezig houden. En werd bij ons 
dan eerder een soort van politiek secretaris van de 
fractie. Hij zorgt nu voor insteken rond strategie voor 
fractie- of partijvergaderingen en bereidt moties, 
resoluties, zelfs decreten inhoudelijk mee voor. “

Thierry Vanderkindere, fractiesecretaris van sp.a, 
citeert Herman Van Veen

“Opzij, opzij, opzij, 
maak, plaats, maak plaats, maak plaats, 
Ik heb ongelofelijke haast.  
Opzij, opzij, opzij, 
want ik ben haast te laat, 
Ik heb maar een paar minuten tijd” 

Als fractiesecretaris met enige dienstjaren op de 
teller ben je een dienende medewerker. Je bent als 
het ware een eerste aanspreekpunt met soms/dik-

De fractiesecretarissen (vlnr):  Kurt Ravyts, Herman De Vos, Nico Moyaert, Johan Malcorps, Thierry Vanderkindere, Bart De Smet.
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wijls doorverwijzende functie. Netwerken behoort 
meer dan voorheen bij de taakstelling. Samen met 
de toegenomen digitalisering moet en kan ook alles 
vlugger.

Op amper twintig jaar tijd zijn we bijvoorbeeld van 
een zuiver handgeschreven papieren tijdperk over 
de elektronische schrijfmachine en fax, nu in een 
bijna zuiver digitale tijdspanne aanbeland. Daarte-
genover staat het gesproken woord van parlemen-
taire processen!

Nota’s en teksten moeten alsmaar beknopter want 
geen tijd. Leuke oneliners als peper en zout zijn 
vaste ingrediënten en kruiden politieke menu’s. De 
kwantiteit aan informatie is overweldigend en de 
interne en vooral externe communicatie nemen 
exponentieel toe. Het chanson  “Opzij, opzij, opzij” 
van Herman Van Veen illustreert dit deels. Dat geldt 
idem dito en nog meer uitgesproken voor het werk 
van  parlementsleden. Zij ‘moeten’ rennen, springen, 
vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 
Tempo binnen een toegemeten tijdskader is een 
dwingende noodzaak. Morgen is te laat.”

Bart De Smet, fractiesecretaris CD&V, evalueert de 
digitale werking als volgt: “Dat het Vlaams Parlement 
mee op de digitale snelweg surft is terecht en niets 
te vroeg. Dat de fractiesecretaris volmacht heeft voor 
de parlementsleden maakt dat in vele gevallen tijd 

wordt ingewonnen. Het zet anderzijds de parlement-
sleden weer wat verder af bij het officieel indienen 
van stukken.

Samen met de gevolgen van het terugdringen van 
de werking van onze legistieke dienst zorgt het 
digitaal ondertekenen in vele gevallen ervoor dat 
de fractiesecretarissen in vele gevallen een laatste 
halte vormen voor een laatste inhoudelijke controle, 
voorafgaand aan de indiening. Onvoldoende wellicht 
voor een goed draaiend parlementair apparaat, wat 
maakt dat we de legistieke ondersteuning van onze 
parlementairen in de komende legislatuur opnieuw 
moeten bekijken.”
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2 Politieke
dossiers
in 2009-2014

In dit gedeelte geven we een overzicht van de grote tendensen 
en dossiers in de afgelopen zittingsperiode 2009-2014. We doen 
dat zoals in de vorige jaarverslagen aan de hand van concrete 
dossiers en voorbeelden, maar kaderen en groeperen deze keer 
wel de verschillende dossiers in groepen van bevoegdheidsdo-
meinen, die grotendeels overeenkomen met de commissies die 
werkzaam waren in de voorbije zittingsperiode. Zo krijgen we 
een overzicht van de tendensen en dossiers in de belangrijkste 
domeinen waarvoor het Vlaams Parlement bevoegd is. 

Per (groep) bevoegdheidsdomein(en) krijgt u ook een kort sta-
tistisch overzicht van de werkzaamheden in dat domein.  

2.1.  Beleidsdomeinen Algemeen beleid,
Financiën en Begroting

2.2. Beleidsdomeinen Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering en 
Toerisme

2.3. Beleidsdomeinen Brussel en de Vlaamse
Rand
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2.4. Beleidsdomeinen Buitenlands
Beleid, Europese Aangelegenheden en
Internationale Samenwerking

2.5. Beleidsdomeinen Cultuur,
Jeugd, Sport en Media

2.6. Beleidsdomeinen Economie,
Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en 
Sociale Economie

2.7. Beleidsdomeinen Landbouw,
Visserij en Plattelandsbeleid

2.8. Beleidsdomeinen Leefmilieu,
Natuur, Ruimtelijke Ordening en
Onroerend Erfgoed

2.9. Beleidsdomeinen Mobiliteit en
Openbare Werken

2.10.  Beleidsdomeinen Onderwijs
en Gelijke Kansen

2.11.  Beleidsdomeinen Welzijn
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebe-
leid

2.12.  Beleidsdomeinen Woonbeleid,
Stedelijk Beleid en Energie

2.13.  Vlaams Parlement en
Vlaamse Regering
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2.1. Beleidsdomeinen Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting

De zwaartepunten in de beleidsdomeinen Algemeen Beleid, Financiën en Begroting lagen in de zittingsperi-
ode  2009-2014 vooral op het gebied van de communautaire aangelegenheden, en met name de 6e staatsher-
vorming, en het evenwicht in de Vlaamse begroting. 

In de loop van 2009-2014 kende de federale staatsstructuur een aantal bewogen momenten. Na de uiterst 
moeizame formatie van de federale regering in 2010-2011 werden echter een aantal mijlpalen bereikt: de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd gesplitst en de 6e staatshervorming werd in de steigers gezet. In het 
Vlaams Parlement was de weerklank van deze ontwikkelingen niet gering. 

Het begrotingsbeleid van de zittingsperiode 2009-2014 stond in het teken van het gevecht met de begrotings-
tekorten. Uiteindelijk steeg de Vlaamse staatsschuld toch licht, en de techniek van de onderbenutting van de 
kredieten in de begroting zorgde voor discussie in het Vlaams Parlement. Onder andere door het aannemen 
van een nieuw Vlaams Rekendecreet werd het begrotingsbeleid en het financieel management gemoderni-
seerd. De invloed van Europa op het begrotingsbeleid wordt steeds groter (door bv. het Stabiliteitspact, en de 
insluiting van de Europese ESR-consolidatiekring in het Rekendecreet).

Kencijfers van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp** totaal

Ingediend* 28 66 94 30

Aangenomen*** 8 66 74 3

Vragen om Uitleg Interpellaties****

199 32

Toelichting bij de statistieken: * De voorstellen of ontwerpen die werden ingetrokken zijn niet meegeteld. ** Een voorstel is een initiatief 
van een of meer Vlaamse Volksvertegenwoordigers, een ontwerp is een initiatief van de Vlaamse Regering. *** Aangenomen betekent 
uiteindelijk aangenomen in de plenaire vergadering. **** Ingetrokken en onontvankelijke vragen of interpellaties zijn niet in deze cij-
fers opgenomen: enkel daadwerkelijk gehouden initiatieven werden geteld.
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De lange weg naar de zesde staats-
hervorming

Wanneer zou de zesde staatshervorming er komen? 
Welke bevoegdheden en middelen zouden dan naar 
Vlaanderen worden overgeheveld? En vooral: hoe 
stonden de Vlaamse regeringspartijen tegenover 
heel die institutionele hervorming? Dat waren de 
grote communautaire vragen waar het Vlaams 
Parlement de voorbije legislatuur van wakker lag, de 
ene fractie al wat meer dan de andere.

Sinds de federale verkiezingen van 2007 domineerde 
de communautaire kwestie opnieuw de Belgische 
politieke agenda, en dat straalde uiteraard af op het 
beleid van de deelstaten. De Octopusnota uit 2008 
van de regering-Peeters I werd ook de communau-
taire leidraad van Peeters II. Ze bepleitte een coper-
nicaanse hervorming van de Belgische staat: het 
zwaartepunt moest voortaan bij de gemeenschap-
pen en de gewesten liggen. Met meer bevoegdheden 
en meer homogene bevoegdheidspakketten zouden 
die de economische en financiële crisis efficiënter 
te lijf kunnen gaan. Bovendien moest het arrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) nu eindelijk 
eens worden gesplitst.

Dan toch: de splitsing van BHV

De splitsing van BHV was al in 2007 in de Kamer-
commissie Binnenlandse Zaken goedgekeurd, 
maar de Franstaligen hadden meteen een aantal 
belangenconflicten ingeroepen en de kwestie bleef 
aanslepen. Eind april 2010 trok Open Vld daarom de 
stekker uit de federale regering. De verkiezingen van 
13 juni 2010 wijzigden de politieke krachtverhoudin-

gen in ons land: de N-VA werd met gemak de groot-
ste Vlaamse partij. De langste formatiemarathon uit 
de Belgische geschiedenis diende zich aan. Welge-
teld 541 dagen zou hij duren. 

Op tijd en stond peilde de oppositie in het Vlaams 
Parlement naar de rol van de regering-Peeters tij-
dens die federale onderhandelingen. De doorbraak 
kwam er vanaf september 2011. Eerst bereikte for-
mateur Elio De Rupo een akkoord over de splitsing 
van BHV. Kort nadien raakten de onderhandelaars 
het eens over een herziening van de Financierings-
wet, die de geldstromen binnen België moet regelen. 
Op 11 oktober ten slotte werd duidelijk wat de zesde 
staatshervorming zou inhouden. Onder meer op het 
vlak van arbeidsmarkt-, gezondheids-, gezins- en 
woonbeleid zouden de deelstaten extra bevoegdhe-
den krijgen. Daarmee was het zogenaamde Vlinde-
rakkoord compleet en kon de federale regering-Di 
Rupo van start gaan. 

Vlinderakkoord roept vragen op

Intussen riep de positie van de N-VA binnen de 
Vlaamse Regering vragen op in het Vlaams Parle-
ment. Hoewel de partij het Vlinderakkoord verwierp, 
bleef ze toch deel uitmaken van de Vlaamse Rege-
ring, die de zesde staatshervorming mee zou moeten 
uitvoeren. De oppositie vroeg zich of die spreidstand 
van de N-VA wel houdbaar was. Onder meer CD&V-
kopstuk Eric Van Rompuy was niet te spreken over 
de houding van de N-VA. Maar omdat de zesde 
staatshervorming het Vlaamse regeerakkoord niet 
formeel schond en een beslissing op federaal niveau 
geen crisis op Vlaams niveau mocht veroorzaken, 
bleef de N-VA in de regering. De N-VA-fractie beves-
tigde de staatshervorming loyaal te zullen uitvoeren, 
maar maakte wel duidelijk dat de nieuwe bevoegd-
heden voor haar onvoldoende waren en dat ze het 
moeilijk had met de vaagheid inzake timing en 
budget. 

Het bleef inderdaad lang wachten op afspraken over 
de concrete uitvoering van het Vlinderakkoord. Hoe 
kon de Vlaamse administratie de overheveling van 
de nieuwe bevoegdheden praktisch voorbereiden en 
hoe kon de Vlaamse Regering uitspraken doen over 
de concrete invulling van die bevoegdheden als ze 
daarvoor geen informatie kregen van de federale 
overheid? En zou die federale overheid de staatsher-
vorming niet gebruiken om de sanering van haar 

Onderwerpen in dit deel:

• De lange weg naar de zesde 
staatshervorming

• Het Rekendecreet treedt in werking

• De moeizame zoektocht naar een 
begrotingsevenwicht

• Sixpack en twopack krijgen een Vlaamse 
vertaling
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eigen financiën naar de deelstaten door te schuiven? 
Week na week stelde Vlaams Belang dat laatste aan 
de orde in het Vlaams Parlement. De kwestie baarde 
ook de N-A zorgen. 

Op de vooravond van 11 juli 2013 kon premier Di 
Rupo eindelijk een concreet akkoord met de deel-
staten voorstellen. De staatshervorming zou op 1 juli 
2014 in werking treden. De eigen middelen van de 
gemeenschappen en gewesten zouden met meer 
dan 40 procent toenemen. Het zwaartepunt van het 
beleid verschoof daarmee definitief naar de deelsta-
ten, zegden minister-president Peeters en de rege-
ringspartijen in het Vlaams Parlement. De oppositie 
van haar kant hamerde vooral op de zware kosten 
voor Vlaanderen. De bijhorende middelen werden 
immers niet volledig overgeheveld en daarbovenop 
zouden de deelstaten, door de nieuwe Financierings-
wet, tussen 2014 en 2016 2,5 miljard euro bijdragen 
aan de sanering van de federale openbare financiën. 

Budgettaire gevolgen

Tijdens het debat over de begroting 2014, de laatste 
van de regering-Peeters II, wees vooral de liberale 
oppositie erop dat de regering onvoldoende buffers 
had aangelegd om de gevolgen van de zesde staats-
hervorming adequaat op te vangen. Volgens CD&V’er 
Eric Van Rompuy, voorzitter van de Commissie 
Financiën en Begroting, had dat begrotingstech-
nisch echter geen enkele zin. Meerderheidspartij 
N-VA bestempelde de saneringsbijdrage dan weer 
als een doorschuifoperatie van het federale naar het 
Vlaamse niveau. Vlaanderen zou de inspanningen 
die het de voorbije jaren had geleverd voor een even-
wichtige begroting, tenietgedaan zien door de grote 
impact van de staatshervorming tijdens de volgende 
regeerperiode.

Inhoudelijk debat komt op gang

LDD wees erop dat het Vlaams Parlement nog nau-
welijks begonnen was met de inhoudelijke voor-
bereiding van de zesde staatshervorming. Aan het 
herhaalde pleidooi van parlementsvoorzitter Jan 
Peumans om een opvolgingscommissie voor Staats-
hervorming op te richten, was inderdaad geen ge-
volg gegeven. Net voor de opening van het zittings-
jaar 2013-2014 diende de regering het eerder beloofde 
groenboek van haar administratie bij het parlement 
in. De diverse bevoegde commissies hielden daar-

over nog gedachtewisselingen, maar veel verder 
reikte het inhoudelijke debat over de uitvoering van 
de zesde staatshervorming niet meer. Het zou stof 
worden voor de nieuwe regeringsonderhandelingen.

Het Rekendecreet treedt in werking

De bijzondere wet van 16 januari 1989 op de finan-
ciering van de gemeenschappen en de gewesten 
bepaalt dat de deelstaten eigen regels moeten op-
stellen voor hun begroting, boekhouding en con-
trole. Het Rekendecreet komt daaraan tegemoet: het 
schept een duidelijk kader voor een transparante 
begroting en boekhouding, en creëert een modern 
systeem van financieel management. Het Vlaams 
Parlement nam het decreet aan op 30 juni 2011.

Het Rekendecreet – voluit: het decreet houdende re-
geling van de begroting, de boekhouding, de toeken-
ning van subsidies en de controle op de aanwending 
ervan, en de controle door het Rekenhof – respec-
teert vanzelfsprekend de algemene bepalingen die 
van toepassing zijn op de begrotingen en de boek-
houding van de gemeenschappen en de gewesten, 
en op de organisatie van de controle door het Re-
kenhof. Het decreet focust op de financiële cyclus en 
komt in de plaats van het vroegere Comptabiliteits-
decreet. Dat laatste decreet kon om verschillende 
redenen nooit in werking treden en er werden dus 
ook nooit uitvoeringsbesluiten voor uitgevaardigd.

Het was de bedoeling van de Vlaamse Regering in 
het Rekendecreet de gehele ESR-consolidatiekring 
in te sluiten (waarbij ESR staat voor Europees Stelsel 
van Rekeningen), net als alle decretaal opgerichte 
ondernemingen of instellingen. Dat betekent tege-
lijkertijd ook dat de controle van het Rekenhof op 
dit geheel van overheidsdiensten, instellingen en 
ondernemingen wordt gegarandeerd. Het decreet 
regelt een nieuwe begrotingsstructuur voor de di-
verse departementen. De uitgavenbegroting wordt 
onderverdeeld volgens de beleidsdomeinen en de 
daarmee samengaande organisatievorm.

Aan het toezicht van het Rekenhof op de grote in-
frastructuurprojecten en de rol van de Inspectie van 
Financiën werd een flinke discussie gewijd bij de 
bespreking van het ontwerp van decreet. Dit leidde 
tot een flankerend voorstel van decreet over de 
financiering van infrastructuurprojecten, een voor-
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stel dat werd ingediend door de meerderheid en dat 
samen met het Rekendecreet werd aangenomen. 
Ook ging de commissie in debat over de vraag of het 
Rekendecreet wel ambitieus genoeg is en of er vol-
doende overleg was tussen de regering, het Vlaams 
Parlement en het Rekenhof om tot een consensus te 
komen.

Het Rekendecreet geeft in elk geval de mogelijkheid 
om de uitvoering van de begroting ex post grondig 
te monitoren. Dat gebeurt bij het indienen en be-
spreken van de Algemene Rekeningen en van het 
Rekeningenboek, die door het Rekenhof worden 
opgemaakt. Die oefening werd in het werkjaar 2013-
2014 voor het eerst gedaan. Het Rekenhof had bij de 
bespreking van het Rekendecreet bedenkingen bij de 
strikte timing voor die indiening, maar het heeft zich 
uitstekend van zijn taak gekweten. 
Dit alles maakt duidelijk dat de samenwerking met 
het Rekenhof van steeds groter belang wordt voor de 
parlementaire controle op begroting en financiën. Op 
20 maart 2012 werd dan ook een samenwerkingspro-
tocol tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof 
afgesloten, waarin de modaliteiten van samenwer-
king werden vastgelegd.

De moeizame zoektocht naar een be-
grotingsevenwicht

De Vlaamse Regering kon eind 2008 nog melden dat 
Vlaanderen schuldenvrij was, maar door de financi-
ele en economische crisis startte de nieuwe legisla-
tuur onder een compleet ander gesternte. Daardoor 
werd een strikter begrotingsbeleid, met besparingen 
en een kleinere budgettaire beleidsruimte, noodza-
kelijk. De regering toch een begroting in evenwicht 
kon voorleggen.

Er kwam een einde aan de overschotten in de begro-
ting, die de regering-Peeters I nog kon boeken, en de 
schuld van de Vlaamse overheid groeide opnieuw. 
73 percent van de Vlaamse inkomsten was tot de 
invoering van de nieuwe Financieringswet en de 
uitvoering van de zesde staatshervorming, afkom-
stig van de dotaties van de federale overheid. Als 
er minder belastinginkomsten werden gerealiseerd 
door het federale niveau, betekende dat ook dat 
Vlaanderen minder middelen kreeg toegewezen. 

De regering-Peeters I engageerde zich bij het eerste 

begrotingsjaar 2010 tot een beperking van het be-
grotingstekort tot 500 miljoen euro. In de loop van 
de volgende jaren zou dat tekort dan worden afge-
bouwd, totdat er opnieuw een begrotingsevenwicht 
zou worden bereikt.  In de begroting van 2013 was er 
opnieuw een evenwicht en waarschijnlijk zelfs een 
overschot van ongeveer 170 miljoen euro. 

De techniek van onderbenutting

Hierbij moet wel een kanttekening worden gemaakt. 
Vanaf 2010 werd in de begroting steeds een groter 
bedrag voor engagementen (de zogenaamde be-
leidskredieten) opgenomen, dan dat in geld werd 
voorzien om de facturen te betalen (de zogenaamde 
betaal- of ordonnanceringskredieten). De Vlaamse 
Regering rekende erop dat een deel van de middelen 
die in de begroting werden uitgetrokken, in de prak-
tijk niet benut zouden worden. Dat wordt ‘onderbe-
nutting’ genoemd. Bij die niet-gebruikte kredieten 
moet nog een buffer van 150 miljoen euro worden 
gerekend, die werd ingebouwd om onvoorziene uit-
gaven te dekken.

Deze techniek van onderbenutting, waardoor er 
dus systematisch meer geld in de begroting werd 
opgenomen dan dat er ook werkelijk zou worden 
uitgegeven, werd de gehele legislatuur aangehou-
den en zorgde voor een voortdurende discussie met 
de oppositie. Die argumenteerde dat door deze truc 
noodzakelijke investeringen of middelen voor nieuw 
beleid werden tegengehouden. De onderbenutting 
zou in de begroting voor 2013 volgens een voorlopige 
raming oplopen tot ongeveer 680 miljoen euro.

Nog niet schuldenvrij

Dat de begroting opnieuw in evenwicht was in 2013, 
betekende nog niet dat Vlaanderen schuldenvrij was 
op het einde van de legislatuur. De nieuw opgebouw-
de Vlaamse overheidsschuld zal pas tegen 2020 zijn 
weggewerkt. Bovendien moet Vlaanderen meebeta-
len aan de Belgische inspanningen in het kader van 
het Europese Stabiliteitspact, dat op 2 maart 2012 
door België werd ondertekend en in december 2012 
door het Vlaams Parlement decretaal bekrachtigd. 

Over de inspanningen die de verschillende overhe-
den moeten leveren om de doelstellingen van dat 
Stabiliteitspact te bereiken, werd op 13 december 
2013 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen 
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de federale overheid en de gewesten en de ge-
meenschappen. Daarin wordt het aandeel van elk 
bestuursniveau in het behalen van de budgettaire 
doelstellingen vastgelegd. Het samenwerkingsak-
koord is de omzetting in nationaal recht van de 
bepalingen uit artikel 3 van het verdrag, dat stelt 
dat de begrotingssituatie van de algemene overheid 
van elke verdragsluitende partij in evenwicht moet 
zijn of een overschot moet vertonen. Het samenwer-
kingsakkoord garandeert een grotere betrokkenheid 
van de deelstaten en werd in maart 2014 door het 
Vlaams Parlement bekrachtigd.

Sixpack en twopack krijgen een 
Vlaamse vertaling

Dat Vlaanderen mee verantwoordelijk is voor de 
budgettaire doelstellingen die door Europa aan 
België worden opgelegd, maakt duidelijk dat ook in 
de begrotingsopmaak de Europese dimensie essen-
tieel is geworden. Het Vlaams Parlement heeft de 
nodige instrumenten in handen gekregen om dit in 
de praktijk waar te maken.

De parlementaire werkzaamheden op het vlak van 
financiën en begroting kenden een belangrijke in-
novatie: de nieuwe Europese verordeningen in het 
kader van het Stabiliteitspact (de zogenaamde six-
pack- en twopack-verordeningen) en de noodzaak 
van begrotingen in evenwicht. Het parlement over-
legde met het Rekenhof over het toepassen van die 
Europese regelgeving, wat resulteerde in een aan-
passing van het Reglement op 2 april 2014. 

Wat is het resultaat? Vanaf het parlementair jaar 
2014-2015 wordt het Vlaamse ontwerpbegrotings-
plan dat aan de Federale Regering wordt bezorgd 
voor indiening bij Europa, ook aan het Vlaams Par-
lement meegedeeld. De commissie voor Financiën 
en Begroting bespreekt het dan meteen de eerste 
week van oktober. Eind maart wordt ook het Vlaams 
Hervormingsprogramma bij het Vlaams Parlement 
ingediend, zodat het daar kan worden besproken. 
Het parlement kan zich daarover vervolgens bij 
motie uitspreken. Daarmee wordt voor het eerst een 
echt instrument in handen van het parlement ge-
geven om het Vlaamse beleid in het kader van het 
Europese beleid bij te sturen.
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2.2. Beleidsdomeinen
Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering en 
Toerisme

In de beleidsdomeinen Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Toerisme lagen in de zittingspe-
riode  2009-2014 de klemtonen sterk op de interne staatshervorming: het rationaliseren en op elkaar afstem-
men van de drie verkozen bestuurlijke niveaus in Vlaanderen: het Vlaamse, het provinciale en het gemeen-
telijke, was een belangrijke doelstelling van de regering en het parlement. Op basis van een witboek van de 
Vlaamse Regering werden 69 hervormingen bereikt in de bestuurlijke reorganisatie van Vlaanderen. 

Wat het inburgerings- en integratiebeleid betreft, wou de Vlaamse Regering meer structuur en vereenvoudi-
ging brengen in het geheel van instellingen er mee bezig zijn. De discussie daarover in het parlement werd 
in eerste instantie gevoerd op basis van een conceptnota Integratie en Inburgering. Door hoorzittingen en 
gedachtewisselingen kreeg het parlement zicht op wat er leeft in de sector. Op basis daarvan heeft de rege-
ring uiteindelijk een ontwerp van decreet betreffende het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid inge-
diend. 

De optimalisering van de regelgeving is al lang een belangrijke doelstelling van het Vlaams Parlement. 
“Slimme decreetgeving” was een kernbegrip in het beleidsplan van de voorzitter voor deze zittingsperiode. 
Een voorbeeld van deregulering is de afschaffing van het Reisbureaudecreet. In een korte bijdrage in dit be-
leidsdomein wordt het proces dat hiertoe geleid heeft, toegelicht.

Kencijfers* van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Toerisme (zit-
tingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 47 51 98 18

Aangenomen 27 51 78 3

Vragen om Uitleg Interpellaties

386 26

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.
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Onderwerpen in dit deel:

• Interne staatshervorming moet Vlaamse 
gemeenten versterken en een einde maken 
aan de bestuurlijke ‘verrommeling’

• Integratiebeleid wordt kerntaak van 
Vlaamse overheid

• Het Reisbureaudecreet afgeschaft na 
gerechtelijke procedures

Interne staatshervorming moet 
Vlaamse gemeenten versterken en 
een einde maken aan de bestuurlijke 
‘verrommeling’ 

De discussie over hoe het binnenlandse bestuur 
in Vlaanderen het best wordt georganiseerd, is 
niet nieuw. Zo was er het rapport van de commis-
sie Bestuurlijke Organisatie (1997), het pact met de 
gemeenten en de afsprakennota met de provincies 
(1999) en het kerntakendebat dat uitmondde in een 
bestuursakkoord tussen gemeenten, provincies 
en het Vlaamse bestuursniveau (2003). Tijdens de 
legislatuur 2009-2014 werd onder de noemer ‘interne 
staatshervorming’ een volgende stap gezet.

De Vlaamse bestuurlijke organisatie bestaat uit 
drie verkozen niveaus: het Vlaamse, het provinci-
ale en het gemeentelijke. Hun onderlinge taken en 
bevoegdheden zijn echter onvoldoende homogeen 
en herkenbaar afgebakend. Bovendien hebben de 
drie bestuursniveaus een groot aantal intermediaire 
structuren in het leven geroepen met als gevolg dat 
het bestuur erg onoverzichtelijk is geworden. 

In het regeerakkoord van 2009 was daarom een 
ambitieuze hervorming opgenomen met als doel de 
binnenlandse bestuurlijke organisatie te vereenvou-
digen. De klemtoon zou op de bevoegdheden van de 
gemeenten en van Vlaanderen komen te liggen. De 
provincies zouden voortaan werken met een slui-
tende lijst van grondgebonden bevoegdheden. En de 
intermediaire structuren zouden drastisch worden 
vereenvoudigd.

69 concrete doorbraken

De commissie bevoegd voor Binnenlands Bestuur 
werd al vroeg bij het besluitvormingsproces betrok-
ken. De Vlaamse Regering werkte met een groen-
boek of visietekst waarover de commissie van 
gedachten kon wisselen met de bevoegde minister, 
betrokken organisaties, adviesraden, het middenveld 
en bestuurswetenschappers. Na dit overleg vroeg de 
commissie van de regering een gemotiveerd ant-
woord op alle vragen en bedenkingen die daarbij aan 
bod kwamen. Ze wenste ook te weten wat de hervor-
mingen zouden betekenen op het vlak van organisa-
tie en personeel.

Na deze fase van overleg en bijsturing keurde de 
Vlaamse Regering een richtinggevend witboek goed. 
Het bevatte vijf grote uitvoeringslijnen om de interne 
staatshervorming concreet gestalte te geven: meer 
bestuurskracht voor de gemeenten, meer autono-
mie en bevoegdheden voor de gemeenten, snellere 
bestuurlijke processen, een scherpere taakstelling 
voor de provincies en een vereenvoudigd bestuurlijk 
middenveld. 

Die uitvoeringslijnen werden vertaald in 69 concrete 
doorbraken. Zowat alle Vlaamse ministers waren 
bij de uitvoering daarvan betrokken. Dat is logisch, 
want de interne staatshervorming raakt aan zowat 
alle beleidsdomeinen. Elke vakminister moest con-
crete uitvoeringstrajecten en de gevolgen daarvan 
op financieel en personeelsvlak uittekenen. De 
minister van Binnenlands Bestuur kreeg een coördi-
nerende rol: hij rapporteerde zesmaandelijks over de 
voortgang aan de Vlaamse Regering én aan de com-
missie voor Binnenlands Bestuur. 

Minder planlasten

De lokale besturen in Vlaanderen klagen reeds jaren 
over de zogenaamde plan- en rapporteringslasten 
die hun worden opgelegd door de Vlaamse overheid. 
In ruil voor sectorale subsidies vroeg die overheid 
immers naar allerlei plannen en rapporten en kop-
pelde aan de besteding van de middelen heel wat 
voorwaarden en regels. Het Planlastendecreet voer-
de nu een ‘kaderregelgeving’ in waardoor dertien 
sectordecreten moesten worden aangepast. Het de-
creet kon op een ruime goedkeuring in de commis-
sie rekenen en was een van de grootste doorbraken. 
Het feit dat niet alleen de planlasten verminderden, 
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maar ook de autonomie van de gemeenten groeide, 
was daar niet vreemd aan.

Een andere belangrijke doorbraak die door de 
commissie werd toegejuicht, had betrekking op 
het aanhalen van de banden tussen gemeente en 
OCMW. Het Gemeente- en het OCMW-decreet wer-
den aangepast om drempels voor een verregaande 
samenwerking weg te werken. Dit kan gaan van 
een versterkte samenwerking op het vlak van ICT, 
personeelsbeheer en logistiek tot het werken met 
een gemeenschappelijke secretaris en/of financieel 
beheerder. De praktijk heeft intussen uitgewezen 
dat van die mogelijkheden ook gretig gebruik wordt 
gemaakt.

Een doorbraak die niet zonder slag of stoot werd 
doorgevoerd, had betrekking op de provinciale 
taakstelling. In de commissie zaten zowel voor- als 
tegenstanders van het voortbestaan van de pro-
vincies als beleidsniveau. In uitvoering van het 
witboek werd uiteindelijk in het Provinciedecreet 
ingeschreven dat de provincies zich voortaan moe-
ten toespitsen op de grondgebonden bevoegdheden. 
Inzake persoonsgebonden bevoegdheden hebben de 
provincies alleen nog bevoegdheden die hen door 
of krachtens een wet of decreet zijn toevertrouwd. 
De Vlaamse Regering kan in een bestuursakkoord 
persoonsgebonden taken aan de provincies toever-
trouwen.

Integratiebeleid wordt kerntaak van 
Vlaamse overheid

De staatshervorming van 8 augustus 1980 maakte 
de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor het onthaal 
en de integratie van migranten. In de beginperiode 
waren het vooral verenigingen op het terrein die 
initiatieven voor migranten ontwikkelden. Het ging 
dan om het onthaal van nieuwkomers, de uitbouw 
van taalonderricht, het stimuleren van een vereni-
gingsleven voor nieuwkomers. Pas in 1998 kwam 
het eerste decreet tot stand, er volgden nog verschil-
lende. Met het extern verzelfstandigd agentschap 
Integratie en Inburgering wil de Vlaamse Regering 
de situatie beter structureren en duidelijk maken 
dat integratie wel degelijk een van haar kerntaken is

Pas in 1998 kwam het eerste Vlaamse decreet over 
integratie tot stand, het zogenaamde Minderhe-
dendecreet. Hierdoor evolueerde de sector van acht 
regionale en drieënveertig lokale integratiecentra 
naar vijf provinciale, twee lokale en één hoofdstede-
lijk integratiecentrum. Tevens werden het Vlaams 
Minderhedencentrum en het Minderhedenforum 
opgericht. 

In 2003 leidde het Inburgeringsdecreet tot de erken-
ning van in totaal acht onthaalbureaus in Vlaande-
ren en in Brussel. Ondertussen werd de Vlaamse 
Tolkentelefoon Ba-bel operationeel en kregen de 
Huizen van het Nederlands vorm. In 2009 werd het 
Minderhedendecreet omgevormd tot het Integratie-
decreet. Bij die gelegenheid wijzigde de doelgroep, 
werden de kerntaken verhelderd en kreeg het soci-
aal tolken een formele erkenning. 

Oprichting extern verzelfstandigd agentschap Inte-
gratie en Inburgering

Het is tegen deze achtergrond dat de Vlaamse Re-
gering tijdens de voorbije legislatuur meer structuur 
en vereenvoudiging wilde brengen in het geheel van 
instellingen die belast zijn met het inburgerings- en 
integratiebeleid. De discussie daarover in het parle-
ment werd in eerste instantie gevoerd op basis van 
een conceptnota.

Tijdens de hoorzittingen over de conceptnota in de 
commissie bevoegd voor Inburgering bleek dat er in 
de sector geen consensus was over het voorgestelde 
organisatiemodel. Men vreesde voor een verambte-
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Het Reisbureaudecreet afgeschaft na 
gerechtelijke procedures

Het gebeurt niet zo vaak dat er in het Vlaams Parle-
ment regelgeving wordt afgeschaft. Dat was wel het 
geval met het Reisbureaudecreet, dat met ingang 
van 1 januari 2014 werd opgeheven.

In 2007 keurde het Vlaams Parlement nog bijna 
unaniem het Reisbureaudecreet goed. Het decreet 
was bedoeld om de consument te beschermen en de 
kwaliteit van de dienstverlening in de reisbureau-
sector te garanderen. Vijf jaar later bleek echter dat 
het Reisbureaudecreet was ingehaald door nieuwe 
evoluties in de sector. Ontwikkelingen als de po-
pulaire reiscadeaubonnen en de sterk toegenomen 
rol van het internet (onder andere via zogenaamde 
‘affiliate websites’), leidden tot gevolgen die niet 
strookten met wat de decreetgever oorspronkelijk 
had beoogd. Bovendien was er twijfel over de over-
eenstemming van het decreet met de Europese dien-
stenrichtlijn.

Het dossier kwam in een stroomversnelling terecht 
na rechterlijke uitspraken ten gevolge van juridische 
acties van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Zo 
verbood de rechter de verkoop buiten reiskantoren 
van de in Vlaanderen erg populaire Travel Box. Toen 
ook de affiliate websites en seniorenbeweging OKRA 
met gerechtelijke procedures en veroordelingen te 

lijking van het beleid en een afbraak van het mid-
denveld, een argumentatie die door verschillende 
fracties in de commissie werd bijgetreden. Alle 
betrokkenen waren het er wel over eens dat meer 
samenwerking binnen de sector absoluut nodig was, 
maar men slaagde er niet in een breed gedragen 
model voor te stellen.

Het uiteindelijke ontwerp van decreet betreffende 
het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid voor-
zag in de oprichting van een extern verzelfstan-
digd agentschap Integratie en Inburgering, dat de 
integratiecentra, onthaalbureaus, de diensten voor 
sociaal tolken en vertalen en het Kruispunt Migratie-
Integratie zou overkoepelen. Op die manier werd het 
integratiebeleid een echte kerntaak van de Vlaamse 
overheid. De lokale besturen kregen een regierol 
toevertrouwd: zij moeten in de steden en gemeenten 
het integratiebeleid concreet gestalte geven.

maken kregen, bleken heel wat parlementsleden er, 
over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, 
van overtuigd dat het decreet in zijn bestaande vorm 
niet meer houdbaar was. 

Na een hoorzitting met de reissector in 2012 besprak 
de commissie bevoegd voor Toerisme het evaluatie-
rapport over het Reisbureaudecreet van het Departe-
ment internationaal Vlaanderen. In dat rapport werd 
de opheffing van het decreet als een mogelijke be-
leidsoptie naar voren geschoven. De consument zou 
immers na afschaffing van het decreet nog voldoen-
de beschermd blijven tegen malafide reisorganisa-
ties dankzij federale en Europese bepalingen inzake 
consumentenbescherming. Uiteindelijk bereikte de 
meerderheid een akkoord met de oppositiepartijen 
Open Vld, Groen en LDD om het Reisbureaudecreet 
op een gefaseerde manier op te heffen. Het Reisbu-
reaudecreet werd per 1 januari 2014 definitief afge-
schaft.
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2.3. Beleidsdomeinen Brussel en
de Vlaamse Rand

In de beleidsdomeinen Brussel en de Vlaamse Rand lag  in de zittingsperiode  2009-2014 de klemtoon op 
communicatie. De oprichting van Muntpunt, het centrale Vlaamse communicatiehuis in Brussel, de oprich-
ting van het Vlaams-Brussels Mediaplatform en de toenemende ontnederlandsing van de Vlaamse Rand, en 
wat daaraan kan worden gedaan, werden besproken in de commissie.

Kencijfers* van de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 1 13 14 7

Aangenomen 1 13 14 1

Vragen om Uitleg Interpellaties

163 5

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Samen sterk in Brussel?

De Vlaams-Brusselse organisaties moeten sterk in 
hun schoenen staan om flexibel en intelligent om te 
gaan met de snel evoluerende Brusselse samenle-
ving. Het Vlaamse Brusselbeleid gaat daarbijuit van 
het adagium ‘samen sterk’, al verloopt de samenwer-
king niet altijd van een leien dakje.

Onderwerpen in dit deel:

• Samen sterk in Brussel?

• Van Vlaamse Rand naar Brusselse rand?

Ook deze zittingsperiode strandde het kerntakende-
bat tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC), eerste partner voor 
de Vlaamse Gemeenschap in Brussel,  na het rapport 
van de ambtelijke taskforce Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap en de VGC werkten wel 
met goed resultaat samen aan een aantal concrete 
dossiers: de Bredeschoolprojecten,de capaciteitsuit-
breiding in het basisonderwijs, het Huis van Gezond-
heid, het Vlaams-Brussels Mediaplatform en het 
Muntpunt.

De (Brusselse) Vlaamse volksvertegenwoordigers in 
het Vlaams Parlement volgden deze dossiers op de 
voet naar aanleiding van begrotingsbesprekingen en 
beleidsbrieven, maar ook via vragen om uitleg.
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Muntpunt

Tijdens de vorige zittingsperiode al beslisten de 
Vlaamse Regering en het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie om een gemeenschap-
pelijk informatie- en communicatiecentrum uit te 
bouwen op het Muntplein 6 in hartje Brussel. Het 
Vlaamse communicatiehuis in Brussel kreeg de 
naam Muntpunt. Twee bestaande organisaties wer-
den in Muntpunt geïntegreerd: de Hoofdstedelijke 
Openbare Bibliotheek (HOB) en de dienst Onthaal 
en Promotie Brussel (OPB), die de Vlaamse, vooral 
culturele, aanwezigheid in Brussel ondersteunt en 
bekendmaakt, ook in de rest van Vlaanderen. Maar 
Muntpunt moest meer zijn dan een fusie van die 
twee.

In oktober 2010 keurden de Vlaamse volksvertegen-
woordigers met overtuiging het decreet goed tot de 
oprichting van vzw Muntpunt als privaatrechtelijk 
extern verzelfstandigd agentschap (EVA). De proble-
men met de tijdelijke vestiging van de bibliotheek, 
de onduidelijkheid over de toekomst van het perso-
neel en de vertraging van de (bouw)werkzaamheden 
leidden tot parlementaire vragen in de parlement-
scommissie die bevoegd is voor Brussel. Maar het 
enthousiasme bij de opening van het gebouw in 
september 2013 was groot. Het aantal bezoekers was 
meteen een succes, al haalden de uitleencijfers niet 
het vroegere niveau. 
De commissieleden vroegen om een evaluatie en 
eventueel bijsturing. Begin maart 2014 trok Munt-
punt aan de alarmbel omdat de VGC, meer bepaald 
collegelid Bruno De Lille, bevoegd voor Cultuur, zijn 
financiële engagementen ten aanzien van Muntpunt 
niet nakwam. Vlaams minister voor Brussel Pascal 
Smet drong – gesteund door de parlementsledenle-
den – bij de VGC aan op een oplossing. 

Vlaams-Brussels Mediaplatform

Al in het begin van de zittingsperiode gaf minister 
Pascal Smet, bevoegd voor Brussel, te kennen dat hij 
de Vlaams-Brusselse media wou doen samenwer-
ken. Het ging om de door de Vlaamse Gemeenschap 
gesubsidieerde stadskrant Brussel Deze Week, de 
radio- en televisiezenders FM Brussel, tvbrussel en 
de nieuwswebsite www.brusselnieuws.be, die toen 
nog in uitbouw was. In een intensieve samenwer-
king kon iedereen zich vinden, maar sommige leden 
van de commissie Brussel waren wel bezorgd over 

het behoud van de redactionele onafhankelijkheid 
en eigenheid van de verschillende mediapartners.

Na een onderzoek naar de potentiële efficiëntiewin-
sten van een fusie koos de Vlaamse Gemeenschap 
in overleg met de VGC, die mee subsidieert, uitein-
delijk toch voor één vzw: het Vlaams-Brussels Me-
diaplatform. De verschillende pijlers blijven bestaan, 
met elk hun hoofdredacteur. De minister garandeer-
de op die manier de redactionele onafhankelijkheid 
en eigenheid. De nieuwswebsite is de kern waarrond 
alles draait. Van een echt decreet werd afgezien om-
dat de Raad van State van mening was dat Europa de 
subsidieregeling niet zou aanvaarden. Uiteindelijk 
is het Vlaams-Brussels Mediaplatform een private 
vzw geworden, die subsidies zal krijgen op basis van 
een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met 
de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie.

Van Vlaamse naar Brusselse Rand?

De afgelopen zittingsperiode is de toenemende 
demografische druk vanuit de hoofdstad Brussel – 
die een enorme bevolkingsgroei kent –op de negen-
tien Vlaamse gemeenten rond de hoofdstad, steeds 
duidelijker geworden. Steeds meer migranten van 
diverse nationaliteiten vinden de weg naar de rand 
van de stad, met grootstedelijke problemen tot ge-
volg. De effecten laten zich ook voelen in de ‘brede 
Vlaamse Rand’, die ruimer is dan de negentien ge-
meenten die de officiële Vlaamse Rand uitmaken.

Tijdens de vorige zittingsperiode was al duidelijk 
dat men beter niet langer van verfransing van de 
Vlaamse Rand spreekt, maar van ontnederlandsing 
en internationalisering.  De Vlaamse Regering ver-
sterkte en structureerde toen haar Randbeleid. De 
taak van de ambtelijke werkgroep Vlaamse Rand 
werd deze zittingsperiode overgenomen door het 
Coördinatieplatform voor het Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel (VSGB). Het platform, waarin 
ook vzw de Rand en de provincie Vlaams-Brabant 
vertegenwoordigd zijn,moet zorgen voor een effici-
ente uitvoering van het beleid.In 2014 zag de Rand-
taalbarometer het licht, een instrument waarmee 
het effect van het beleid op de talenkennis gemeten 
kan worden.

Voer genoeg voor discussie
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De veranderende Rand rond Brussel  was regelmatig 
onderwerp van debat in de commissie voor Brussel 
en de Vlaamse Rand. In hoorzittingen, naar aanlei-
ding van de jaarlijkse beleidsbrieven en begroting én 
in vragen om uitleg,kwam de bezorgdheid naar bo-
ven over de ‘overloop’ uit Brussel, de grote toename 
van anderstaligen, de gevolgen voor het onderwijs, 
de afstemming van (Nederlandsonkundige)werkzoe-
kenden op het arbeidsaanbod, de druk op de woning-
markt met verdringing van jonge Nederlandstalige 
gezinnen. Ook de (historische) achterstand in de 
welzijnszorg, de mobiliteitsproblemen rond Brussel , 
de nood aan jeugdinfrastructuur en dergelijke kwa-
men herhaaldelijk aan bod.

Vlaams Belang, OpenVld, LDD en Groen waren ge-
wonnen voor een uitbreiding van de omschrijving 
van de Vlaamse Rand en dus van het werkingsge-
bied vanvzw de Rand.Aangezien de problemen van 
ontnederlandsing niet langer beperkt bleven tot die 
officiële Vlaamse Rand, was het voor hen logisch dit 
gebied uit te breiden naar heel het arrondissement 
Halle-Vilvoorde en een aantal gemeenten van het 
arrondissement Leuven, wat overeenkomt met het 
al bestaande werkingsgebied voor Vlabinvest, het 
investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in 
Vlaams-Brabant. De pleitbezorgers van deze aanpak 
vingen echter bot bij de meerderheid, die argumen-
teerde dat vzw de Rand nu al gemeenten buiten de 
strikte Rand die dat vroegen, ondersteunde in hun 
beleid ten aanzien van anderstaligheid. Overigens 
strekten die problemen zich uit tot Aalst en heel 
Vlaams-Brabant, zo luidde het.

Nood aan een krachtiger beleid

Ondanks de inspanningen van de Vlaamse Regering 
op het vlak van onder meer onderwijs, tewerkstel-
ling, economie en mobiliteit, welzijn en inburgering, 
riep de oppositie – en soms ook de meerderheid – op 
tot een krachtiger beleid. Minister Bourgeois werd 
soms te weinig ambitieus genoemd in zijn coördi-
nerende rol voor de Rand, met te weinig oog voor de 
wisselwerking met Brussel. De negatieve houding 
van N-VA  tegenover de Brusselse hoofdstedelijke 
gemeenschap (een nieuw begrip, dat deel uitmaakt 
van de zesde staatshervorming), en de onduidelijke 
houding van de Vlaamse Regering daardoor leidden 
in het voorjaar 2013 even tot commotie, ook bin-

nen de meerderheid.  Dat minister Bourgeois, ook 
bevoegd voor integratiebeleid, steeds meer inzette 
op het integratiebeleid van nieuwkomers kreeg wel 
bijval.  

De aandacht verschoof steeds meer naar de groot-
stedelijke problemen in de brede rand rond de 
hoofdstad, vooral na de noodkreet die de burgemees-
ter van Vilvoorde in maart 2013 in de pers slaakte, 
daarin bijgevallen door collega’s uit de Rand. Dit 
kreeg weerklank in vragen om uitleg en interpel-
laties in de commissie. Men was het erover eens dat 
meer middelen nodig zijn, maar de verantwoorde-
lijkheid daarvoor werd niet bij een minister gelegd. 
Ook de vraag om Vilvoorde en Halle als centrumste-
den te erkennen klonk steeds luider. Deze kwestie 
van erkenning als centrumstad, ook voor steden 
buiten de Rand, en de verdeling van de middelen 
van het Gemeentefonds, werdendoorgeschoven naar 
de volgende zittingsperiode…
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2.4. Beleidsdomeinen Buitenlands
Beleid, Europese 
Aangelegenheden en 
Internationale Samenwerking 

In de beleidsdomeinen Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking 
stond in de zittingsperiode  2009-2014  de vraag naar de Belgische en Vlaamse institutionele verhoudingen 
wat het buitenlandse beleid betreft, centraal. 

Zo was er veel belangstelling voor buitenlandse handelsmissies en andere export bevorderende initiatieven, 
waarbij ook de vraag naar de politieke leiding van buitenlandse zendingen werd behandeld. Op het gebied 
van de Europese politiek was er aandacht voor de wijze waarop Vlaanderen zijn stem kan laten horen op het 
Europese toneel en dit tot uiting kan brengen binnen het Belgische model.

2012 was in deze zittingsperiode een mijlpaal wat de internationale wapenhandel betrof: in juni 2012 kreeg 
Vlaanderen namelijk zijn eigen wapenhandeldecreet.

Kencijfers* van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Sa-
menwerking (zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 1 148 149 28

Aangenomen 0 147 147 10

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

253 9
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Toenemende aandacht voor het in-
ternationaal ondernemen

De financieel-economische crisis  heeft er mee voor 
gezorgd dat de commissie voor Buitenlands Beleid, 
Europese Aangelegenheden en Internationale Sa-
menwerking tijdens de voorbije legislatuur een ver-
scherpte aandacht aan de dag legde voor het inter-
nationaal ondernemen. Wie begeleidt buitenlandse 
handelsmissies? En wie moet de handelsmissies 
van het Agentschap voor Buitenlandse Handel 
leiden? Hoe trekken we buitenlandse investeringen 
aan?

De commissie had veel belangstelling voor buiten-
landse handelsmissies en andere export bevorde-
rende initiatieven, zoals de Wereldtentoonstelling 
in Shanghai in 2010 en de samenwerking met het 
Belgisch Commissariaat voor Internationale Expo’s. 
De institutionele problematiek van de economische 
belangenbehartiging kwam daarbij meermaals ter 
sprake. Buitenlandse zendingen worden immers 
politiek begeleid, en dan rijst de vraag: wie neemt 
dat op zich? Zo waren er geregeld discussies over de 
rol van de federale minister van Buitenlandse Zaken, 
zeker wanneer die zich op exclusief gewestelijk ter-
rein begaf, en over de werking van de ICBB, de Inter-
ministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid.

De commissie wijdde ook diverse besprekingen aan 
de leiding van de handelsmissies van het Agent-
schap voor Buitenlandse Handel. Die zendingen 
worden, overeenkomstig een samenwerkingsak-
koord tussen de federale overheid en de gewesten, 
geleid door de erevoorzitter van het agentschap. In 
het verleden was dat toenmalig prins Filip. Sinds de 
troonswisseling in juli 2013 leidt prinses Astrid deze 
gemeenschappelijke zendingen en volgens som-
mige commissieleden is dat niet verenigbaar met 

het samenwerkingsakkoord van 2002.

De commissie had daarnaast ook veel belangstel-
ling voor het aantrekken van buitenlandse investe-
ringen. Dat was zeker het geval in het begin van de 
zittingsperiode, toen  uit een aantal rapporten bleek 
dat het investeringsvolume in Vlaanderen slonk als 
gevolg van de financieel-economische crisis. Op het 
einde van de legislatuur kon echter met tevreden-
heid worden vastgesteld dat Vlaanderen in 2013 een 
recordaantal buitenlandse investeringsprojecten 
mocht verwelkomen. 

Naar een Vlaamse diplomatie?

Het beeld van Vlaanderen in het buitenland kwam 
geregeld ter sprake. Daarbij ging de aandacht onder 
meer uit naar het in 2011 gestarte initiatief ‘Flanders 
Inspires International Visitors Programme’, dat tot 
doel heeft Vlaanderen en zijn vele troeven voor te 
stellen aan internationale gasten. Het programma is 
een van de instrumenten om economische diploma-
tie uit te rollen en past in het kader van Vlaanderen 
in Actie.

De commissie beraadde zich tevens over de mo-
gelijkheid om een Vlaamse publieksdiplomatie uit 
te werken en daardoor Vlaanderen bijna letterlijk 
internationaal ‘op de kaart te zetten’. Bij publieksdi-
plomatie gaat het om netwerking en communicatie 
met het maatschappelijk middenveld en het brede 
publiek,  met de bedoeling hen te informeren over 
de Vlaamse waarden en cultuur. Diverse leden hiel-
den een pleidooi voor een actievere academische 
diplomatie, door de Vlaamse publieke kennisin-
stellingen te ondersteunen in hun internationale 
activiteiten en hen actief in te schakelen in de uit-
voering van het buitenlands beleid van de Vlaamse 
Regering. Over de mogelijke verdere ontplooiing van 
de Vlaamse diplomatie organiseerde de commissie, 
naar aanleiding van het advies van de Strategische 
Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) 
‘Een nieuwe Vlaamse diplomatie in een veranderde 
wereld: naar een efficiënt buitenlands netwerk’, een 
gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de 
SARiV en met de minister-president.

Onderwerpen in dit deel:

• Toenemende aandacht voor het 
internationaal ondernemen

• De stem van Vlaanderen in Europa

• Dan toch een Vlaams decreet voor de 
internationale wapenhandel
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De stem van Vlaanderen in Europa

De commissie voor Buitenlands Beleid, Europese 
Aangelegenheden en Internationale Samenwerking  
toonde veel belangstelling voor de wijze waarop 
Vlaanderen zijn stem kan laten horen op het Euro-
pese toneel en dit tot uiting kan brengen binnen het 
Belgische model. Ook de Vlaamse Regering vindt dit 
belangrijk en beloofde werk te maken van een aan-
passing van het samenwerkingsakkoord uit 1994 en 
er zo voor te zorgen dat Vlaanderen meer gewicht in 
de schaal kan leggen. De eerste gesprekken vonden 
plaats, maar voorlopig nog zonder resultaat.

De belangstelling van de commissie bleek al bij de 
aanvang van de zittingsperiode, toen de commis-
sieleden veel vragen stelden in de aanloop naar het 
Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 
de tweede helft van 2010. Die vragen betroffen onder 
meer het intra-Belgische overleg bij de voorberei-
ding van de Europese besluitvorming en de nood-
zakelijke actualisering van het samenwerkingsak-
koord uit 1994 over de deelname aan de Europese 
besluitvorming. Dat akkoord heeft onder meer be-
trekking op de bepaling van het Belgische standpunt 
in de Raad en op de vertegenwoordiging van België 
in die Raad.

De noodzaak van een herziening van dit samen-
werkingsakkoord kwam ook nadien nog uitgebreid 
aan bod. Zo bijvoorbeeld toen de minister-president 
in zijn 11 julitoespraak van 2012 uitdrukkelijk een 
lans brak voor een grotere rol van Vlaanderen op 
het Europese toneel. Dat pleidooi leidde in de com-
missie tot vragen en interpellaties en een uitge-
breide gedachtewisseling. De minister-president 
kreeg daarbij brede steun voor zijn stelling dat het 
samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 moet 
worden aangepast. Hij kondigde toen  aan dat er aan 
Vlaamse kant al voorstellen waren uitgewerkt met 
concrete tekstwijzigingen. Het uitgangspunt daarbij 
is dat het nieuwe akkoord beter moet stroken met 
het werkelijke ‘soortgelijke gewicht’ van Vlaanderen. 
Het zou echter tot begin 2014 duren eer de eerste 
besprekingen met de partners binnen de federatie 
werden aangeknoopt en een herziening is er voor-
alsnog niet.

Dan toch een Vlaams decreet voor de 
internationale wapenhandel

Na de overheveling van de bevoegdheid voor de in-, 
uit- en doorvoer van wapens en defensiegerelateerd 
materieel in 2003, bepaalde de Vlaamse regering 
in haar regeerakkoord voor 2004-2009 dat ze een 
Vlaams Wapenhandeldecreet zou uitvaardigen. Om 
uiteenlopende redenen was daar in 2009 echter nog 
geen akkoord over. De intentie werd na de verkie-
zingen van 2009 dan ook hernomen in het nieuwe 
regeerakkoord, en dit keer met resultaat.

De druk om de federale regeling aan te passen of te 
vervangen door een eigen decreet was intussen een 
stuk groter geworden. De oude Belgische wet was 
immers niet aangepast aan het in mei 2009 goedge-
keurde Europese vergunningsstelsel voor handel in 
defensiegerelateerd materieel binnen de EU. De Eu-
ropese richtlijn 2009/43, die de intracommunautaire 
overdracht van de defensiegerelateerde producten 
versoepelt, moest tegen eind juni 2011 omgezet wor-
den in Belgisch recht, met nog één respijtjaar na die 
datum.

Mogelijk mede door die externe tijdsdruk slaagde 
de Vlaamse Regering er ditmaal wel in om tot een 
akkoord te komen. Het ontwerp van decreet betref-
fende de ‘in-, uit-, doorvoer en overbrenging van 
defensiegerelateerde producten, ander voor militair 
gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateri-
aal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie’ was 
eind januari 2012 klaar voor parlementaire behande-
ling. Dat betekende dat het Vlaams Parlement voor 
de uitdaging stond om dit complexe en gevoelige 
dossier, dat op regeringsniveau bijna acht jaar had 
gevraagd, op minder dan vijf maanden af te hande-
len.

Die krappe tijdsmarge weerhield de commissie voor 
Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en 
Internationale Samenwerking er niet van om zich 
eerst via hoorzittingen grondig te informeren. Bij 
die consultaties werden het Vlaams Vredesinstituut, 
de federale Wapendienst, de bedrijfswereld, de vre-
desbeweging en de Strategische Adviesraad inter-
nationaal Vlaanderen gehoord. De deadline werd 
vervolgens zonder veel problemen gehaald: de eind-
stemming vond plaats in de plenaire vergadering 
van 6 juni 2012.
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Een liberalisering van de wapenhandel

De nieuwe decretale bepalingen en het uitvoerings-
besluit traden in werking midden oktober 2012. 
De uitvoering van het Wapenhandeldecreet had 
een aantal belangrijke gevolgen voor het Vlaamse 
vergunningsstelsel. Het decreet wijzigt vooral de 
wapenhandel binnen de EU grondig, aangezien de 
Europese richtlijn in kwestie de handel in militair 
materieel binnen de Unie grotendeels liberaliseert. 
Voor de Vlaamse defensiegerelateerde industrie 
werd het daardoor een stuk eenvoudiger om mili-
taire producten uit te voeren naar een andere EU-
lidstaat.

Waar vroeger individuele vergunningen de norm 
waren, is er nu een systeem gekomen van algemene 
en globale vergunningen. Maar er kan ook nog altijd 
een individuele vergunning worden gevraagd voor 
de overbrenging van defensiegerelateerde producten 
in één of meer zendingen naar één bestemmeling 

in de EU. In sommige gevallen is zelfs geen vergun-
ning nodig, bijvoorbeeld wanneer de overbrenging 
gekoppeld is aan humanitaire hulp bij een ramp. De 
wapenbedrijven moeten hun handel in militair ma-
terieel wel bijhouden in registers. De controle voor 
de transactie is dus verschoven naar een controle 
achteraf. Voor wapenhandel buiten de EU blijven de 
individuele vergunningen de norm, maar er bestaan 
nu ook gecombineerde vergunningen voor de uit-
voer van materiaal naar een of meer bestemmelin-
gen in eenzelfde land.

Iedere aanvraag wordt getoetst aan acht criteria, 
zoals het respect voor de mensenrechten in het land 
van eindgebruik, de interne situatie en de regionale 
stabiliteit. Ook de belangen van Vlaanderen en Bel-
gië moeten in het land van bestemming gevrijwaard 
blijven. En men gaat na hoe dat land staat tegenover 
de doodstraf en tegenover het inzetten van kindsol-
daten. 

Transparant, maar minder informatief

Het verslag van de Vlaamse Regering aan het 
Vlaams Parlement over de in 2012 verstrekte en 
geweigerde vergunningen, was het eerste verslag 
dat in toepassing van het Wapenhandeldecreet 
werd uitgebracht. Bij de bespreking in de commis-
sie was er lof voor de transparantie, maar ook enige 
ongerustheid over het feit dat het nieuwe systeem 
de volgende rapporten veel minder informatief zou 
maken. 

Die bezorgdheid stond ook te lezen in het jaarverslag 
2012 van het Vlaams Vredesinstituut, dat eveneens 
in de commissie werd besproken. Het Vredesinsti-
tuut had vastgesteld dat na de inwerkingtreding van 
het Wapenhandeldecreet de ‘catch-all’-clausule niet 
meer werd ingeroepen, terwijl voordien de helft van 
de Vlaamse export onder de categorie van de ‘catch-
all’ ressorteerde. Die clausule laat de overheid toe om 
aan bepaalde risicovolle transfers van strategisch 
belangrijke producten een vergunningsplicht op te 
leggen.

De minister-president beaamde dat er overeenkom-
stig het decreet geen rapportering is over de toege-
kende en geweigerde schriftelijke bevestigingen. Hij 
toonde zich evenwel bereid de gevraagde informatie 
te bezorgen en op alle vragen van parlementsleden 
te antwoorden.
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2.5. Beleidsdomeinen Cultuur,
Jeugd, Sport en Media

Op het domein van de cultuur is het grote resultaat van de voorbije zittingsperiode de ontwikkeling van het 
Kunstendecreet, een overkoepelende verzameling regelgeving voor de ondersteuning van alle kunstvormen 
dat voorziet in de ondersteuning van organisaties en kunstenaars op basis van vijf functies: ontwikkeling, 
productie, presentatie, participatie en reflectie. Ook voor de muziek- en de letterensector werd gestreefd naar 
een integraal beleid. 

De voortdurende vraag naar de rechtsgeldigheid van de vele ontwikkelingen in het medialandschap was de 
rode draad door het mediabeleid. 

In het sportbeleid was er blijvende aandacht voor verantwoord sporten, waarbij veel normen en regels afge-
stemd moeten zijn op het buitenland of op internationale afspraken.

Kencijfers* van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media (zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 26 47 73 34

Aangenomen 13 47 60 9

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

830 82

De regels van de kunst - het nieuwe 
Kunstendecreet

Het Kunstendecreet van 2004 bepaalde reeds de 
wijze waarop organisaties en individuele kunste-
naars subsidies kunnen verwerven voor het reali-
seren en presenteren van hun creatieve ideeën. In 
2013 dienden CD&V, sp.a, N-VA en Groen een nieuw 
voorstel van Kunstendecreet in dat voortbouwde op 
het decreet van 2004.

Onderwerpen in dit deel:

• De regels van de kunst - het nieuwe 
Kunstendecreet

• Jongeren in cijfers en letters

• Media zonder grenzen

• (H)eerlijk sporten
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Het nieuwe decreet behoudt een uniform kader 
voor de ondersteuning van alle kunstvormen en 
voorziet in de ondersteuning van organisaties en 
kunstenaars op basis van vijf functies: ontwikke-
ling, productie, presentatie, participatie en reflectie. 
Deze functiegerichte benadering is vernieuwend 
omdat ze vertrekt vanuit de inhoud van een project 
of een werking, en niet meer vanuit de discipline of 
de werkvorm. Aan het begin van elke zittingsperiode 
moet de Vlaamse minister van Cultuur voortaan 
een strategische visienota indienen, met input van 
het Kunstensteunpunt en andere overheden. Het 
Vlaams Parlement zal deze visienota dan beoorde-
len.

De Open Vld-fractie, die oorspronkelijk meewerkte 
aan het voorstel, haakte af omdat ze het decreet te 
weinig ambitieus vond. Ze wou meer inzetten op 
cultuureducatie, alternatieve financiering, experi-
menteerruimte en vrijheid, vooral voor de startende 
kunstenaar. Het decreet houdende de ondersteuning 
van de professionele kunsten werd uiteindelijk door 
de plenaire vergadering goedgekeurd in december 
2013.

De rol van de grote kunstinstellingen van de Vlaam-
se Gemeenschap

De commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Me-
dia besteedde ook veel aandacht aan de rol van de 
Vlaamse Opera, het Koninklijk Ballet van Vlaande-
ren, de Filharmonie, het kunstencentrum deSingel, 
de Ancienne Belgique en het Brussels Philharmonic. 
De commissie evalueerde de hervormingsplannen 
van minister Schauvliege, organiseerde hoorzittin-
gen met deze instellingen, en schoof in een resolutie 
– die werd aangenomen in februari 2011 – een aantal 
principes naar voren voor de nieuwe beheersover-
eenkomsten.

In een latere fase werd de werking van de vzw Ko-
ninklijk Ballet van Vlaanderen ‘ingekanteld’ in de 
vzw Vlaamse Opera. De statuten van de vzw Vlaam-
se Opera werden aangepast en de naam veranderde 
in ‘Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen’. 
Deze inkanteling beoogt een betere synergie tus-
sen opera en ballet, zodat ze repetitielokalen, podia, 
artistieke en zakelijke leiding, publiekswerving, 
administratie en dergelijke kunnen delen. De steden 
Gent en Antwerpen, waar een operahuis is geves-
tigd, kregen een formele positie in het bestuur van 
de nieuwe vereniging.

Van een integraal beleid voor de muziek- en de let-
tersector …

In aparte resoluties vroeg het Vlaams Parlement 
aandacht voor een integraal beleid voor de muziek- 
en de letterensector. Voor de muzieksector drong 
men aan op een beter georganiseerde overlegstruc-
tuur. Ook wilde men de cultuurconsument bewuster 
maken van de problematiek van het illegaal down-
loaden van muziek, waardoor de kunstenaars een 
groot deel van hun inkomen mislopen. Een betere 
muziekeducatie in het onderwijs en het verbeteren 
van de internationale groeikansen moet de muziek-
sector nieuwe kansen geven. Het Vlaams Parlement 
wenste ook een realistische regelgeving om gehoor-
schade als gevolg van langdurige blootstelling aan 
hoge geluidsniveaus te beperken. De resolutie werd 
unaniem aangenomen in december 2011.

… tot een actieplan voor de letteren

In 2012 drong het parlement in de resolutie betref-
fende een actieplan voor de letteren in Vlaanderen 
aan op een billijke leenrechtvergoeding en maat-
regelen om de zelfstandige boekhandels te onder-
steunen. Tevens steunt het Vlaams Parlement het 
project e-Boekplatform en de erkenning van het 
BoekenOverleg als formeel aanspreekpunt voor de 
sector. De gemeenschappelijke kandidatuur van 
Vlaanderen en Nederland als gastland op de Frank-
furter Buchmesse in 2016 moet onze literatuur inter-
nationaal steviger op de kaart zetten.

Het Vlaams Parlement bekrachtigde in december 
2013 tot slot het cultureel samenwerkingsakkoord 
tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Dit 
akkoord heeft niet alleen een belangrijke symboli-
sche waarde, het biedt een formele basis om cultu-
rele samenwerkingsprojecten en partnerschappen 
te stimuleren.

Jongeren in cijfers en letters

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Me-
dia houdt voortdurend een waakzaam oog op de 
Jeugdmonitor ‘Jongeren in cijfers en letters’. Deze 
jaarlijkse publicatie is gekoppeld aan een digitale 
databank en geeft een cijfermatig overzicht van het 
‘welbevinden van de hedendaagse jeugd’ op diverse 
domeinen zoals gezondheid en welzijn, jongeren en 
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gezin, onderwijs, arbeid, veiligheid en justitie. Deze 
informatie werd door de commissieleden aange-
wend voor het ondervragen van de bevoegde minis-
ter en het ontwikkelen van gepaste regelgeving.

Nieuwe regels voor (hoofd)animatoren en instruc-
teurs

Het Vlaams Parlement structureerde en moderni-
seerde de kadervormingstrajecten waarmee iemand 
het attest van animator, hoofdanimator en instruc-
teur in het jeugdwerk kan behalen. Het decreet 
Vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid wat 
betreft Kadervormingstrajecten werd in maart 2014 
aangenomen.

De opleiding bestaat voortaan uit een theoretisch 
deel, een stage en een evaluatie van de cursist. Door 
een algemene attestenregeling uit te werken kan 
elke structureel gesubsidieerde of erkende vereni-
ging voortaan zijn eigen specifieke vormingstrajec-
ten laten erkennen. De verenging moet in haar aan-
vraag wel aangeven op welke wijze ze de vereiste 
competenties zal bijbrengen.

Media zonder grenzen

Het televisielandschap in Vlaanderen werd de laat-
ste jaren grondig door elkaar geschud. De commis-
sie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media volgde dit 
op de voet. Was alles wat er gebeurde wel rechts-
geldig? Daarnaast had ze ook aandacht voor andere 
heikele kwesties in medialand.

Jarenlang was het productiehuis Woestijnvis de 
hofleverancier van succesprogramma’s voor de VRT. 
Door de participatie van De Vijver Media (eigenaar 
van Woestijnvis) in de televisiezenders Vier en 
Vijf, werd de scheiding tussen televisiezenders en 
productiehuizen doorbroken. In 2014 participeerde 
Telenet op zijn beurt in De Vijver Media, waardoor 
de traditionele scheiding tussen televisiezenders en 
dienstenverdelers ook al werd opgeheven. Daarnaast 
wordt de positie van de televisiezenders bedreigd 
door internetproviders als NetFlix en Apple, die via 
het internet programma’s aanbieden.

Kortom, de situatie in de praktijk is aan constante 
wijzigingen onderhevig. Mediaminister Lieten werd 
in de commissie voortdurend ondervraagd over het 
standpunt van de regering en de Vlaamse Regulator 
voor de Media over alles wat er gebeurde: zijn al deze 
operaties wel rechtsgeldig, zo wilden de commissie-
leden weten. 

Op12: een overbodige luxe?

De VRT-beheersovereenkomst 2012-2016 bepaalt dat 
de VRT over drie televisienetten kan beschikken die 
elk via een afzonderlijk kanaal worden uitgezonden: 
Eén, Canvas en Op12. Verschillende parlementsleden 
betreurden dat de VRT, die toch in een besparings-
operatie zit en die volop plannen maakt voor een 
nieuwbouw, toch nog middelen reserveert voor een 
televisiekanaal dat in de ogen van velen overbodig 
is.

Reclame-inkomsten: een belangrijk item

Om de reclame-inkomsten van de commerciële 
televisiezenders veilig te stellen dwong het Vlaams 
Parlement via het decreet op de Signaalintegriteit 
de televisiezenders en de dienstenverdelers aan de 
onderhandelingstafel. Het decreet bepaalt dat tele-
visiezenders eigenaar zijn van hun televisiesignaal 
en distributeurs dus de toestemming moeten vragen 
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(H)eerlijk sporten

Het arrest van de Raad van State in de zaak-Wick-
mayer en in de zaak-Malisse vernietigde in februari 
2012 de toepassing van de Wereldantidopingscode 
in Vlaanderen, meer bepaald inzake de verblijfs-
gegevens van topsporters, de zogenaamde where-
abouts. Het sportbeleid stond hiermee voor een 
moeilijke opdracht. Niet alleen moest het opnieuw 
afgestemd worden op de internationale afspraken, 
maar tevens moesten de drie gemeenschappen van 
de Belgische federatie op één lijn worden gebracht. 

Het samenwerkingsakkoord tussen de drie ge-
meenschappen betreffende dopingpreventie en 
-bestrijding in de sport zorgde er eindelijk voor dat 
alle elitesporters in België op dezelfde manier wor-
den behandeld. Na dit akkoord werd gewerkt aan de 
toepassing van de internationale regelgeving inzake 
dopingbestrijding en medisch en ethisch verant-
woorde sportbeoefening.

Men hield rekening met de opmerkingen van de 
Vlaamse Sportfederatie, de atletenvakbond Sporta, 
het Vlaams Doping Tribunaal, de disciplinaire or-
ganen van de Vlaamse Gemeenschap, het Belgisch 
Olympisch en Interfederaal Comité, het World Anti-
Doping Agency en de Commissie ter Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer. Daarnaast wilde 
men ook de wetgeving vereenvoudigen om vlotter te 
kunnen anticiperen op toekomstige internationale 
ontwikkelingen. Het nieuwe Antidopingdecreet van 
mei 2012 vereenvoudigde de in te vullen verblijfsge-
gevens en beperkte het aantal categorieën van elite-

sporters dat aan deze verplichtingen moet voldoen. 
Hierdoor is Vlaanderen voortaan niet meer strenger 
dan andere landen.

Gezond en ethisch sporten

Het kaderdecreet Gezond en Ethisch Sporten van 
december 2013 vernieuwde en verfijnde het beleid 
inzake ethisch verantwoord sporten en bouwde 
verder op het decreet Medisch Verantwoord Sporten 
van 2008. De bepalingen in verband met doping-
bestrijding werden overgeheveld naar het nieuwe 
Antidopingdecreet.

Het kaderdecreet biedt elk individu, op hoog compe-
titief en op recreatief niveau, voldoende referentie-
punten om geïnformeerd en gezond deel te nemen 
aan een sport naar keuze. Gezond sporten vervangt 
het concept van medisch verantwoord sporten en 
wordt, geïnspireerd op de benadering van de Wereld-
gezondheidsorganisatie, gedefinieerd als ‘sporten in 
omstandigheden die in overeenstemming zijn met 
iemands fysiek, psychisch en sociaal welbevinden’. 
Ethisch sporten wordt gedefinieerd als ‘sporten in 
overeenstemming met het geheel van positieve 
waarden en normen en daarmee verband houdende 
maatregelen die iedereen in acht moet nemen met 
het oog op de bewaring en bevordering van individu-
ele integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair 
play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en 
inclusie)’.

Het decreet legt vooral de nadruk op de autonomie 
en dus ook de eigen verantwoordelijkheid van de 
sporter en de sportvereniging waar hij eventueel bij 
aangesloten is. De overheid biedt maximale on-
dersteuning inzake informatie en kennis, en biedt 
subsidiëring aan in ruil voor een aantal kwaliteits-
vereisten. Sancties blijven mogelijk, maar ze worden 
pas in laatste instantie in stelling gebracht.

om ingrepen op dat signaal – zoals uitgesteld kijken 
– mogelijk te maken. Daarnaast werden maatrege-
len genomen om de regionale televisiezenders in 
hun werking te professionaliseren en te ondersteu-
nen, opdat ze economisch zouden kunnen overle-
ven.

Een decreet op de lokale radio-omroeporganisaties 
regelt de wijze waarop lokale radio’s kunnen toetre-
den tot of uittreden uit een samenwerkingsverband 
met andere lokale radio-omroeporganisaties. Via 
deze schaalvergroting verwerven de lokale radio’s 
een groter uitzendbereik en kunnen ze dus meer 
reclame-inkomsten verwerven via bedrijven die ge-
interesseerd zijn in bovenlokale reclamecampagnes.
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2.6. Beleidsdomeinen Economie,
Innovatie, Wetenschapsbeleid, 
Werk en Sociale Economie

De financieel-economische crisis aanhet begin van de legislatuur, die in de tweede helft van 2008 de hoog-
conjunctuur op korte tijd deed kantelen naar een diepgaande recessie, was een slagschaduw die over het 
Vlaamse economische beleid hing. Met name in de automobielsector was de crisis duidelijk voelbaar. 

Het budget voor Innovatie werd door de Vlaamse Regering op grond van de minder gunstige omstandighe-
den verlaagd, wat leidde tot de nodige kritiek in het Vlaams Parlement.

De voorbije legislatuur was erg belangrijk voor de sociale economie, die met het aannemen van drie belang-
rijke decreten volledig werd hertekend. Het belangrijkste van de drie is het Maatwerkdecreet, dat gericht is 
op de zwaksten van de arbeidsmarkt.

Kencijfers* van de Commissie voor Economie, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie 
(zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 12 44 56 20

Aangenomen 6 44 50 5

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

754 62
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Onderwerpen in dit deel:

• De economische crisis: het tij keren

• Innovatie als spil van economische relance

• De sociale economie valt in zijn definitieve 
plooi

De economische crisis: het tij keren

De legislatuur begon onder een minder goed econo-
misch gesternte. De financieel-economische crisis, 
die in de tweede helft van 2008 de hoogconjunctuur 
op korte tijd deed kantelen naar een diepgaande 
recessie, was een slagschaduw die over het Vlaamse 
economische beleid hing. De Vlaamse Regering pro-
beerde echter niet bij de pakken te blijven zitten.

In december 2009 kondigde ze een relanceplan aan 
dat een kapitaalsinjectie van 800 miljoen euro in 
diverse sectoren van de Vlaamse economie moest 
realiseren. Tegelijkertijd voerde ze echter lineaire 
besparingen door, die ook het innovatiebeleid trof-
fen. De oppositie was dan ook van oordeel dat deze 
besparingen niet spoorden met een echt relance-
plan. De discussies over innovatieve investeringen 
en het geld dat daarvoor moest worden vrijgemaakt, 
bleven dan ook de gehele legislatuur kleuren.

Niettemin zette de Vlaamse Regering toch volop in 
op wat een ‘Nieuw Industrieel Beleid’ werd genoemd. 
De regering diende hierover een groenboek in, dat 
uitgebreid werd besproken in de commissie voor 
Economie. Dat boek was een denkoefening over een 
vernieuwd, innovatiegedreven industrieel beleid, dat 
zou focussen op innovatieve productieprocessen in 
specifieke sectoren. Tijdens een staten-generaal van 
de industrie in februari 2010 werd met de sectoren 
besproken hoe de transformatie van het industriële 
DNA van Vlaanderen binnen tien jaar realiteit zou 
kunnen worden. Een Transformatiefonds, waarin in-
dustrie en overheid middelen zouden bijeenbrengen, 
kreeg als opdracht de financiering van grootschalige 
projecten die naar innovatieve doorbraken kunnen 
leiden.

Een innovatieve doorbraak is bijvoorbeeld de ont-
wikkeling van elektrische auto’s, waarvoor de 

Vlaamse Regering een proeftuin heeft opgericht. Het 
jaarverslag hiervan werd in het parlement voorge-
steld. Men was het erover eens dat het project zelf op 
het goede spoor zit, maar dat er nog een lange weg 
moet worden afgelegd vooraleer ook in Vlaanderen 
elektrische auto’s de markt zullen veroveren.

De teloorgang van de Vlaamse automobielsector

De urgentie van een diepgaande transformatie in 
de automobielsector werd in elk geval duidelijk met 
de sluiting van twee monumenten van de auto-
industrie in Vlaanderen. De toekomst van de Opel-
vestiging in Antwerpen werd heel onzeker toen 
General Motors in februari 2009 aankondigde dat 
het wereldwijd 26.000 banen zou schrappen. Vlak 
na nieuwjaar 2010 viel het verdict: Opel Antwerpen 
zou op het einde van dat jaar worden gesloten. De 
tweede grote klap kwam er in oktober 2012, toen 
totaal onverwachts de sluiting van Ford Genk werd 
bekendgemaakt. Ook over de derde grote autoprodu-
cent in Vlaanderen, Volvo in Gent, heerste geruime 
tijd onzekerheid. De overname van Volvo door de 
Chinese groep Geely werd met argusogen gevolgd.

Het spreekt vanzelf dat de teloorgang van de Vlaam-
se automobielsector de Vlaamse parlementsleden 
intensief bezighield. Discussies in de commissie 
voor Economie en ook in de plenaire vergadering 
liepen dan ook als een rode draad door de legisla-
tuur. De sluiting van Ford Genk was niet alleen een 
klap voor de werknemers van het bedrijf zelf, maar 
ook voor de toeleveringsbedrijven en het Limburgse 
economische weefsel in zijn geheel. Daarom maakte 
de Vlaamse Regering werk van een Strategisch Ac-
tieplan Limburg in het Kwadraat (SALK). Een betere 
samenwerking tussen de regionale en de lokale 
overheid en de plaatselijke economische actoren 
moet in de zwaar getroffen provincie voor een nieuw 
industrieel elan zorgen. De commissie voor Econo-
mie zal de tussentijdse rapporten over de voortgang 
van het SALK in de toekomst geregeld bespreken.

Hoop doet leven

Alle maatregelen die de Vlaamse Regering heeft 
genomen om de economische crisis in te dijken, 
werden door het Vlaams Parlement uitgebreid en 
kritisch besproken. Of die maatregelen resultaten 
zullen opleveren, zal in de loop van de komende 
jaren moeten blijken. Een aarzelende economische 
heropleving laat in elk geval veel goeds verhopen.
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Innovatie als spil van economische 
relance

Met een krimpbegroting hanteerde de regering in 
het begin van de legislatuur vooral de kaasschaaf. 
Dat wil zeggen dat ze lineair bespaarde op de diver-
se begrotingsposten. Ook het budget voor Innovatie 
leed daar natuurlijk onder, wat leidde tot de nodige 
kritiek in het Vlaams Parlement.

Zou door al die besparingen de Barcelonanorm wel 
worden gehaald? Die norm bepaalt immers dat 3 per-
cent van het bruto binnenlands product naar inves-
teringen in onderzoek en ontwikkeling moet gaan. 
De bedrijven nemen daarvan 2 percent voor hun 
rekening, de overheid tekent voor 1 percent. Munitie 
genoeg dus voor de oppositie om het regeringsbeleid 
onder vuur te nemen: hoe kan de regering beweren 
in te zetten op innoverende sectoren en tegelijk 
bezuinigen op het innovatiebudget?

Een van de grote punten van kritiek, zeker in de 
eerste twee jaar van de legislatuur, was de betalings-
achterstand van het Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie (IWT) bij de ondersteu-
ning van innovatie in bedrijven. Het resultaat was 
dat bij de eerste begrotingscontrole in 2010 het bud-
get voor onderzoek en ontwikkeling al aanzienlijk 
werd opgetrokken. Maar zelfs met die verhoging kon 
de investeringsnorm niet worden gehaald. Opmer-
king terzijde: ook het bedrijfsleven slaagt er voorals-
nog zelf niet in om zijn 2 percent van de Barcelona-
doelstellingen waar te maken.

Grote versnippering

Een van de blijvende punten van kritiek op het in-
novatiebeleid was de versnippering van de middelen 
over een groot aantal instrumenten. Reeds in 2007 
had een groep experts onder leiding van professor 
Luc Soete een rapport opgesteld voor een vereen-
voudiging van het Vlaamse innovatielandschap. Dat 
zogenaamde rapport-Soete bleef jammer genoeg 
steken in mooie intenties.

De nieuwe Vlaamse Regering vroeg in 2011 aan 
dezelfde auteur een opvolgingsrapport, dat bekend 
werd onder de naam Soete II. Dit rapport bevatte een 
geactualiseerde doorlichting van het innovatieland-
schap en kwam tot de conclusie dat het innovatie-

instrumentarium de economische crisis goed had 
doorstaan, maar dat er nog altijd structurele ingre-
pen nodig zijn. De versnippering is immers nog 
niet weggewerkt en Vlaanderen dreigt steeds meer 
achterop te lopen in het internationale innovatie-
landschap.

De sociale economie valt in zijn 
definitieve plooi

De voorbije legislatuur was erg belangrijk voor de 
sociale economie, die met het aannemen van drie 
belangrijke decreten volledig werd hertekend. Het 
belangrijkste van de drie is het Maatwerkdecreet, 
dat gericht is op de zwaksten van de arbeidsmarkt.

De decreten in kwestie werden reeds voorbereid 
tijdens de vorige legislatuur, maar om Europese be-
zwaren weg te werken was er nog extra tijd nodig. In 
februari 2012 nam het Vlaams Parlement het decreet 
op de Ondersteuning van het Ondernemerschap in 
de Sociale Economie aan, en in het najaar van 2013 
het decreet op de Lokale Diensteneconomie. Het 
Maatwerkdecreet werd in juni 2013 aangenomen. 

Dat laatste decreet wil werk creëren op maat van de 
individuele werknemer, rekening houdend met diens 
‘afstand’ tot de gewone arbeidsmarkt. In het Maat-
werkdecreet worden de tewerkstellingsmaatregelen 
in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en 
invoegbedrijven –bedrijven die een aantal kwets-
bare werknemers in dienst nemen – geïntegreerd en 
op elkaar afgestemd. De uiteindelijke doelstelling is 
om kwetsbare werknemers in de reguliere arbeids-
markt in te schakelen. Tegelijkertijd moeten dege-
nen voor wie integratie niet mogelijk is, nog steeds 
een beschermde tewerkstelling kunnen genieten.

Extra bescherming voor de allerzwaksten

En dan zijn er nog de mensen die ook met het Maat-
werkdecreet niet te integreren zijn in de arbeids-
markt: de mensen met mentale, medische, psychi-
sche en psychiatrische problemen. Zij bevinden zich 
op het snijvlak tussen welzijn en werk, en hebben 
een bijzondere begeleiding nodig. Voor die doelgroep 
dienden de meerderheidsfracties een voorstel van 
decreet houdende de Werk- en Zorgtrajecten in, dat 
na een lange parlementaire behandeling op 23 april 
2014 werd aangenomen.
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2.7. Beleidsdomeinen Landbouw,
Visserij en Plattelandsbeleid

Ook in de beleidsdomeinen Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid is de internationalisering een doorlo-
pend thema: de afstemming van het Vlaamse Landbouwbeleid op het Europese Gemeenschappelijke Land-
bouwbeleid (GLB) was de rode draad doorheen de besprekingen in de zittingsperiode. 

Een Plattelandsfonds oprichten, was een belangrijk engagement inzake plattelandsbeleid in het Vlaamse 
regeerakkoord. Na een lange voorbereidings- en studiefase werd in het voorjaar van 2013 het ontwerp van 
decreet ingediend en bij de aanpassing van de begroting 2013 werden ook de middelen voor het fonds 
(8 miljoen euro) ingeschreven.

Kencijfers* van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 1 22 23 14

Aangenomen 0 22 22 6

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

265 4

Onderwerpen in dit deel:

• Het Europees landbouwbeleid op de voet 
gevolgd

• Het Plattelandsfonds

Het Europese landbouwbeleid op de 
voet gevolgd

Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), nog steeds de grootste post op de Europese 
begroting, was duidelijk aan hervorming toe: de 
beleidsperiode 2007-2013 was nog maar goed be-
gonnen, of er was al discussie over het GLB na 2013. 
Door het Verdrag van Lissabon beslisten het Euro-
pees Parlement en de Europese ministerraad trou-
wens voor het eerst samen over het landbouwbeleid, 
met de Europese Commissie als aanbrenger van 
wetgevende initiatieven.
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Evenwicht en flexibiliteit

Gedurende de hele zittingsperiode volgde de com-
missie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 
de besprekingen over het GLB richting 2020 nauwge-
zet op. In de lente van 2010 werd dit proces op gang 
getrokken met de bespreking van de discussienota 
‘Een competitieve en duurzame Europese land-
bouw’ van het departement Landbouw en Visserij, 
gevolgd door een hoorzitting met de landbouw- en 
natuurorganisaties en een gedachtewisseling met 
de minister-president. Deze fase werd afgerond met 
de goedkeuring door de plenaire vergadering op 24 
november 2010 van het voorstel van resolutie waarin 
het Vlaamse GLB-standpunt werd vastgelegd. 

Evenwicht en flexibiliteit zijn de twee kernwoorden 
van de resolutie: een evenwicht tussen de economi-
sche doelstellingen van de sector, en de maatschap-
pelijke verwachtingen inzake klimaat en biodiver-
siteit. Een evenwicht tussen de doelstelling om de 
directe inkomenssteun gelijk te verdelen tussen 
lidstaten en sectoren, en de vraag om dit geleidelijk 
en met behoud van flexibiliteit door te voeren. En 
ten slotte ruimte voor de lidstaten/regio’s om eigen 
beleidskeuzes te maken op maat van de regio.

Enkele knelpunten voor Vlaanderen

De besprekingen schakelden een versnelling hoger 
na de presentatie door de Europese Commissie van 
de wetgevende voorstellen voor de hervorming van 
het GLB op 12 oktober 2011. Tijdens besprekingen 
met beleidsmedewerkers van het departement en 
met minister-president Kris Peeters werd de Vlaam-
se positie onder de loep genomen. Bepaalde elemen-
ten van de Europese plannen kregen de steun van de 
commissie voor Landbouw, zoals het behoud van de 
twee pijlers (directe inkomenssteun en plattelands-
ontwikkeling), extra steun voor jonge landbouwers, 
een versterking van de producentenorganisaties, en 
steun voor duurzame investeringen in plattelands-
ontwikkeling.

Moeilijker lag de herverdeling van de middelen, 
waardoor de oude lidstaten minder zullen ont-
vangen en de nieuwe meer. De commissieleden 
maakten duidelijk dat de hervorming van de directe 
steun geleidelijk moet verlopen en dat de lidstaat/
regio voldoende ruimte moet behouden om eigen 
klemtonen te leggen. Dat moet de hervorming voor 
alle lidstaten en sectoren verteerbaar maken. Een 

tweede knelpunt waren de vergroeningsvoorstel-
len van de Europese Commissie. 30 percent van de 
directe steun aan de landbouwers is afhankelijk van 
het doorvoeren van drie vergroeningsmaatregelen: 
gewasdiversificatie, blijvend grasland en ecologisch 
aandachtsgebied. Om de landbouw op een efficiënte 
manier te vergroenen zonder afbreuk te doen aan de 
biodiversiteits- en klimaatdoelstellingen, is volgens 
de commissie maatwerk per regio nodig en moeten 
meer maatregelen als vergroening meetellen.

Aan de Europese tafel

Deze Vlaamse visie werd ook verkondigd op het 
Europese forum. Een vertegenwoordiging van de 
commissie Landbouw nam deel aan in totaal acht 
Europese interparlementaire conferenties over het 
nieuwe GLB. Door driemaandelijkse verslagmomen-
ten over de Europese ministerraden Landbouw en 
Visserij, met de landbouwattaché van de Vlaamse 
vertegenwoordiging bij de Permanente Vertegen-
woordiging van België bij de EU en/of de minister-
president, volgde de commissie de evoluties op Eu-
ropees niveau bovendien op de voet. Op die manier 
kon ze aandachtspunten meegeven en de krachtlij-
nen van de goedgekeurde resolutie actualiseren. 
Op 26 juni 2013 bereikten de landbouwministers van 
de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Eu-
ropese Commissie een akkoord over de grote lijnen 
van het nieuwe GLB voor de periode 2014-2020. 
Omdat het hele wetgevende werk niet afgerond kon 
worden voor 2014, besliste Europa om het nieuwe 
GLB pas vanaf 2015 te laten starten.

Het resultaat voor Vlaanderen

Het landbouwbudget blijft goed voor 37,8 percent van 
de Europese begroting. Vlaanderen zal in de nieuwe 
planningsperiode 2014-2020 1,5 miljard euro ont-
vangen voor directe inkomenssteun en 287 miljoen 
euro voor plattelandsontwikkeling. Die tweede pijler 
wordt nog aangevuld met 50 procent Vlaamse cofi-
nanciering. Bovendien werd beslist om 120 miljoen 
euro van pijler I over te hevelen naar pijler II, omdat 
met die fondsen eigen Vlaamse beleidsklemtonen 
gelegd kunnen worden.

Verschillende aanbevelingen uit de resolutie van 
het Vlaams Parlement zijn terug te vinden in het 
uiteindelijke resultaat. Zo wordt het voor het eerst 
mogelijk dat regio’s binnen een lidstaat eigen keuzes 
maken. De verschillen tussen de hoogste en laagste 
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De oprichting van het Plattelands-
fonds

De oprichting van een Plattelandsfonds was een 
belangrijk engagement uit het Vlaamse regeerak-
koord. Het bleef niet bij woorden: na een lange voor-
bereidings- en studiefase werd in het voorjaar van 
2013 het ontwerp van decreet ingediend, en bij de 
aanpassing van de begroting 2013 werden de midde-
len voor het fonds (8 miljoen euro) ingeschreven.

De vijftig plattelandsgemeenten met de kleinste 
fiscale draagkracht in staat stellen om hun opdrach-
ten beter te vervullen: dat is de duidelijke doelstel-
ling van het fonds. Het bedrag dat deze gemeenten 
ontvangen (maximum 250.000 euro), wordt bepaald 
op basis van de lengte van het lokale verharde weg-

uitbetalingen aan landbouwers zullen verkleinen, 
maar dat zal niet uitdraaien op een flat rate. Men wil 
immers op basis van de economische omstandighe-
den eigen klemtonen kunnen leggen.

De vergroeningsmaatregelen werden versoepeld, 
wat de toepassing binnen de verstedelijkte en inten-
sieve Vlaamse landbouwcontext vergemakkelijkt. De 
kleinste bedrijven krijgen geen verplichtingen opge-
legd, er moet geen 7 maar 5 percent van het areaal 
ingericht worden als ecologisch aandachtsgebied, en 
reeds bestaande inspanningen, zoals de agromilieu-
maatregelen, worden daarin meegerekend. De op-
richting van producentenorganisaties zal de invloed 
van de producenten en de marktwerking vergroten. 
Binnen het plattelandsbeleid zal minstens 30 pro-
cent van de Europese middelen ingezet moeten 
worden voor maatregelen op het vlak van leefmilieu 
en klimaat.

Vragen voor de toekomst

Wordt met deze hervorming van het Europese land-
bouwbeleid de maatschappelijke opdracht die men 
aan de landbouwsector toevertrouwt inzake klimaat- 
en biodiversiteitsbeleid niet te groot? Hebben de 
economische belangen van de intensieve en groot-
schalige landbouw te veel gewogen op het bereikte 
akkoord? Of is er finaal een goed evenwicht bereikt? 
Daarover blijven de meningen verdeeld. De beleid-
spraktijk zal de volgende jaren meer duidelijkheid 
moeten brengen.

gennet. De gemeenten moeten de middelen van het 
fonds gebruiken voor een of verschillende van de in 
het decreet vastgelegde doelstellingen: het vrijwa-
ren van de open ruimte, aandacht voor kwetsbare 
gebieden, onderhoud van het wegennet, beheer van 
waterwegen, landbouw, toerisme en recreatie, kwets-
bare groepen en de leefbaarheid van dorpen.

De gemeenten kunnen hiervoor projecten indie-
nen. Sommige fracties gaven de voorkeur aan een 
structurele ondersteuning in plaats van een project-
financiering, met in het achterhoofd de vrees dat bij 
projecten veel papierwerk komt kijken. Anderen op-
perden om aan minder gemeenten meer extra mid-
delen ter beschikking te stellen. Daarnaast vreesden 
sommigen dat gemeenten vooral zouden kiezen 
voor ‘gemakkelijke’ projectvoorstellen, namelijk het 
onderhoud van het wegennet. Op 29 mei 2013 keurde 
de meerderheid in de plenaire vergadering het ont-
werp van decreet tot vaststelling van de regels in-
zake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds 
goed. De oppositie onthield zich.

Nood aan evaluatie

Reeds tijdens de bespreking van het ontwerp van 
decreet in de commissie voor Landbouw, Visserij 
en Plattelandsbeleid, maar eveneens bij vragen om 
uitleg over de uitvoering van het decreet, bleek de 
noodzaak van een evaluatie: halen de 102 projecten 
de negen vooropgestelde doelstellingen? En hoe is 
de aandacht verdeeld over de doelstellingen? Alle 
fracties zijn van mening dat het Plattelandsfonds 
belangrijk is, maar dat een structurele oplossing voor 
de financiële situatie van de plattelandsgemeenten 
moet worden gezocht bij een algehele herziening 
van de financiering van steden en gemeenten.
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2.8. Beleidsdomeinen Leefmilieu,
Natuur, Ruimtelijke Ordening en
Onroerend Erfgoed

In de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening lagen de zwaartepunten op twee thema’s: 
vereenvoudiging van de administratieve procedures en waterbeheer. 

Op basis van onderzoek en aanbevelingen van de verenigde commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimte-
lijke Ordening en Onroerend Erfgoed en Mobiliteit en Openbare Werken werden ontwerpen van decreet over 
het integraal waterbeleid en de onbevaarbare waterlopen ingediend. Op het einde van de zittingsperiode 
werd ook het Landinrichtingsdecreet goedgekeurd, dat een vernieuwd instrumentarium aanreikt voor de 
inrichting van de open ruimte, met onder andere aandacht voor het waterbeheer.

De Vlaamse Regering ging in de Septemberverklaring van 26 september 2011 uitdrukkelijk het engagement 
aan dat de administratieve lasten voor ondernemers sterk zouden kunnen worden verminderd, doordat ze 
in een aanvraag voor  omgevingsvergunning nog maar één dossier bij één uniek loket moesten indienen. Na 
een uitgebreid proces van onderzoek, hoorzittingen en studiewerk werd het ontwerp van decreet betreffende 
de omgevingsvergunning op 23 december 2013 bij het Vlaams Parlement ingediend. Op 23 april 2014 werd 
het door de plenaire vergadering aangenomen. 

Ten slotte werd in dit beleidsdomein ook aandacht besteed aan het Onroerend Erfgoed. Het parlement legde 
de krijtlijnen van het beleid daarover al vast in 2010-2011, door hoorzittingen en aanbevelingen aan de re-
gering. Na een brede overlegronde werd het ontwerp van Onroerenderfgoeddecreet in februari 2013 bij het 
Vlaams Parlement ingediend. De plenaire vergadering keurde het goed op 3 juli 2013.

Kencijfers* van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (zit-
tingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 30 55 85 74

Aangenomen 10 55 65 14

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

843 36
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Onderwerpen in dit deel:

• Grote investeringsprojecten: één 
aanvraag, één openbaar onderzoek, één 
beslissingsmoment

• Wateroverlast en waterbeheer in Vlaanderen

• Naar een geïntegreerd decreet over het 
onroerend erfgoed

Grote investeringsprojecten: één 
aanvraag, één openbaar onderzoek, 
één beslissingsmoment

De Vlaamse ondernemerswereld pleit al jaren voor 
vlottere en snelle procedures voor grote inves-
teringsprojecten. In november 2009 richtten de 
Vlaamse Regering én het Vlaams Parlement een 
bijzondere commissie op om de mogelijkheden tot 
versnelling en vereenvoudiging van de procedures 
voor de goedkeuring van investeringsprojecten te 
onderzoeken, de zogenaamde commissies-Berx en 
-Sauwens. Met resultaat.

De werkzaamheden van de parlementaire commis-
sie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke 
Investeringsprojecten komen elders in dit verslag 
aan bod. Een van de vele aanbevelingen van deze 
commissie betreft echter het invoeren van een 
unieke vergunning voor investeringsprojecten, naar 
analogie met Wallonië, met ‘één aanvraag, één open-
baar onderzoek, één beslissingsmoment’.

De Vlaamse Regering ging in de Septemberverkla-
ring van 26 september 2011 uitdrukkelijk het enga-
gement aan dat ondernemers met de omgevings-
vergunning nog maar één dossier bij één uniek loket 
moeten indienen. Na een startnota, een conceptnota 
van de Vlaamse Regering en de klassieke advies-
ronde werd het ontwerp van decreet betreffende de 
omgevingsvergunning op 23 december 2013 bij het 
Vlaams Parlement ingediend. Op 23 april 2014 werd 
het door de plenaire vergadering aangenomen.

Ambitieuze doelstellingen

Het decreet beoogt de integratie van de vergun-
ningsverlening voor stedenbouwkundige handelin-
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gen en verkavelingen en voor de exploitatie van de 
zogenaamde ingedeelde inrichtingen, die potentieel 
hinderlijk of risicovol worden geacht voor de mens 
en het leefmilieu. De regels daarvoor zijn opgeno-
men in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) en de Vlaamse Milieuvergunningenregle-
mentering (VLAREM). Aan deze integratie zouden 
belangrijke voordelen verbonden zijn voor initia-
tiefnemers die zowel een bouw- als een milieuver-
gunning nodig hebben: tijdwinst, vermindering van 
administratieve lasten en de integrale beoordeling 
van de vergunningsaanvragen – en daardoor het 
vermijden van tegenstrijdige beslissingen. Ook zou-
den de juridische problemen met de koppeling van 
de uitvoerbaarheid van beide vergunningen komen 
te vervallen.

Het decreet zegt dat de omgevingsvergunning voor 
de exploitatie van ingedeelde inrichtingen voor 
onbepaalde duur geldig is – al zijn uitzonderingen 
mogelijk. De onbepaalde duur moet de bedrijven een 
grotere rechtszekerheid en een economisch voor-
deel bieden. Om de bescherming van de mens en het 
leefmilieu te waarborgen, wordt de uitbating wel aan 
periodieke evaluaties onderworpen. Op die manier 
moedigt het decreet de introductie van de beste 
beschikbare technieken (BBT) door bedrijven aan. Op 
het einde van elke periode van twintig jaar kan – op 
vraag van het belanghebbende publiek, de adviesin-
stanties of de vergunningverlenende overheid – een 
procedure worden gestart voor het bijstellen van de 
omgevingsvergunning. 

Voorts maakt het decreet vrijwillig vooroverleg tus-
sen de initiatiefnemer van het project en de over-
heid mogelijk en regelt het de eventuele organisatie 
van voorbereidende projectvergaderingen. De zoge-
naamde ‘administratieve lus’ staat onder bepaalde 
voorwaarden toe dat er na het openbaar onderzoek 
of tijdens de administratieve beroepsprocedure nog 
wijzigingen aan de vergunning mogelijk zijn. 

Akkoord met het principe … maar vragen bij de uit-
voerbaarheid

De commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke 
Ordening en Onroerend Erfgoed hield hoorzittingen 
over het ontwerp van decreet en wijdde er een gron-
dige bespreking aan. Daaruit bleek dat alle fracties 
achter het principe van de integratie van de steden-
bouwkundige en milieuaspecten van de vergunning 
staan.

Toch was op de oppositiebanken ook kritiek te ho-
ren. Open Vld en Groen betwijfelden dat het decreet 
daadwerkelijk voor een versnelling van de proce-
dures zou zorgen. Open Vld vreesde een vertraging 
bij de vergunning van residentiële vastgoedprojec-
ten. De grootste tijdswinst zou volgens de fractie al 
geboekt zijn bij de ontvoogding van de gemeenten 
inzake ruimtelijke ordening.

Voor Groen is de keuze voor een vergunning van 
onbepaalde duur fundamenteel fout. Het ontwerp 
van decreet zet wel in op de versnelling, maar heeft 
onvoldoende aandacht voor de milieukwaliteit. In 
de Vlaamse milieuwetgeving en de wetgeving op 
de ruimtelijke ordening zouden volgens de fractie 
expliciete normen moeten worden opgenomen die 
een toetsing van plannen en grote projecten, zoals 
de aanleg van nieuwe wegen, aan de menselijke 
gezondheid verplicht maken.

Vlaams Belang stelde vragen bij de uitvoerbaarheid 
van het decreet. Het decreet bevat nog hiaten en er 
is extra tijd nodig voor de bijscholing van de huidige 
generatie van stedenbouwkundigen en milieudes-
kundigen. De fractie had ook bedenkingen bij de 
digitalisering van het vergunningsproces en de haal-
baarheid van de krappe beslissingstermijnen.

De meerderheidsfracties steunden het langverwach-
te ontwerp van decreet, dat ze een historische stap 
noemden. CD&V en sp.a benadrukten de nood aan 
een degelijk evaluatiesysteem, dat de introductie 
van BBT mogelijk maakt, maar dat voor de bedrijven 
ook een correcte en evenwichtige benadering van de 
vergunningsvoorwaarden inhoudt. Een goed evalua-
tiesysteem is zowel ecologisch als maatschappelijk 
belangrijk.

N-VA ziet de omgevingsvergunning als een proef-
project dat later kan worden uitgebreid met andere 
elementen, zoals de sociaaleconomische vergun-
ning. Deze eerste stap is voor de fractie een signaal 
dat de tussenschotten tussen de verschillende be-
leidscompartimenten wel degelijk kunnen worden 
weggehaald. 

Steun voor de lokale besturen

Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen 
werden vragen gesteld bij de werklast die het nieu-
we decreet zou meebrengen voor de lokale besturen. 
Onder meer omdat de introductie van de omge-
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vingsvergunning gepaard zal gaan met een – welis-
waar gefaseerde – declassering van de ingedeelde 
inrichtingen, wat zal leiden tot een overheveling van 
bevoegdheden van de provincies naar de gemeen-
ten.

De Vlaamse Regering kondigde daarom een actie-
plan aan ter ondersteuning van de lokale besturen. 
Een amendement van de meerderheidsfracties dat 
bepaalt dat de Vlaamse Regering, binnen de beper-
kingen van de begroting, subsidies aan lokale bestu-
ren verleent voor de meerkosten die verbonden zijn 
aan het decreet, werd bijna unaniem aangenomen 
door de commissie. De digitalisering van het vergun-
ningsproces wordt als een belangrijke voorwaarde 
voor het slagen van de integratie gezien.

Wateroverlast en waterbeheer in 
Vlaanderen

In november 2010 werd Vlaanderen geteisterd door 
overstromingen. In de provincies Oost-Vlaanderen 
en Vlaams-Brabant kwamen duizenden woningen 
en gebouwen onder water te staan. Het Vlaams Par-
lement bleef niet bij de pakken zitten.

Op 17 november 2010 hield de plenaire vergadering 
een debat over de watersnood en het waterbeheer 
in Vlaanderen. Enkele dagen later gelastte het Uit-
gebreid Bureau de verenigde commissies voor Leef-
milieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend 
Erfgoed en Mobiliteit en Openbare Werken met een 
diepgaand onderzoek en het opstellen van beleids-
aanbevelingen.

De verenigde commissies organiseerden van 13 
januari tot 22 maart 2011 een lange reeks hoorzit-
tingen met deskundigen en alle bij het waterbeleid 
betrokken actoren. Bij de start werden de Coördi-
natiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de 
bekkencoördinatoren gehoord over de coördinatie 
van het waterbeheer. Nadien volgden sessies met 
wetenschappers, de maatschappelijke actoren en de 
waterloop- en waterketenbeheerders. Afzonderlijke 
hoorzittingen werden gehouden over de watertoets, 
de internationale dimensie van de waterproblema-
tiek, het risicobeheer en de verzekering tegen water-
overlast. Tot slot werd met een afvaardiging van de 
Vlaamse gouverneurs van gedachte gewisseld over 
de problematiek van rampenplanning en de werking 

van de bekkenstructuren.

Tijdens een werkbezoek aan Londen ten slotte be-
studeerden de leden van de verenigde commissies 
de bevoegdheidsverdeling en de rol van de diverse 
overheidsinstanties inzake waterbeleid en overstro-
mingen in het Verenigd Koninkrijk.

Ruimte voor water

Al dat studiewerk van de verenigde commissies le-
verde resultaat op. Op 7 juli 2011 besprak de plenaire 
vergadering een voorstel van resolutie van Groen en 
een gezamenlijk voorstel van CD&V, sp.a, N-VA en 
Open Vld over ‘het beheersen van wateroverlast in 
het kader van een integraal waterbeleid’. Het voor-
stel van de meerderheidsfracties en Open Vld werd 
na een grondige discussie met een ruime meerder-
heid goedgekeurd.

Het uitgangspunt van de resolutie is dat moet wor-
den gestreefd naar een meer geïntegreerd water-
beleid gericht op ruimte voor water. De drieledige 
strategie ‘vasthouden, bergen en dan pas afvoeren 
van water’ blijft het leidende principe en wordt in de 
tekst geconcretiseerd tot tientallen aanbevelingen 
voor het Vlaamse waterbeleid. De aanbevelingen 
gaan over de vereenvoudiging van het integraal 
waterbeleid, de waterbeheersing, het beleid inzake 
ruimtelijke ordening, de noodzakelijke infrastruc-
tuur- en onderhoudswerken, de juridische tools voor 
het waterbeheer (waaronder de watertoets en de in-
formatieplicht), het verbeteren van het crisisbeheer 
en het  verhogen van de watersysteemkennis.

Er was niet over alles eensgezindheid. In de plenaire 
vergadering werd bij de bespreking van de resoluties 
nog gediscussieerd over de impact van de water-
toets als instrument in het vergunnings- en plan-
ningsbeleid, over de keuze voor natuurlijke versus 
andere overstromingsgebieden, over de rol van de lo-
kale besturen en polders en wateringen in een meer 
geïntegreerd waterbeleid en over het opnieuw opera-
tioneel maken van het Rubiconfonds, een fonds dat 
in 2003 werd opgericht om de lokale investeringen 
inzake waterbeheersing financieel te ondersteunen. 
Aandachtspunten blijven het tegengaan van de ver-
harding van de Vlaamse bodem, de erosiebestrijding, 
het promoten van vormen van aangepast bouwen en 
een betere en snellere informatieverstrekking aan 
de burger, in het bijzonder wanneer die in een gebied 
met overstromingsrisico woont of wil bouwen. 
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Een blijvend aandachtspunt

Doorheen de verschillende zittingsjaren zijn de ver-
enigde commissies de uitvoering van de aanbevelin-
gen uit de resolutie van 7 juli 2011 blijven opvolgen. 
Op 18 september 2012 en 15 oktober 2013 werd in de 
verenigde commissies met de bevoegde ministers 
hierover van gedachten gewisseld.

De basis voor deze opvolging was telkens een voort-
gangsrapport van de CIW. Daaruit bleek dat er op 
het terrein heel wat ingrepen gebeurden, zoals het 
aanleggen van overstromingsgebieden, stuwen en 
pompgemalen, het onderhoud van rivieren en de 
verdere uitvoering van het Sigmaplan. Er werden 
ook beleidsmaatregelen genomen, waaronder een 
nieuwe stedenbouwkundige verordening over de 
opvang van hemelwater, de aanpassing van de code 
van goede praktijk voor rioleringen, een informa-
tieplicht voor vastgoedmakelaars en een nieuwe 
portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders (www.
waterinfo.be).

Er werd tevens een traject uitgestippeld voor de 
zogenaamde signaalgebieden – niet-ontwikkelde 
gebieden met een harde gewestplanbestemming 
zoals woongebied of industriegebied, die een functie 
kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast 
omdat ze kunnen overstromen of omdat ze door 
specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke 
spons fungeren.

Er volgden ontwerpen van decreet over het integraal 
waterbeleid en de onbevaarbare waterlopen, die 
uitvoering gaven aan de aanbevelingen van de com-
missies en die onder meer leidden tot een vereen-
voudiging van de planfiguren, structuren en proce-
dures van het waterbeleid en een nieuwe indeling 
van de onbevaarbare waterlopen.

Op het einde van de zittingsperiode werd ook het 
Landinrichtingsdecreet goedgekeurd, dat een ver-
nieuwd instrumentarium aanreikt voor de inrichting 
van de open ruimte. Het decreet voorziet bijvoor-
beeld in erfdienstbaarheden met het oog op het 
vrijwaren van het waterbergend vermogen in over-
stromingsgevoelige gebieden.

Ook in de volgende zittingsperiode zal het water-
beheer en het vermijden van wateroverlast wel-
licht een belangrijk aandachtspunt blijven voor het 
Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.

Naar een geïntegreerd decreet over 
het onroerend erfgoed

Na een lange voorbereidingstijd keurde de plenaire 
vergadering het Onroerenderfgoeddecreet goed op 3 
juli 2013. Het was een logisch gevolg van het regeer-
akkoord van de Vlaamse Regering voor 2009-2014, 
waarin de regering zich ertoe engageerde om ‘een 
nieuw decreet op het onroerend erfgoed te maken 
waarin het Verdrag van Malta volledig tot zijn recht 
komt en de versnippering binnen het domein onroe-
rend erfgoed radicaal tegengegaan wordt.’

Zowel het parlement als de regering maakte in het 
zittingsjaar 2010-2011 werk van twee conceptnota’s 
over dit onderwerp. De commissie voor Leefmilieu, 
Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 
hield hoorzittingen over de conceptnota’s en keurde 
op 25 mei 2011 een voorstel van resolutie goed met 
een twintigtal aanbevelingen voor het nieuwe de-
creet. Na een brede overlegronde werd het ontwerp 
van decreet in februari 2013 door de Vlaamse Rege-
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ring bij het Vlaams Parlement ingediend. Minister 
Geert Bourgeois schreef ook een conceptnota over 
het uitvoeringsbesluit bij het decreet.

Waarom een nieuw decreet?

Volgens de minister was de bestaande regelgeving 
te versnipperd en onduidelijk. Het ontwerp van de-
creet moest drie bestaande decreten vervangen: het 
decreet over de bescherming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten, het decreet over de land-
schapszorg en het decreet over de bescherming van 
het archeologische patrimonium. Naast de integra-
tie van deze drie decreten in een nieuwe benade-
ring van zorg voor onroerend erfgoed streefde het 
ontwerp van decreet naar een betere afstemming 
van de regelgeving inzake onroerend erfgoed op de 
procedures van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu 
en Natuur.

Het nieuwe decreet moest ook voor de omzetting 
van het Verdrag van Malta zorgen, dat bepalingen 
bevat over archeologie. Het gaf ook uitvoering aan 
afspraken die in het witboek Interne Staatshervor-
ming werden gemaakt. In dat witboek werd gekozen 
voor twee bestuurlijke niveaus inzake onroerend 
erfgoed: de Vlaamse overheid en de gemeenten. De 
‘koppelsubsidies’ – subsidies die door verschillende 
overheden worden verleend en waarbij de hoogte 
van de ene subsidie afhankelijk is van de andere – 
worden geschrapt. De provincies worden bevoegd 
voor de regionale landschappen. 

De procedures en termijnen kwamen in één decreet 
terecht. De gemeenten konden zich voortaan laten 
erkennen als onroerenderfgoedgemeente en op die 
manier een grotere verantwoordelijkheid opnemen. 
Voor het vaststellen van de inventarissen van on-
roerend erfgoed moest er een openbaar onderzoek 
komen. Het ontwerp van decreet bevatte ook regels 
inzake preventieve archeologie en verruimde het 
instrumentarium voor de handhaving.

Kritiek weerlegd

Het ontwerp van decreet was volgens de oppositie-
fracties onevenwichtig: de delen over archeologie 
en handhaving waren vrij gedetailleerd uitgewerkt, 
maar de andere hoofdstukken bevatten enkel alge-
mene bepalingen waarvan de uitvoering helemaal 
aan de Vlaamse Regering werd overgelaten. De inte-

gratie met de beleidsvelden Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu en Natuur ging volgens deze critici niet 
ver genoeg. Er bleven vragen over de financiering 
van de onroerenderfgoedzorg en sommigen von-
den de implementatie van het Verdrag van Malta te 
rigide.

Minister Bourgeois antwoordde dat sommige zaken 
vanwege de rechtszekerheid zo nauwkeurig mo-
gelijk in het decreet werden omschreven, maar dat 
andere elementen beter in een uitvoeringsbesluit 
werden geregeld om snel te kunnen inspelen op ver-
anderingen op het terrein. Het hoofdstuk Handha-
ving bijvoorbeeld handelt over procedures en sanc-
ties en omwille van de rechtsbescherming van de 
burger is een duidelijke decretale regeling daarvoor 
aangewezen. En archeologie kreeg veel aandacht in 
het nieuwe decreet omdat de regeling voor dit deel 
van het werkveld nieuw is. Volgens de minister is er 
wel degelijk een verregaande integratie van de pro-
cedure voor vaststelling van de inventarissen en de 
digitale ontsluiting daarvan. Nieuwe instrumenten, 
zoals het onroerenderfgoedrichtplan, creëren kan-
sen om tot een betere afstemming met onder meer 
het beleidsveld Ruimtelijke Ordening te komen.

Het ontwerp van decreet werd op enkele punten 
bijgestuurd in de commissie. Zo keurde de commis-
sie haast unaniem een amendement van de meer-
derheidsfracties goed dat de premiepercentages van 
het Vlaamse Gewest voor werkzaamheden aan of in 
beschermd bouwkundig erfgoed in het decreet vast-
legt. De commissie maakte daardoor duidelijk dat 
het behoud van de premies belangrijk is, ook al heeft 
dat budgettaire gevolgen voor de volgende regeerpe-
riode. Op 3 juli 2013 nam de plenaire vergadering het 
Onroerenderfgoeddecreet aan.

Varend erfgoed

Op 23 april 2014 keurde de plenaire vergadering nog 
een ontwerp van decreet goed dat het Varenderf-
goeddecreet zoveel mogelijk in overeenstemming 
brengt met het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet 
en dat de relatie met het Topstukkendecreet, dat 
de bescherming van het roerend cultureel erfgoed 
regelt, verduidelijkt. Op 16 mei 2014 werd het besluit 
betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoed-
decreet definitief goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering.
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2.9. Beleidsdomeinen Mobiliteit en
Openbare Werken

De beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken bleven in de zittingsperiode  2009-2014 beheerst door 
het Oosterweeldossier: hoe kunnen wij de Antwerpse verkeersknoop ontwarren? Door middel van negen 
voortgangsrapportages met tekst en uitleg van de Vlaamse Regering, alle betrokken instanties, de BAM (de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) en het Rekenhof, een tiental gedachtewisselingen in commissie,  
actualiteitsdebatten en actuele vragen in de plenaire vergadering volgde het parlement het dossier, en met 
name de rol van de Vlaamse Regering erin, op de voet. 

In het ‘dubbelbesluit’ van maart 2011 van de Vlaamse regering bleef het BAM-tracé overeind, maar in plaats 
van voor een brug opteerde ze nu voor een Oosterweeltunnel. Eind 2013 laaide het debat weer hevig op bij de 
bekendmaking van de resultaten van de plan-MER. Op basis daarvan, de maatschappelijke kosten-baten-
analyse en andere rapporten hakte de regering uiteindelijk de knoop door op 14 februari 2014. In het Valen-
tijnsakkoord koos de regering opnieuw voor het Oosterweeltracé, omdat het de beste waarborgen biedt voor 
de verkeersveiligheid en minder sluipverkeer opwekt. 

Wat mobiliteit betreft was een zwaartepunt in de commissie voor Mobiliteit en Openbare werken de investe-
ringen in de mobiliteitsinfrastructuur, waarbij ook de vraag naar de financiering daarvan aan bod kwam. 

Ten slotte wou de decreetgever ook een bindende langetermijnvisie inzake mobiliteit opstellen. Eind 2013 
legde de regering haar ontwerp van mobiliteitsplan voor aan de Mobiliteitsraad Vlaanderen. De bespreking 
hiervan raakte evenwel niet tijdig afgerond. Er is dus nog geen standpunt van het Vlaams Parlement…

Kencijfers* van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 13 33 46 63

Aangenomen 8 33 41 20

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

476 30
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Moet er nog beton zijn?

De commissie voor Mobiliteit en Openbare Wer-
ken buigt zich over de mobiliteitsvraagstukken in 
Vlaanderen, maar mobiliteit raakt natuurlijk aan 
nog heel wat andere sectoren: leefmilieu, energie, 
ruimtelijke ordening. De transportsector is immers 
verantwoordelijk voor een belangrijk deel aan broei-
kasgassen, fijn stof en lawaaihinder, en vertegen-
woordigt een flink stuk van de totale energiebehoef-
te. Ook de realisatie van de infrastructuur die nodig 
is om mobiel te kunnen zijn en blijven, was meer 
dan eens het onderwerp van discussie. Kortom, mo-
biliteit is de voorbije jaren verder uitgegroeid tot een 
belangrijk maatschappelijk thema. In 2014 werd het, 
met de vraag naar de overkapping van de Antwerpse 
Ring, zelfs even mee de inzet van de verkiezingen.

Investeren ondanks een moeilijk economisch kader

Hoewel de wereldwijde financiële en economische 
crisis de regering tot besparingsmaatregelen noopte, 
profileerde ze zich als een investeringsregering, ook 
wat Mobiliteit en Openbare Werken betreft. In de 
regeringsverklaring heette het dat Vlaanderen ‘de 
slimme draaischijf van Europa’ zou worden. De re-
gering wou het mobiliteitssysteem drastisch verbe-
teren om de negatieve effecten op de economie, de 
gezondheid en het milieu aan te pakken en tegelijk 
de logistieke positie in West-Europa te verbeteren. 
Ze wou de infrastructuur verduurzamen en nieuwe 
klemtonen leggen voor het openbaar vervoer, gericht 
op woon-werkverkeer en plaatsen met een grote 
vervoersvraag. Tegelijk moesten tegen het einde 
van de legislatuur nagenoeg alle missing links zijn 
aangepakt. 

Wie zal dat betalen?

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
vertegenwoordigt met 3 miljard euro aan uitgaven 

Onderwerpen in dit deel:

• Moet er nog beton zijn?

• De Oosterweel-saga blijft het parlement 
beroeren

11,5 percent van het budget van de Vlaamse over-
heid. De Lijn alleen is goed voor ongeveer 1,2 miljard 
euro aan uitgaven. Het is dan ook logisch dat de 
commissieleden bij de bespreking van de beleids-
nota en de beheersovereenkomst van De Lijn een 
grotere financiële transparantie en een grotere ef-
ficiëntie vroegen. Zo vroegen ze objectievere cijfers 
van het aantal vervoerde passagiers, wat slechts met 
de invoering van een smartcard mogelijk is.

Onderwerpen als de beperkte kostendekkingsgraad 
van het openbaar vervoer en de lage bezettingsgraad 
van bepaalde buslijnen kwamen meermaals aan 
bod. De commissie wil toezicht op het zorgzaam 
omgaan met de middelen en vroeg dan ook naar 
de onderbouwing van de investeringsbeslissingen 
en de methodiek van de maatschappelijke kosten-
batenanalyses. Ook volgde de commissie de interne 
reorganisatie van De Lijn nauwgezet op.

Blijven investeren met beperkte middelen is maar 
mogelijk als men inzet op alternatieve vormen van 
financiering. Het omvangrijkste werk, het sluiten 
van de Antwerpse Ring met een geraamde kostprijs 
van 3,2 miljard euro, moet overigens buiten de be-
groting worden gehouden en zichzelf via tolgelden 
terugbetalen. De haalbaarheid hiervan op bedrijfs-
economisch vlak was meermaals het gesprekson-
derwerp. De commissie wees erop dat Europa het 
toezicht op de begrotingen van de lidstaten heeft 
verstrengd.

Steeds nadrukkelijker viel de vraag naar het finan-
ciële plaatje van al die grote investeringswerken. Er 
worden financiële engagementen aangegaan voor 
20 tot 30 jaar: zal dat de toekomstige beleidsruimte 
niet opsouperen? De commissie agendeerde dan 
ook – als enige vakcommissie – het verslag van de 
Vlaamse Regering over de alternatieve financiering 
van de overheidsinvesteringen.

Infrastructuur versus het gebruik ervan 

Tijdens de voorbije legislatuur werd behoorlijk wat 
geïnvesteerd in infrastructuur. Missing links in de 
weginfrastructuur werden weggewerkt, bijkomende 
traminfrastructuur werd aangelegd, het fietspa-
dennet uitgebreid en verbeterd, bruggen werden 
verhoogd ten voordele van de binnenvaart en de 
toegankelijkheid van de havens werd verzekerd. 
Daarnaast was er ook aandacht voor het gebruik van 
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de infrastructuur: hoe kon men een verschuiving in 
dat gebruik realiseren? De regering had er zich im-
mers toe verbonden uit te gaan van het STOP-prin-
cipe: prioriteit geven aan stappen, trappen, openbaar 
vervoer en privévervoer, in deze volgorde. 

In die zin kwamen onderwerpen aan bod als intel-
ligente transportsystemen (ITS) en intelligente 
snelheidsassistentie, incidentmanagement en het 
beperken van de kijkfiles, een betere doorstroming 
met slimme verkeerslichten en een dynamische 
verkeerssignalisatie, de coördinatie van openbare 
werken. De aandacht van de commissie voor het 
dossier rekeningrijden verdient een afzonderlijke 
vermelding. Vanaf 2016 komt er een kilometerhef-
fing voor vrachtwagens. Voor de personenwagens 
werden nog geen knopen doorgehakt, alles bleef 
beperkt tot een proefproject.

Er was een boeiende gedachtewisseling met de 
OESO, die de stelling poneerde dat er niet zozeer een 
gebrek aan infrastructuur is in Vlaanderen, dan wel 
een gebrek aan een gecoördineerde langetermijnvi-
sie die alle vervoersmiddelen omvat. De OESO merk-
te op dat we het openbaar vervoer sterk subsidiëren, 
maar dat we via het federale beleid inzake bedrijfs-
wagens evengoed de files subsidiëren. Als oplossing 
werd onder meer een systeem van rekeningrijden 
naar voren geschoven, waarbij men soepel inspeelt 
op het moment van de verplaatsing en de locatie. 

Versnipperde bevoegdheden

De politiek inzake bedrijfswagens illustreert dat het 
mobiliteitsbeleid van de federale overheid en dat van 
de gewesten beter op elkaar moeten worden afge-
stemd. De mobiliteitsproblemen in de regio Vlaams-

Brabant, met de Brusselse Ring, stellen die noodzaak 
in een nog scherper daglicht.

Afspraken met de federale overheid zijn ook noodza-
kelijk voor de NMBS. Afgaande op de besprekingen 
in commissie lijken de spoorwegen een blijvende 
frustratie te vormen. Ze vormen de ruggengraat 
van het openbaar vervoer, maar zijn quasi volledig 
een federale bevoegdheid. Met het opstellen van 
een eigen Vlaamse Spoorstrategie wou de regering 
dan ook wegen op het federale beleid en het nieuwe 
meerjareninvesteringsplan. De commissie wil de 
NMBS-groep jaarlijks uitnodigen voor een stand van 
zaken. De wrijvingen naar aanleiding van het inves-
teringsplan van de spoorwegen en de late afstem-
ming van hun vervoersplan op dat van de regionale 
vervoersmaatschappijen, tonen aan dat dit zeker 
geen overbodige luxe is.

Uitgestelde keuzes – het Mobiliteitsplan Vlaande-
ren 

De verplichting voor de regering tot het opstellen 
van een Mobiliteitsplan Vlaanderen vloeide voort uit 
het Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009. Net zoals 
men een Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft, 
wou de decreetgever  een bindende langetermijn-
visie inzake mobiliteit. Het decreet voorzag daarbij 
in een informatief en een richtinggevend deel. Bij 
de presentatie van het informatieve gedeelte begin 
2012 hamerde de commissie op volgende items: een 
slachtoffervrij verkeerssysteem, een dynamisch mo-
biliteitsmanagement met de inzet van intelligente 
verkeerssystemen, een vernieuwde totaalvisie voor 
de fiets, een evolutie naar een multimodaal verkeers- 
en vervoerssysteem, een mentaliteitswijziging ten 
aanzien van de modal shift, en een correcte prijszet-
ting voor alle vervoersmiddelen.

Eind 2013 legde de regering dan haar ontwerp van 
mobiliteitsplan voor aan de Mobiliteitsraad Vlaan-
deren, die begin 2014 zijn advies aan het parlement 
bezorgde. De bespreking hiervan raakte evenwel niet 
tijdig afgerond. Er is dus nog geen standpunt van 
het Vlaams Parlement, en ook de regering heeft nog 
geen knopen doorgehakt. De vraag ‘of er nog beton 
moet zijn’ is zo doorgeschoven naar de volgende 
legislatuur. Door de overdracht van slechts beperkte 
middelen bij bijkomende bevoegdheden wordt de 
hele kwestie budgettair in elk geval nog moeilijker in 
de toekomst.
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De Oosterweel-saga blijft het parle-
ment beroeren

Het wordt wel eens het grootste infrastructuur-
project in Europa genoemd. Of ‘een project van 
ongekende proporties’, zoals minister-president 
Kris Peeters het verwoordde. Hoe kunnen wij de 
Antwerpse verkeersknoop ontwarren? Net als in 
de vorige zittingsperiode was dit een van de meest 
besproken dossiers. En de vraag blijft wat het beste 
tracé is om het Antwerpse verkeer in vlotte banen te 
leiden: het BAM-tracé van de regering en het Mecca-
no-tracé van enkele actiegroepen. Aansluitend werd 
in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 
25 mei 2014 de overkapping van de Antwerpse Ring 
(R1) een belangrijk en mobiliserend thema.

Niet minder dan negen voortgangsrapportages wer-
den aan dit dossier gewijd in de periode 2009-2014. 
In de vorige zittingsperiode waren het er ook al elf. 
Telkens kregen de commissieleden tekst en uitleg 
van de Vlaamse Regering, met alle betrokken instan-
ties, de BAM (de Beheersmaatschappij Antwerpen 
Mobiel, die aan het project deelneemt in een formule 
van privaat-publieke samenwerking) en het Reken-
hof . Tel daarbij nog een tiental gedachtewisselingen 
in de commissie en verscheidene actualiteitsdebat-
ten en actuele vragen in de plenaire vergadering. 

Weg met de Lange Wapper?

Tijdens het zomerreces na de verkiezingen van 2009 
– de commissies waren zelfs nog niet samengesteld 
– waren er al hoorzittingen over alternatieven voor 
de dubbeldeksbrug over een paar havendokken en 
het kerkje van Oosterweel – de zogenaamde Lange 
Wapper – en de sluiting van de R1. Dit BAM-tracé 
was de toenmalige keuze van de Vlaamse Regering, 
die in oktober 2010 door een volksraadpleging werd 
afgekeurd. Actiegroepen als stRaten-Generaal schui-
ven als alternatief hun Meccano-tracé naar voren: 
een sluiting op een wat grotere afstand van de be-
woonde agglomeratie.

Van brug naar tunnel

Daarop nam de regering in maart 2011 een ‘dubbel-
besluit’: ze bleef achter het BAM-tracé staan, met 
inbegrip van een derde tunnel onder de Schelde. 
Maar in plaats van voor een brug opteerde ze nu voor 
een Oosterweeltunnel. Die keuze werd opgenomen 
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in een Masterplan 2020, dat ruimer was dan het 
eerdere Masterplan Antwerpen. In mei 2011 preci-
seerde Vlaams mobiliteitsminister Hilde Crevits in 
het Vlaams Parlement het dubbelbesluit. De regering 
koos voor een extra Scheldetunnel van tweemaal 
drie rijstroken en ‘cut-and-cover’-tunnels bij Ooster-
weel met viermaal twee rijstroken. De hogere bouw-
kosten zouden worden meebetaald door de stad 
Antwerpen en het Havenbedrijf.

De uitbreiding van het oorspronkelijke masterplan 
hield onder meer in dat er een oostelijke tangent, 
een ‘bretel’, zou komen, de R11 en de A102. Met dit 
element uit het Meccano-tracé hoopte de regering 
de drukte van het verkeer op de R1 te verminderen. 
Uit berekeningen van het Vlaams Verkeerscentrum 
bleek dat de uitvoering van het verruimde master-
plan de zwaarste files op de R1 zouden milderen. 
Commissielid Bart Martens wees erop dat sommige 
verbindingen tegen 2020 toch weer het verzadi-
gingspunt zouden benaderen. ‘Maar niets doen is 
erger’, zo concludeerde hij.

Ondergronds

Na een grondige voortgangsrapportage, waarin de 
verkeerseffecten van het Oosterweel- en het Mec-
canotracé tegen elkaar werden afgewogen (op basis 
van studies die elkaar tegenspraken), nam het par-
lement op 7 maart 2012 een voorstel van resolutie 
aan dat de consensus binnen de meerderheid ver-
woordde. Men spoorde de regering aan het verruim-
de Masterplan 2020 uit te voeren. Opvallend genoeg 
benadrukte de tekst de noodzaak van de genoemde 
tangent van R11, R11 bis en A102. Die nieuwe ver-
binding moest zoveel mogelijk noord-zuidverkeer 
weghouden van de R1 en ze moest grotendeels on-
dergronds worden gerealiseerd.

Vanaf 2012 kwamen er trouwens steeds meer sug-
gesties binnen, met veelkleurige steun in het par-
lement, om al dat verkeersgeweld in de Antwerpse 
agglomeratie onder de grond te stoppen. Bij de be-
spreking van de voortgangsrapportage op 15 novem-
ber 2012 dook voor het eerst het alternatief op van 
het studiebureau Stramien: leg voor het doorgaande 
verkeer geen tunnel onder de R11, maar in de zate 
van de R1, en leg dan voor het plaatselijke verkeer de 
Singel boven op die tunnel – de fameuze overkap-
ping van de R1.

Jaak Polen, projectleider van de Oosterweelverbin-
ding en de R11, liet verstaan dat zoiets technisch 
mogelijk was. Op de vraag van onder meer Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jan Penris of een ingeko-
kerde R1 compatibel was met de Oosterweelverbin-
ding, antwoordde hij eveneens positief. Hij had wel 
twijfels over de financiële haalbaarheid. 

Quick wins

Intussen steeg de maatschappelijke en politieke 
druk op de regering om een definitieve beslissing 
te nemen over het tracé ter hoogte van Oosterweel. 
Maar de regering wachtte op de resultaten van de 
milieueffectenrapportage (de plan-MER) en andere 
studies vooraleer zich uit te spreken. Begin decem-
ber 2013 pakte de regering uit met een plan met 33 
quick wins om de verkeersellende in Antwerpen 
alvast wat te milderen. Het gaat om kleinere ingre-
pen zoals de herinrichting van afritten en kruispun-
ten door een betere signalisatie, het inrichten van 
bus- en spitsstroken, de verbetering van fietsverbin-
dingen enzovoort. Alle uit te voeren in 2014 en 2015. 
Over die quick wins werd de regering uiteraard ook 
ondervraagd in het parlement.

Eind 2013 laaide het debat weer hevig op bij de be-
kendmaking van de resultaten van de plan-MER, 
dat het Oosterweel- en het Meccano-tracé en alle 
bekende alternatieven onderzocht. De parlementaire 
meerderheid oordeelde bij monde van Vlaams volks-
vertegenwoordiger Mathias Diependaele dat voor de 
rangschikking van de alternatieven een ‘fotofinish’ 
nodig was tussen Oosterweel en Meccano, met een 
licht voordeel voor de Oosterweelverbinding. Ook in 
die discussie kwam het idee van een overkapping 
van de R1, als milderende maatregel voor de leef-
baarheid, weer naar boven.

Valentijnsakkoord

Op basis van het plan-MER, de maatschappelijke 
kosten-batenanalyse en andere rapporten hakte de 
regering uiteindelijk de knoop door op 14 februari 
2014. In het Valentijnsakkoord koos de regering op-
nieuw voor het Oosterweeltracé, omdat het de beste 
waarborgen biedt voor de verkeersveiligheid en 
minder sluipverkeer opwekt. De alternatieven zou-
den nauwelijks verschillen vertonen voor geluids-
overlast en fijn stof. Vlaams volksvertegenwoordiger 
Björn Rzoska was het daar niet mee eens. Hij vond in 
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de studie aanwijzingen dat het Meccano-alternatief 
beter scoorde qua hinder en gezondheidseffecten.

Opmerkelijk was evenwel dat de regering afstapte 
van een eerdere randvoorwaarde: het vrachtwa-
genverbod in de Kennedytunnel. Het vrachtverkeer 
wordt in de plaats daarvan bijgestuurd met een ge-
differentieerde tol voor vrachtwagens in de diverse 
tunnels. Het Valentijnsakkoord gaf aanleiding tot 
twee actualiteitsdebatten in de plenaire vergadering. 
‘Nooit eerder is een dossier zo uitvoerig bestudeerd’, 
zei Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk de Kort.

Ringland

Bij de bespreking van de voortgangsrapportage een 
maand later viel voor het eerst de naam Ringland, de 
actiegroep die zich achter het overkappingsvoorstel 
van het studiebureau Stramien heeft gezet. De BAM 
bevestigde dat de gekozen Oosterweelverbinding 
wel degelijk combineerbaar is met zulke en andere 
plannen voor de zuidelijke R1. De verbinding wordt 
ingesleufd tot aan het Rivierenhof. Als men beslist 
de sleuf door te trekken, kan dat perfect. De ontwer-
pers kregen trouwens de opdracht de sleuf stevig 
genoeg te maken voor overkapping.

Financiële afwegingen

Een laatste debat werd gehouden op 3 april 2014, 
nadat de resultaten bekend waren geraakt van een 

vergelijkende studie van Arcadis over de financi-
ele aspecten van de Oosterweelverbinding en de 
alternatieve tracés. Het Oosterweeltracé bleek iets 
goedkoper te zijn dan Meccano. De liberale opposi-
tie wees erop dat het alternatief ‘Oosterweel-Noord’ 
beduidend goedkoper was, maar de meerderheid 
repliceerde met te wijzen op de minder gunstige 
gezondheidsscore van Oosterweel-Noord. 
Het Rekenhof, dat het dossier in de opeenvolgende 
voortgangsrapportages financieel en juridisch be-
commentarieerde, becijferde de totale investerings-
kosten van het hele Masterplan 2020 op 7,3 miljard 
euro.

‘Het is nog lang niet gedaan’

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 was de Ant-
werpse verkeersknoop, zeker in de metropool zelf, 
een belangrijk thema. Het idee van de overkapping 
van de R1 kreeg grote bijval bij de bevolking en de 
meeste politieke partijen. Overigens is de eerste spa-
desteek voor de Oosterweelverbinding niet voor de 
onmiddellijke toekomst. Er wachten het dossier nog 
tal van administratieve procedures, onderhandelin-
gen met Europese instanties, ontwerpinspanningen 
en financiële beslissingen. Zoals Vlaams volksverte-
genwoordiger Dirk Van Mechelen het zei in een van 
de debatten: ‘Het is nog lang niet gedaan.’ Het nieuwe 
Vlaams Parlement zal er een ferme kluif aan hebben.
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2.10.  Beleidsdomeinen Onderwijs
en Gelijke Kansen

In de beleidsdomeinen Onderwijs en Gelijke Kansen was  de zittingsperiode  2009-2014 een periode van 
(plannen voor) grote hervormingen. Op basis van het werk van de ad-hoccommissie Hoger Onderwijs, werd 
de hervorming van het hoger onderwijs, en met name de academisering van de hogeschoolopleidingen, 
grondig besproken. Dat leidde in 2012 tot het Integratiedecreet.

Een moeilijkere discussie was die over de hervorming van het secundair onderwijs. Uiteindelijk resulteerde 
een lange discussie, waarbij de meningen ook binnen de regering soms erg leken te verschillen, tot twee 
belangrijke documenten: het masterplan Secundair Onderwijs werd in het Vlaams Parlement voorgesteld op 
5 juni 2013, en op 17 januari 2014 keurde de Vlaamse Regering het draaiboek goed voor de stapsgewijze uit-
voering van het masterplan. 

Een blijvend probleem in het onderwijsveld was ten slotte de schoolinfrastructuur. Investeringen in nieuwe 
infrastructuur, het stijgende aantal leerlingen, de kostprijs en last but not least de verdeling van de nieuwe 
middelen over de verschillende netten: ze passeerden allemaal de revue.

Kencijfers* van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 24 57 81 42

Aangenomen 12 57 69 10

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

971 67
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Onderwerpen in dit deel:

• De hervorming van het hoger onderwijs 

• De hervorming van het secundair onderwijs: 
een werk van lange adem 

• Nood aan meer en betere schoolgebouwen

Hervorming van het secundair 
onderwijs

In het beleidsdomein onderwijs was  – naast de 
nood aan schoolgebouwen  – de hervorming van 
het secundair onderwijs een regelmatig weerkerend 
thema. Aan de oorsprong ligt de nota daterend van 
april 2009 van een commissie van experten onder 
leiding van de heer Georges Monard. De commis-
sie zocht een oplossing voor onder meer het hoge 
aantal zittenblijvers en jongeren zonder diploma 
secundair onderwijs. Ook te veel verkeerde studie-
keuzes die leiden tot het watervaleffect noodzaak-
ten een hervorming van het secundair onderwijs. 
Dat was ook de mening van de Vlaamse Regering 
die dit expliciet als doelstelling in het regeerak-
koord inschreef. Het rapport Monard werd vermeld 
als een goede basis voor het debat en minister Smet 
bracht in september 2010 op basis van het rapport 
een oriëntatienota uit. De oriëntatienota stelt onder 
meer voor om een brede eerste graad in te voeren: 
alle leerlingen krijgen eenzelfde basispakket van 
vakken, met daarin  bijvoorbeeld Latijn maar ook 
techniek. Daardoor wordt de eigenlijke studiekeuze 
wordt uitgesteld tot het begin van de tweede graad.

Bedoeling van de Vlaamse Regering was met die 
oriëntatienota een maatschappelijk debat los te 
weken, om zo een ruim draagvlak te vinden voor de 
veranderingen. Na de oriëntatienota zou dan een 
zogenaamde conceptnota opgesteld worden met 
meer concrete, afgebakende voorstellen. Tijdens 
het najaar van 2011 organiseerde de commissie voor 
Onderwijs en Gelijke Kansen zes hoorzittingen met 
onderwijsdeskundigen.

Wel of geen brede eerste graad?

De publicatie van de conceptnota liep echter heel 

wat vertraging op. Dat leverde stof voor heel wat 
kritiek op de minister tijdens de plenaire en de com-
missievergaderingen. Dat hij in heel wat antwoorden 
op vragen over andere kwesties steevast doorver-
wees naar het debat over de hervorming van het 
secundair onderwijs gooide alleen maar olie op het 
vuur. De discussie over de hervorming kwam hele-
maal onder hoogspanning in juni 2012. Tijdens een 
debat in het televisieprogramma Terzake had N-VA-
partijvoorzitter Bart De Wever brandhout gemaakt 
van de beoogde brede eerste graad en dus ook van de 
grote hervorming van het secundair onderwijs. Een 
nieuw actualiteitsdebat kon niet uitblijven. Dat debat 
maakte duidelijk dat het water tussen N-VA en sp.a 
zeer diep is. De afwezigheid van Bart De Wever als 
Vlaams volksvertegenwoordiger tijdens het bewuste 
debat deed de gemoederen nog meer verhitten.

Het vuur laaide weer in alle hevigheid op door een 
uitspraak van minister-president Kris Peeters op 26 
november 2012. Hij stelde dat de visienota van mi-
nister Smet niet meer als basis voor het debat kon 
dienen. Een nieuw actualiteitsdebat was het gevolg. 
Ook de heer Kris Van Dijck, onderwijsspecialist van 
de N-VA, deed zijn duit in het zakje toen hij enkele 
maanden later in de krant De Tijd liet noteren dat 
niemand zat te wachten op een grote hervorming 
van het secundair onderwijs, maar dat er slimme 
en gepaste maatregelen nodig waren. Koren op de 
molen van de oppositie die opnieuw tijdens een 
actualiteitsdebat haar duivels kon ontbinden en de 
Vlaamse Regering het vuur aan de schenen leggen.

Een masterplan

Op 5 juni 2013 stelde minister-president Kris Pee-
ters het langverwachte masterplan voor de hervor-
ming van het secundair onderwijs voor.  Ouders 
en leerlingen krijgen daardoor mogelijkheden om 
een gefaseerde, bewuste en positieve studiekeuze 
te maken. Het technisch georiënteerde onderwijs 
wordt opgewaardeerd en gestimuleerd. Weten-
schap en techniek krijgen een volwaardige plaats 
in het curriculum vanaf het basisonderwijs. Ook in 
de eerste graad van het secundair onderwijs komt 
er een breed en voor iedereen gelijk basispakket, 
waarin onder andere techniek en wetenschap zijn 
opgenomen, aangevuld met een reeks keuzevakken. 
In de tweede en de derde graad worden de studie-
richtingen verminderd. De matrix – vijf studiedo-
meinen, gericht op doorstroming of arbeidsmarkt 
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– die dat gestalte moet geven, zou midden 2016 klaar 
zijn. De begrippen algemeen, technisch, beroeps- en 
kunstsecundair onderwijs zullen dan verdwijnen. De 
beoogde scholen van de toekomst zijn domeinscho-
len, die voor een of meer studiedomeinen zowel de 
doorstromings- als de arbeidsgerichte studierichtin-
gen aanbieden.

In het actualiteitsdebat daarover hekelde de op-
positie weerom de traagheid waarmee de regering 
tot het akkoord was gekomen, net als het uitstel tot 
2016, zodat een nieuwe politieke meerderheid de 
hervorming eventueel kon terugschroeven. Groen 
pleitte voor een decretale verankering van de krijt-
lijnen tijdens de lopende regeerperiode. De meerder-
heid repliceerde dat er voor het eerst in twintig jaar 
na overleg een beslissing was genomen, mét een 
groot draagvlak, en dat de uitvoering daarvan tijd 
zou vergen. Volgens de oppositiepartijen gaven de 
meerderheidspartijen een uiteenlopende interpre-
tatie aan de hervorming. Vooral als het gaat over 
de vraag of de scholen verplicht domeinscholen 
moeten worden en over het al dan niet verdwijnen 
van de huidige onderwijsvormen en in het bijzonder 
de aso-scholen. Vlaams Belang kantte zich scherp 
tegen de hervorming en verklaarde trots de enige 
verdediger van het traditionele onderwijs te zijn. 
Open Vld stelde een alternatief voor, met een ver-
vroegde inschrijvingsplicht vanaf 3 of 4 jaar en een 
versterking van het basisonderwijs als cruciale ele-
menten, naast een sterkere integratie van aso, tso en 
kso, maar met behoud van een afzonderlijk versterkt 
bso. In tegenstelling tot de sp.a, die een voorafgaand 
globaal plan noodzakelijk achtte om de hervormin-
gen een richting te geven, toonde LDD zich bevreesd 
voor een ‘tekentafelhervorming’ van een historisch 
gegroeid scholenlandschap. LDD opteerde daarom 
voor geleidelijke aanpassingen op basis van de hui-
dige onderwijsvormen.

Op 24 oktober 2013 bracht de Vlaamse Onderwijs-
raad zijn advies uit over het masterplan. Getriggerd 
door de berichtgeving in de media over wat zij een 
kritisch advies noemden, interpelleerde Vlaams 
Belang minister Smet. Een van de punten van kri-
tiek van de Vlor was dat een hervorming niets zal 
veranderen aan de perceptie van een waterval in het 
secundair onderwijs. Volgens minister Smet was het 
net hij die altijd heeft gezegd dat een structuurver-
andering een noodzakelijke maar geen voldoende 
voorwaarde is. Zo moet ook het onderscheid tus-

sen arbeiders en bedienden worden afgeschaft. Het 
kwam er voor de minister nu op aan om het uitvoe-
ringsplan op te stellen, in samenwerking met het 
onderwijsveld.

Op 17 januari 2014 keurde de Vlaamse Regering het 
draaiboek goed voor de stapsgewijze uitvoering van 
het masterplan. Tegen uiterlijk 2016 moet de nieuwe 
structuur in de tweede en derde graad rond zijn. En 
tegen 2025 zou de hervorming volledig ingevoerd 
zijn.

Ruim maatschappelijk debat leidt tot 
gedragen hervorming van het hoger 
onderwijs

Op 24 februari 2010 richtte de plenaire vergadering 
– op voorstel van de commissie voor Onderwijs 
en Gelijke Kansen – een commissie ad hoc Hoger 
Onderwijs op. Haar opdracht bestond erin een maat-
schappelijke beleidsnota over het hoger onderwijs 
in Vlaanderen op te stellen. De aanbevelingen in de 
bijhorende motie van aanbeveling werden groten-
deels verwerkt in een ontwerp van decreet, dat op 5 
juli 2012 werd aangenomen in de plenaire vergade-
ring.

De directe aanleiding voor de oprichting van de 
commissie ad hoc was de plaats die de zogenaamde 
academiserende opleidingen aan de hogescholen 
innamen. Bij de invoering van de bachelor-master-
structuur in het hoger onderwijs zijn de vroegere 
opleidingen in twee cycli aan de hogescholen – bij-
voorbeeld de opleiding tot industrieel ingenieur, 
vertaler/tolk, handelswetenschapper – begonnen 
aan een traject van ‘academisering’, met de bedoe-
ling een sterkere band met het wetenschappelijke 
onderzoek te krijgen. Door de voltooiing van deze 
academisering in 2013, werden de masters van de 
hogeschool evenwaardig aan die van de universiteit. 
Steeds vaker werd daardoor de vraag gesteld of de 
hogescholen die opleidingen nu nog wel moesten 
blijven aanbieden. Was het niet beter om de verant-
woordelijkheid over deze opleidingen bijvoorbeeld 
over te dragen aan de universiteiten, waar het mees-
te wetenschappelijke onderzoek plaatsvindt?

De commissie ad hoc heeft zich echter niet beperkt 
tot dit onderwerp. Zij heeft zich ook gebogen over 
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de structuren die het hoger onderwijs op langere 
termijn moet aannemen, en over de evolutie naar 
een geïntegreerde hogeronderwijsruimte. Ze ging 
ook in op verwante thema’s als de democratisering 
van het hoger onderwijs, de internationalisering en 
de taalregeling, de afstemming van de opleidingen 
op de behoeften van de arbeidsmarkt, het belang 
van onderzoek, de specifieke positie van het hogere 
kunstonderwijs, de personeelsproblematiek en de 
financiering.

De commissie ad hoc organiseerde tussen maart en 
juni 2010 maar liefst dertien hoorzittingen om over 
al deze aspecten een visie te kunnen formuleren. 
Zowat alle belangrijke actoren uit het Vlaamse hoger 
onderwijs werden uitgenodigd: studenten, vertegen-
woordigers van het personeel, rectoren, associatie-
voorzitters, adviesraden, wetenschappers, ambtena-
ren, mensen uit het bedrijfsleven, onderzoekers. Het 
resultaat was een maatschappelijke beleidsnota met 
een aantal duidelijke beleidsstellingen. Opmerkelijk 
was dat hiervoor een breed parlementair draagvlak 
kon worden bereikt, over de grens tussen meerder-
heid en oppositie heen.

Op 8 juli 2010 vond het plenaire themadebat plaats. 
De besprekingen gebeurden op basis van een motie 
van aanbeveling, die uiteindelijk door een overgrote 
meerderheid werd aangenomen. Zowat alle parle-
mentsleden prezen de werkwijze via de ad-hoccom-
missie en beschouwden het resultaat als het betere 
parlementaire werk. Door de vele hoorzittingen was 
er een diep maatschappelijk debat gevoerd, wat had 
geleid tot een breed draagvlak voor de hervormin-
gen.

Op 16 juli 2010 besliste de Vlaamse Regering om de 
motie uit te voeren en om te zetten in een ontwerp 
van decreet. Om de vinger aan de pols te houden, 
organiseerde de commissie op 3 februari en 6 ok-
tober 2011 nog een voortgangsrapportage over het 
hervormingsproces. Op 21 juni 2012 besprak de 
commissie het ontwerp van decreet en op 5 juli 2012 
werd het aangenomen in de plenaire vergadering. 
Vanwege de versoepelde taalregeling – er komt een 
verruiming van de mogelijkheden om anderstalige 
opleidingen aan te bieden – stemde de Vlaams 
Belangfractie tegen het ontwerp van decreet. Voor 
Groen ging de hervorming op bepaalde vlakken 
niet ver genoeg: er was te weinig rationalisering en 
democratisering.

Integratie in de universiteiten

Het ontwerp van decreet voert in grote mate de aan-
bevelingen van de motie uit. De academiserende ho-
geschoolopleidingen – met uitzondering van de aca-
demische opleidingen in de Hogere Zeevaartschool 
en de kunstopleidingen – worden geïntegreerd in de 
universiteiten. De hogere kunstopleidingen – zowel 
de professionele als de academiserende – zullen 
worden ondergebracht in een separate autonome 
structuur binnen de hogescholen in de vorm van  
Schools of Arts.

Verder voorziet de integratie in een versoepeling 
van de taalregeling om meer opleidingen in andere 
talen te kunnen aanbieden: voor de bachelorop-
leidingen kan dit tot maximum 6 procent van het 
opleidingsaanbod, voor de masteropleidingen tot 
maximum 35 procent. Hieraan zijn wel voorwaar-
den verbonden. Zo moeten docenten een taalattest 
kunnen voorleggen als ze in een andere taal willen 
lesgeven en moet de maatschappelijke meerwaarde 
van de anderstalige opleiding aantoonbaar zijn. Het 
Integratiedecreet voorziet ook in een regeling voor 
het personeel van de hogescholen dat door de aca-
demisering overstapt naar de universiteiten.

Voor deze en nog enkele andere maatregelen uit het 
decreet tekende de Vlaamse Regering een financieel 
kader uit tot 2025, waarbij in een bijkomende inves-
tering in het hoger onderwijs voorzien wordt van 
225,9 miljoen euro.

Nood aan meer en betere schoolge-
bouwen

Een thema dat tijdens de voorbije zittingsperiode 
2009-2014 herhaaldelijk ter sprake kwam in de 
Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen was 
de capaciteitsproblematiek. Het DBFM-contract, 
het stijgend aantal leerlingen, de kostprijs en last 
but not least de verdeling van de nieuwe middelen 
over de verschillende netten passeerden allemaal de 
revue.

Al tijdens de legislatuur 2004-2009 werd duidelijk 
dat er een inhaalbeweging nodig is voor de inves-
teringen in schoolinfrastructuur: op 6 juli 2006 nam 
het Vlaams Parlement het decreet betreffende de 



Legislatuurverslag 2009 — 2014

67

inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur aan. De 
bedoeling was om samen met een private partner 
te investeren in nieuwe schoolinfrastructuur. Deze 
private vennootschap staat in voor het ontwerp 
(design), de bouw (build), de financiering (finance) en 
het onderhoud (maintain) van de schoolinfrastruc-
tuur, kortweg DBFM genoemd. De participerende 
inrichtende machten betalen de vennootschap ge-
durende dertig jaar een beschikbaarheidvergoeding. 
In ruil kunnen zij de infrastructuur gebruiken en 
zorgt de vennootschap voor het onderhoud ervan.Op 
zijn beurt ontvangt de inrichtende macht hiervoor 
een toelage van het Agentschap voor Infrastructuur 
in het Onderwijs AGIOn.  Na dertig jaar wordt de 
infrastructuur definitief aan de inrichtende machten 
overgedragen.

Het uitblijven van een definitief contract riep heel 
wat vragen op bij de parlementsleden. Zij peilden 
herhaaldelijk naar het tijdstip van ondertekening 
van het contract en de start van de bouwwerken. 
Ook de vraag naar de omvang van de beschikbaar-
heidsvergoeding kwam geregeld aan bod. Op 10 juni 
2010 werd de zogenaamde ‘financial close’ voor de 
DBFM-operatie afgesloten: voor een bedrag van 1,5 
miljard euro worden meer dan 211 scholen gebouwd 
of duurzaam gerenoveerd. De vraag is dit bedrag wel 
buiten de begroting mag worden gehouden. Hierover 
ondervraagd door de oppositie, antwoordde de meer-
derheid steeds dat er nog geen definitief advies was 
van Eurostat.

Capaciteitsproblemen 

Naast de problematiek van de scholenbouw kwam 
een ander prangend probleem uitdrukkelijk naar 
voren: het tekort aan plaatsen in de scholen in grote 
steden zoals Antwerpen en Brussel als gevolg van 
de demografische evolutie. Ook de daarmee samen-
hangende inschrijvingsproblemen en de specifieke 
situatie van het Nederlandstalige onderwijs in Brus-
sel werden aangekaart.

 In een actualiteitsmotie vroegen de meerderheids-
fracties uitdrukkelijk  aan de Vlaamse Regering om 
voor 1 juli  2010 een grondige analyse van de proble-
matiek van de capaciteiten van scholen te  bezorgen. 
Daaruit bleek dat op korte termijn  (september 2010) 
vooral het probleem  in Antwerpen nijpend was. 
Voor de volgende jaren werden bij een ongewijzigd  
beleid ook capaciteitsproblemen verwacht  in Brus-

sel, Gent, Halle en Vilvoorde. Ter opvolging besprak 
de commissie halfjaarlijks voortgangsrapporten over 
de scholenbouw.

Als oplossing werd onder meer in Onderwijsdecreet 
XX de zogenaamde 2 kilometerregeling aangepast 
en werd een centrale cel met een monitoring- en 
coördinatiefunctie (taskforce) opgericht met  als 
doel om een duidelijke kijk te hebben op de capaci-
teitsproblemen. De minister was verder overtuigd 
dat de lokale besturen het best geplaatst zijn om de 
problemen in te schatten. Lokale taskforces moeten, 
samen met het departement Onderwijs en de agent-
schappen de capaciteitsbehoefte in kaart brengen 
en een actieplan met een langetermijnperspectief 
uitwerken.

Gedurende de periode 2010-2014 werd afgerond 171 
miljoen euro bijkomende middelen geïnvesteerd 
voor de reguliere scholenbouw (dus naast de DBFM-
operatie): afgerond gaat het om 57 miljoen euro voor 
het GO!, 49 miljoen euro voor het officieel gesubsidi-
eerd onderwijs en 65 miljoen euro voor vrij gesubsi-
dieerd onderwijs.

Verdeling van de capaciteitsmiddelen

De minister werd meermaals bevraagd over de ver-
deling van de middelen over de verschillende onder-
wijsnetten maar aan het einde van de zittingsperi-
ode ontstond nog heel wat beroering hierover. Voor 
de toekomstige verdeling werd op vraag van en in 
overleg met de onderwijsnetten een afsprakennota 
opgesteld. In de nota wordt aan de lokale taskfor-
ces duidelijk gemaakt welke procedures ze moeten 
volgen en hoe de centrale taskforce – waarin alle 
netten zijn vertegenwoordigd – dit verder opvolgt. 
Finaal beslist de Vlaamse Regering over de prioriteit 
van de dossiers. De nota legt daarvoor ook criteria 
vast en richtlijnen die eerder al werden gebruikt bij 
de verdeling van de capaciteitsmiddelen.

In hoeverre over de afsprakennota een akkoord was 
met de onderwijsnetten, ontstond een uitgebreide 
discussie in de commissie. De minister ging er van 
uit dat hierover overeenstemming was maar onder 
meer het GO! dacht daar anders over. Dat had te ma-
ken met het feit dat in het verleden afspraken over 
de verdeling van de middelen niet op papier werden 
gezet, en nu ter discussie stonden.  De verdeling van 
de middelen gebeurt normaal via een verdeelsleutel 
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die vastligt in Onderwijsdecreet II. Door de nijpende 
capaciteitsproblemen en het feit dat het stedelijk 
onderwijs en het GO! hieraan sneller dan het vrij ge-
subsidieerd onderwijs konden verhelpen, werd deze 
verdeelsleutel in 2010 verlaten en kregen zij meer 
capaciteitsmiddelen dan de decretaal vastgelegde 
verdeelsleutel. Daarbij zou mondeling zijn afgespro-
ken dat het vrij gesubsidieerd onderwijs later een in-
haalbeweging zou kunnen maken zodat de verdeel-
sleutel op langere termijn terug werd gerespecteerd. 
In een brief aan de commissievoorzitter betwistte 
het GO! dat een dergelijke afspraak werd gemaakt.

De oppositie verweet de minister niet alleen dat deze 
afspraken niet duidelijk op papier gezet en decretaal 
geregeld werden maar ook dat volgens de afspraken-
nota de Vlaamse Regering bij het goedkeuren van 
nieuwe dossiers de verdeelsleutel kan laten pri-
meren op de reële noden, namelijk het creëren van 
plaatsen waar nodig.

2.11.  Beleidsdomeinen Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebeleid

In het Welzijnsdomein werd de financiering van de zorg voor personen met een handicap volledig herdacht, 
in de vorm van een persoonsvolgende financiering. Het systeem is gebaseerd op gedeelde verantwoordelijk-
heid en strookt dus met de vermaatschappelijking van de zorg. De nieuwe persoonsvolgende financiering 
bestaat uit twee trappen. Er is een basisondersteuningsbudget voor een ruime groep van personen met een 
handicap, en op trap twee staat een persoonsvolgend budget voor de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg 
en ondersteuning. Ook in deze materie bevestigde het parlement zijn sterke rol als kruispunt en forum van 
democratisch overleg: door de beslissingscyclus van conceptnota over studie en hoorzittingen met het veld 
naar decreet, kon een decreet ontstaan met een inhoudelijke onderbouwing en een maatschappelijk draag-
vlak. 

Jongeren en hun ouders hebben recht op een goede hulpverlening. Dit onderwerp heeft een lange parlemen-
taire voorgeschiedenis: in 1998 was er al de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg, tijdens het 
werkjaar 2010-2011 boog de commissie voor Jeugdzorg zich over de integrale jeugdzorg. In 2013 rondde de 
commissie voor Welzijn het zittingsjaar af met een uitgebreide en geanimeerde behandeling van het ont-
werp van decreet op de Integrale Jeugdhulp, waarna de nieuwe decretale aanpak in Oost-Vlaanderen werd 
uitgetest.
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Ten slotte was er nog het kaderdecreet Kinderopvang van 2012, dat kritisch werd benaderd in het parlement 
door meerderheid en oppositie. 

Kencijfers* van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (zittingsperiode 
2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 8 41 49 50

Aangenomen 4 41 45 17

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

579 36

Onderwerpen in dit deel:

• Persoonsvolgende financiering voor 
personen met een handicap 

• Integrale jeugdhulp: een eerste aanzet 

• Naar een logisch georganiseerde 
kinderopvang?

Persoonsvolgende financiering voor 
personen met een handicap

Van bij de aanvang van de legislatuur heeft de 
Vlaamse Regering werk gemaakt van een systeem 
dat het voor personen met een handicap mogelijk 
maakt om zelf de regie te voeren over de zorg en 
ondersteuning die ze nodig hebben. Daarnaast heeft 
de regering steeds duidelijk gestreefd naar zorg-
garantie voor de zwaarst zorgbehoevenden en voor 
personen met een handicap met de grootste on-
dersteuningsnood, en dat onder de vorm van zorg, 
assistentie in natura of in contanten. Dit alles kreeg 
vorm in het decreet Persoonsvolgende Financiering.

Van conceptnota…

Al vanaf de eerste bespreking van de conceptnota 
Perspectief 2020 in juni 2010 drongen de leden van 
de commissie voor Welzijn erop aan om het begrip 
‘zorggarantie’ duidelijk uit te werken. Ze formuleer-
den tegelijk enkele bedenkingen over de juridische 
afdwingbaarheid van het begrip, en wezen erop dat 
het noodzakelijk was dat de hele sector deze visie 
ook deelde. Met de conceptnota ‘Persoonsvolgende 
Financiering voor Personen met een Handicap’ zette 
de Vlaamse Regering een volgende stap naar een de-
cretale basis voor een nieuw financieringssysteem. 

Tijdens de gedachtewisseling over deze nota in juli 
2013 vroeg Open Vld waarom de uitvoering van de 
persoonsvolgende financiering werd doorgeschoven 
naar de volgende regeerperiode. De minister verdui-
delijkte dat een conceptnota decretale bepalingen 
voorbereidt, en er dus niet op kan vooruitlopen. Het 
was zijn bedoeling dat de volgende Vlaamse meer-
derheid het debat over de personen met een handi-
cap zou voeren op basis van een systeemwijziging 
die tijdens deze regeerperiode was gerealiseerd.

Omdat persoonsvolgende financiering volgens de 
Open Vld eigenlijk geen nieuw concept is, meende 
de partij dat de regering had moeten voortbouwen 
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op de ervaringen uit het experiment met het per-
soonsgebonden budget. De partij hekelde ook het 
gebrek aan duidelijkheid over het budgettaire kader 
en noemde de nota daarom vaag. Veel gebruikers 
vragen geen budget, maar professionele ondersteu-
ning. Tal van randvoorwaarden zijn daar niet voor 
vervuld: de reguliere diensten zijn er niet voor uitge-
rust, mantelzorgers kunnen op onvoldoende steun 
rekenen en het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap is niet in staat om het nieuwe 
financieringssysteem door te voeren.

Groen was het dan weer oneens met de wijze 
waarop de conceptnota was geschreven: in besloten 
kring. Dat sprak de minister met klem tegen: er was 
geregeld overlegd met het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, én met de gebruikers. 
Het was voor Groen ook onduidelijk hoe een basis-
ondersteuningsbudget de zorggarantie zou bewerk-
stelligen. Dat budget zou gewoon beschouwd worden 
als een extra inkomen, en niet noodzakelijk gebruikt 
worden om de ondersteuningsnood te lenigen. Door-
dat het experiment met de persoonsgebonden finan-
ciering nooit tot wasdom was gekomen en er bijge-
volg amper conclusies uit te trekken waren, bleef de 
persoonsvolgende financiering volgens Groen een 
lege doos.

Voor de meerderheid stond het dan weer vast dat 
persoonsvolgende financiering het leven van perso-
nen met een handicap wezenlijk zou verbeteren. Zij 
krijgen zo immers het vertrouwen om hun budget 
naar believen in te zetten en kunnen er bijvoorbeeld 
zelf hun mantelzorg mee organiseren. Een snelle 
evaluatie was wel nodig, want het gaat om een 
ingrijpende verandering. Waar nu voorzieningen 
en instellingen gesubsidieerd worden, zullen in de 
toekomst de personen met een handicap zelf een 
toelage ontvangen.

De conceptnota stippelde enkel de weg uit die alle 
betrokkenen samen moesten afleggen. De uitda-
gingen waarvoor de sector van personen met een 
handicap zich geplaatst ziet, zijn niet op te lossen 
met enkel en alleen meer financiële middelen. Per-
sonen met een handicap hebben niet alleen recht op 
een budget, er moet tegelijk geïnvesteerd worden in 
meer en betere ondersteuning. Daarnaast dragen tal 
van andere beleidsdomeinen een deel van de ver-
antwoordelijkheid. Een kind met een handicap moet 
een plaatsje kunnen krijgen in een algemene kin-

deropvangvoorziening. Tieners met een handicap 
moeten in een gewone school les kunnen volgen. 
En voor personen met een handicap die niet in een 
reguliere school of werkomgeving terechtkunnen, is 
aangepaste dagbesteding nodig.

… tot een nieuw decreet 

De goedkeuring van het decreet Persoonsvolgende 
Financiering aan het einde van deze legislatuur 
rondde deze beleidscyclus af. Met dit decreet wordt 
een alternatief uitgewerkt voor het huidige zorgsys-
teem. Het nieuwe ondersteuningsbeleid is gebaseerd 
op gedeelde verantwoordelijkheid en strookt dus 
met de vermaatschappelijking van de zorg. De nieu-
we persoonsvolgende financiering bestaat uit twee 
trappen. Er is een basisondersteuningsbudget voor 
een ruime groep van personen met een handicap, en 
op trap twee staat een persoonsvolgend budget voor 
de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en onder-
steuning. Voorts wil het decreet het sociaal kapitaal 
voor ondersteuning maximaal inzetten in combina-
tie met een realistisch budgettair groeipad.

De oppositie verzette zich tegen dit decreet, onder 
meer omdat de uitvoering ervan wordt doorgescho-
ven naar de volgende regeerperiode. Ze vond ook dat 
er geen duidelijk zicht was op het benodigde budget 
en ze vreesde dat de groep van personen met een 
handicap gereduceerd zou worden door het invoeren 
van een toegangspoort tussen rechtstreeks en niet-
rechtstreeks toegankelijke zorg, waarbij de grootste 
groep zich tevreden zou moeten stellen met een 
vooralsnog onbekend basisondersteuningsbudget.

De meerderheid nam de verdediging van het decreet 
op zich. Alleen maar bijkomende middelen inves-
teren in de sector van personen met een handicap 
zal nooit volstaan om de wachtlijsten weg te wer-
ken. Met dit decreet komt datgene waar al lang naar 
wordt gestreefd, weer wat dichterbij.

Integrale jeugdhulp: een eerste 
aanzet

Jongeren en hun ouders hebben recht op een goede 
hulpverlening. Dit onderwerp heeft een lange par-
lementaire voorgeschiedenis: in 1998 was er al de 
maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugd-
zorg, tijdens het werkjaar 2010-2011 boog de com-
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missie voor Jeugdzorg zich over de integrale jeugd-
zorg. In 2013 rondde de commissie voor Welzijn het 
zittingsjaar af met een uitgebreide en geanimeerde 
behandeling van het ontwerp van decreet op de 
Integrale Jeugdhulp, waarna de nieuwe decretale 
aanpak in Oost-Vlaanderen werd uitgetest.

Tijdens de bespreking van het decreet op de In-
tegrale Jeugdhulp waren er, ondanks de eensge-
zindheid over het uitgangspunt, heel wat kritische 
geluiden te horen. Open Vld uitte twijfels over het 
integrale karakter van de vernieuwde jeugdhulp en 
vond het decreet te sectoraal opgebouwd. Ook Groen 
had bedenkingen bij het integrale karakter: met de 
intersectorale toegangspoort bouwt dit decreet een 
burcht rond de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, 
wat niet zal leiden tot een grotere betrokkenheid van 
jongeren en ouders.

Groen vreesde voorts dat de integrale aanpak er niet 
toe zal leiden dat de verschillende sectoren zich sa-
men verantwoordelijk zullen voelen voor kwetsbare 
jongeren en gezinnen. CD&V benadrukte dat ge-
deelde verantwoordelijkheid het tegenovergestelde 
betekent van verantwoordelijkheid afschuiven, ter-
wijl Vlaams Belang opmerkte dat het decreet maar 
weinig normatieve bepalingen bevatte en daardoor 
tot onduidelijkheid aanleiding zou geven. Met de in-
tegrale jeugdhulp wordt ook het recht op jeugdhulp 
geïntroduceerd. Een recht dat volgens de oppositie 
maar relatief is, aangezien het afhankelijk is van het 
beschikbare aanbod en budget.

Een ander discussiepunt was de vermaatschappe-
lijking van de zorg, een begrip dat niet elke fractie 
op dezelfde manier interpreteert. Het decreet kiest 
volgens Groen uitdrukkelijk voor een diagnostische 
en medische invalshoek, wat haaks staat op empo-
werment, krachtdenken en vermaatschappelijking. 
De meerderheid ontkende dat deze vermaatschap-
pelijking inhoudt dat hulpverlening voorwaardelijk 
wordt – en nam daarmee de vrees van Open Vld 
weg – of dat de overheid haar verantwoordelijkheid 
afschuift op de goegemeente. Waar zorgbehoeften 
groot zijn, neemt de overheid zeker haar verant-
woordelijkheid op.

Zal de rechtstreeks toegankelijke hulp voldoende 
uitgebouwd zijn?

Veel aandacht ging ook naar de ruime instap in de 

rechtstreeks toegankelijke hulp. Sp.a drong erop aan 
het aanbod voldoende uit te bouwen. De minister 
antwoordde dat het decreet bepaalt waarin prioritair 
geïnvesteerd wordt. De oppositie had sterke twij-
fels over de brede instroom: zullen de centra voor 
leerlingenbegeleiding, die in de eerste plaats een 
onderwijsopdracht vervullen, wel over voldoende 
middelen beschikken om er deze omvangrijke taak 
bij te nemen? En zullen jongeren en hun ouders er 
wel hun weg vinden?

Evaluatie van de voorstartregio

Alvorens de integrale jeugdhulp over heel Vlaande-
ren uit te rollen, werd het concept tussen 16 septem-
ber 2013 en 28 februari 2014 uitgetest in de provincie 
Oost-Vlaanderen. De commissie voor Welzijn sloot 
haar werkzaamheden deze legislatuur af met een 
gedachtewisseling over de voorstartregio Oost-
Vlaanderen.

Volgens Groen illustreert de voorstartregio hoe de 
integrale jeugdhulp is teruggebracht tot een louter 
administratief proces dat geen ruimte laat voor 
persoonlijk contact tussen jongere en jeugdzorg. 
Sp.a gaf tijdens de gedachtewisseling uiting aan 
haar blijvende ongerustheid. De partij bleef achter 
het decreet staan, maar zag nog veel ruimte voor 
verbetering en vroeg daarom om de uitrol over heel 
Vlaanderen uit te stellen. Ook N-VA was er voorstan-
der van eerst de knelpunten bij te sturen.

Naar een logisch georganiseerde kin-
deropvang?

Kinderopvang moet een recht zijn voor alle gezin-
nen die er gebruik van willen maken, waarbij de 
keuzevrijheid van de ouders voorop moet blijven 
staan. Daarom behandelde het Vlaams Parlement 
in het voorjaar van 2012 het nieuwe kaderdecreet 
Kinderopvang. Dat decreet wil de versnipperde kin-
deropvang aanpakken en rechtszekerheid bieden 
aan gezinnen en opvangvoorzieningen. Het heeft de 
ambitie om tegen 2016 voor de helft van alle kinde-
ren jonger dan drie jaar een plaats te creëren in de 
kinderopvang. En vier jaar later moeten alle kinde-
ren een plaats hebben.

Aangezien de nieuwe regelgeving uitgaat van de 
bestaande situatie, was het volgens de meerderheid 
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aangewezen om met een kaderdecreet te werken, 
maar voor de oppositie laat een kaderdecreet te veel 
vragen onbeantwoord. Volgens sommigen gaat dit 
decreet voorbij aan de overgang van kinderopvang 
naar de kleuterschool, en is het voornemen om 
tegen 2020 alle kinderen een kinderopvangplaats te 
bieden niet meer dan een juridisch niet-afdwingbare 
beleidsintentie – mee omdat er geen zicht is op het 
beschikbare budget.

Kwaliteit als sleutelwoord

Sommigen vinden tegelijk dat het decreet te veel 
uitgaat van het aanbod en te weinig van de vraag. 
Voortaan heeft iedereen die kinderopvang organi-
seert, ook een vergunning nodig – om zo de kwaliteit 
te kunnen garanderen. Zal dat niet leiden tot weer 
nieuwe voorwaarden, en dus tot dure investeringen? 
De vergunning geldt voor gezinsopvang en voor 
groepsopvang. Het onderscheid tussen beide op-
vangvormen is gebaseerd op het aantal kinderen dat 
tegelijk aanwezig is, wat op zijn beurt de discussie 
aanzwengelde over het maximumaantal kinderen 
per begeleider.

Tegenover de verplichte vergunning staat een 
systeem van trapsgewijze subsidies. Er is een ba-
sisbedrag voor organisatoren met een vergunning. 
Daarbovenop is een subsidie mogelijk voor wie zijn 
bijdragen laat afhangen van het inkomen van de ou-
ders en voor wie zich tot kwetsbare gezinnen richt.

Ouders berekenen zelf hun tarief

Tijdens een gedachtewisseling aan het einde van de 
legislatuur werd de commissie voor Welzijn geïn-
formeerd over de uitvoering van dit decreet. Bij de 
redactie van het vergunningenbesluit, dat de voor-
waarden bevat waaraan alle opvangvoorzieningen 
minimaal moeten voldoen, is erop toegezien dat de 
huidige opvang dankzij overgangsmaatregelen blijft 
bestaan. Een belangrijk element in dit besluit is het 
aantal kinderbegeleiders per kind, dat dankzij de 
invoering van dit decreet gelijk is voor alle opvang-
vormen.

In het subsidiebesluit staat de leefbaarheid van de 
sector voorop. Het uitgangspunt is en blijft dat elke 
deelsector zijn middelen behoudt. Ouders die ge-
bruikmaken van inkomensgerelateerde kinderop-
vang moeten hun tarief, de zogenaamde kindcode, 

voortaan zelf berekenen op de website van Kind en 
Gezin. Over de volgens sommigen chaotische invoe-
ring zijn talrijke vragen om uitleg en interpellaties 
behandeld.

Kritiek op alle banken

Voor Open Vld is het duidelijk dat de gesubsidieerde 
sector in zijn comfortzone wordt gelaten. Het is 
voornamelijk de zelfstandige sector die nieuwe, en 
niet altijd even zinvolle verplichtingen krijgt opge-
legd. Waarom bijvoorbeeld moet een voorziening 
met achttien of meer kinderen de vorm aannemen 
van een vennootschap met sociaal oogmerk? Daar-
naast worden de mogelijkheden van de zelfstandige 
sector om flexibele opvang te organiseren beknot.

Groen heeft heel wat vragen bij de financiële leef-
baarheid van de zelfstandige sector, die in grote 
mate afhankelijk is van de loonvoorwaarden opge-
legd in de collectieve arbeidsovereenkomst. Er zijn 
voorts twijfels over de omkadering en de nefaste 
gevolgen daarvan op de kwaliteit. De partij had ook 
haar bedenkingen over de draagkrachtmeting.

Ook in de meerderheid waren enkele kritische be-
denkingen te horen. Het decreet is noodzakelijk om 
het kinderopvanglandschap te laten evolueren naar 
een uniform systeem, maar soms wekken de uit-
voeringsbesluiten wel de indruk dat er enkel meer 
regels worden opgelegd zonder dat de decretale 
doelstellingen worden gehaald.
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2.12.  Beleidsdomeinen Woonbeleid,
Stedelijk Beleid en Energie

Woonbeleid is haast een synoniem geworden voor de promotie van woningbezit: maar liefst 75 percent van 
de Vlamingen is eigenaar van zijn huis of appartement. Het is een investering die gezien wordt als de beste 
garantie voor een financieel onbezorgde oude dag. Maar wordt er niet te eenzijdig gefocust op eigenaar-
schap? De tweede belangrijke pijler van het woonbeleid, het sociaal wonen, kreeg de afgelopen jaren met een 
aantal problemen te kampen. Zo liep het grond- en pandenbeleid juridische averij op. De privéhuurmarkt 
komt geleidelijk nadrukkelijker op de beleidsradar en zou dringend van het stigma van ‘miseriemarkt’ ver-
lost moeten raken. 

In haar regeerakkoord van 2009 noemde de nieuwe Vlaamse Regering de oprichting van een Vlaams Ener-
giebedrijf een prioritaire doelstelling. Halverwege de zittingsperiode keurde het Vlaams Parlement dan ook 
het oprichtingsdecreet goed. De oppositiepartijen bleven echter kritische vragen stellen bij de doelstellingen 
en strategie van het bedrijf.

Europese doelstellingen zorgen ervoor dat België in 2020 13 percent van al zijn energie uit hernieuwbare 
bronnen zal moeten putten. Vooral de elektriciteitssector leent zich tot die doelstelling. Vandaar dat Vlaan-
deren met een systeem van verhandelbare certificaten bedrijven en burgers aanmoedigt om groene stroom 
te produceren. Een neveneffect bleek echter dat dit systeem de elektriciteitsprijzen omhoogstuwde. Voor de 
Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement was de tijd aangebroken om het Energiedecreet van 2009 aan 
te passen. Ze deden dit in verschillende etappes, waardoor de problematiek de commissie voor Woonbeleid, 
Stedelijk Beleid en Energie een legislatuur lang heeft beziggehouden.

Kencijfers* van de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (zittingsperiode 2009-2014)

Decreten Resoluties

voorstel ontwerp totaal

Ingediend 18 40 58 24

Aangenomen 7 40 47 7

* Voor de toelichting bij de kencijfers, zie de inleiding bij hoofdstuk 2.1.

Vragen om Uitleg Interpellaties

473 35
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Onderwerpen in dit deel:

• Trends in het woonbeleid

• Het Vlaams Energiebedrijf

• De eeuwige terugkeer van het 
Energiedecreet

Trends in het woonbeleid

In ons land is woonbeleid haast synoniem met de 
promotie van woningbezit. En met succes: liefst 
75 percent van de Vlamingen is eigenaar van het 
huis of appartement waarin hij vertoeft. Een inves-
tering die gezien wordt als de beste garantie voor 
een financieel onbezorgde oude dag. Sommigen 
zien echter ook nadelen aan de focus op eigenaar-
schap. De tweede belangrijke pijler van het woon-
beleid, het sociale wonen, kreeg de afgelopen jaren 
met een aantal problemen te kampen. Zo liep het 
grond- en pandenbeleid juridische averij op. De 
privéhuurmarkt komt geleidelijk nadrukkelijker op 
de beleidsradar en zou dringend van het stigma van 
‘miseriemarkt’ verlost moeten raken. 

Privéhuisbezit

De woonfiscaliteit kende haar laatste legislatuur 
onder federale vleugels. Door de staatshervorming 
is de bevoegdheid sinds 1 juli 2014 overwegend 
Vlaams. Om de overheveling voor te bereiden wijdde 
het Vlaams Parlement plenaire en commissiede-
batten aan de Woonbonus. Moet Vlaanderen dit 
systeem gewoon voortzetten, hervormen of zelfs 
helemaal afschaffen?  De Vlaamse Woonraad, die 
voor afschaffing pleitte, kreeg de wind van voren 
van alle fracties behalve Groen. Die fractie argumen-
teerde dat de Woonbonus op termijn onbetaalbaar 
wordt en de vastgoedprijzen alleen maar omhoog 
jaagt. Bovendien levert woningbezit ook nadelen op, 
bijvoorbeeld op vlak van jobmobiliteit of evoluerende 
gezinsbehoeften. Open Vld argumenteerde dat een 
afschaffing tot een instorting van de vastgoedprijzen 
zou leiden met een enorme kapitaalsvernietiging als 
gevolg. De CD&V beklemtoonde dat de huidige con-
tracten ongewijzigd blijven, maar sluit voor toekom-
stige contracten een hervorming niet uit.

Van het reeds bestaande Vlaamse beleid ten aanzien 
van woningeigenaars sprong vooral de renovatiepre-
mie in het oog, zeker in het begin van de legislatuur. 
Al in oktober 2009 kondigde minister van Wonen 
Freya Van den Bossche een hervorming van die 
premie aan. Het enorme succes deed deze maatregel 
van de vorige Vlaamse Regering budgettair ontspo-
ren. Daarom verlaagde de nieuwe regering de premie 
van 30 naar 20 percent, behalve voor de doelgroep 
uit de lagere inkomenscategorie, en kwamen alleen 
nog renovaties in aanmerking die de basiskwali-
teit van de woning verbeteren. De regering hield de 
overgang tussen het huidige en het nieuwe stelsel 
bijzonder kort, wat de Vlaamse Ombudsman de uit-
spraak ontlokte dat deze case als negatief voorbeeld 
in elk handboek voor ombudswerk thuishoorde, ook 
al gezien de problematische communicatie van de 
nieuwe regering en de slechte budgettaire inschat-
ting van haar voorganger.

Sociaal wonen

Zelfs met 75 percent huiseigenaars blijft meer dan 
een miljoen Vlamingen op een of andere vorm van 
huren aangewezen. Die mensen hebben in principe 
geen voordeel bij fiscale maatregelen met betrek-
king tot huisbezit. In heel wat gevallen betreft het de 
lagere inkomenscategorieën, voor wie de drempel 
naar een woningaankoop te hoog blijft, zelfs met een 
woonbonus. Traditioneel probeert de overheid hen te 
helpen met sociale woningen, sinds jaar en dag een 
Vlaamse bevoegdheid. Maar op dat gebied kan het 
aanbod de vraag niet volgen, en blijven de wacht-
lijsten maar aangroeien. Met het Grond- en Pan-
dendecreet uit 2009 wou de regering-Peeters I het 
sociale woonaanbod tegen 2020 gevoelig verhogen 
met 43.000 huurwoningen, 21.000 koopwoningen 
en 1000 kavels. Met het oog op een goede spreiding 
kreeg elke Vlaamse gemeente een ‘bindend sociaal 
objectief’ van 9 percent sociale woningen opgelegd. 
Tijdens diverse begrotingsdebatten verklaarde de 
CD&V dat ze bijzonder veel belang hecht aan de 
integrale uitvoering van dit decreet. Oppositieleden 
twijfelden echter aan de haalbaarheid op het terrein.

De grootste problemen bleken van juridische aard. 
Vanuit twee hoeken kwamen er procedures over het 
Grond- en Pandendecreet. Vertegenwoordigers van 
Franstaligen in de Vlaamse Rand verzetten zich te-
gen de artikelen over het zogenaamde ‘wonen in ei-
gen streek’, waardoor mensen met een band met de 
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gemeente voorrang krijgen in bepaalde woonuitbrei-
dingsgebieden. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat 
haalde verhaal tegen de bepalingen over de sociale 
lasten, die opgelegd worden aan privéontwikke-
laars. Beiden kregen in november 2013 gelijk van het 
Grondwettelijk Hof. Om een juridische impasse te 
vermijden, vernietigde dat hof een maand later ook 
bepalingen uit de Codex Ruimtelijke Ordening. Het 
eindresultaat is dat de realisatie van bijkomend soci-
aal woonaanbod in de toekomst minder afdwingbaar 
wordt, zeker wat de inzet van de privésector betreft. 
De sociale objectieven van de gemeenten zijn wel 
overeind gebleven.

Ook het bestaande patrimonium van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen baarde het parlement 
zorgen. Minister Van den Bossche kreeg heel wat 
vragen over de renovatiebehoeften van sociale ap-
partementen. Zeker de energiezuinigheid was voor 
verzekering vatbaar.  LDD hamerde geregeld op de 
leegstand van sociale panden. In november 2011 
wisselde de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk 
Beleid en Energie van gedachten met de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen. De spreker van de 
maatschappij deelde mee dat zowat de helft van het 
sociale patrimonium niet voldoet aan de energiever-
eisten op het vlak van efficiënte verwarmingsketels, 
dubbel glas en dakisolatie. Het gevolg is een inten-
sief en prijzig energierenovatieprogramma.

Een heel fundamentele vraag, die als een leidraad 
door de legislatuur liep, is wie er nu eigenlijk recht 
heeft op een sociale woning. Groen, LDD en Open Vld 
vinden dat het beperkte patrimonium moet voorbe-
houden blijven voor de allerarmsten, en enkel voor 
de periode dat ze een reële woonnood kennen. De 
meerderheidsfracties en het Vlaams Belang stonden 
daarentegen achter het principe van volkshuisves-
ting, waarbij iedereen met een bescheiden inkomen 
toegang krijgt tot het sociale huurstelsel. Minister 
Van den Bossche volgde die laatste filosofie en ver-
soepelde de inkomensgrenzen waaronder mensen 
in aanmerking komen.

De privéhuurmarkt

De conclusie van het voorgaande is dat lang niet 
iedereen die geen eigen woning kan kopen, meteen 
in een sociale woning terechtkan. Voor die mensen 
is de privéhuurmarkt de enige oplossing. Maar juist 
daar krimpt het aanbod. Steeds meer privéverhuur-

ders doen hun huurwoning van de hand omwille van 
wanbetalingen, schade, hoge gerechtskosten en een 
wetgeving die ze te vriendelijk vinden voor de huur-
der. Daarover heeft de commissie voor Woonbeleid, 
Stedelijk Beleid en Energie uitvoerig gedebatteerd 
met zowel minister van den Bossche als vertegen-
woordigers van de sector en de huurders zelf. 

Het eerste resultaat is een verstrenging van het 
woningkwaliteitsbeleid. Een decreet van 2011 maakt 
doelbewuste verhuring van onwaardige woningen 
(huisjesmelkerij) een pak moeilijker, want sindsdien 
is die praktijk al strafbaar vanaf het moment dat 
een dergelijk pand te huur wordt aangeboden. Dit 
maakt preventieve controle mogelijk in plaats van 
louter remediëring achteraf. Volgens sommige op-
positieleden baadde een dergelijke maatregel in een 
fundamenteel wantrouwen tegenover eigenaars-
verhuurders. 

De meerderheid wees er evenwel op de ze met ande-
re maatregelen de privéhuurmarkt nieuw leven zou 
inblazen. Die ‘totaalaanpak’ van minister Van den 
Bossche behelst onder meer een Huurgarantiefonds, 
de promotie van de socialeverhuurkantoren (SVK’s) 
en huurpremies. Met die maatregelen moet het weer 
aantrekkelijker worden om een woning te huur aan 
te bieden. 

Het Huurgarantiefonds kan de privéhuurder meer 
woonzekerheid bieden en de verhuurder meer inko-
menszekerheid. De sp.a-fractie zag in het fonds een 
dijk tegen uithuiszettingen en een incentive om een 
woning te verhuren aan mensen met lagere inko-
mens. Anderen waarschuwden dat het fonds geen 
wanbetalingen mag aanmoedigen. SVK’s kunnen het 
administratieve werk van de verhuurder overnemen 
en hem de garantie op een permanent huurinkomen 
bieden. De huurpremie ten slotte geeft iedereen die 
minstens vijf jaar op een wachtlijst voor een sociale 
woning staat, automatisch een tegemoetkoming bij 
de huur van een privéwoonst.

Het Vlaams Energiebedrijf

In haar regeerakkoord van 2009 noemde de nieuwe 
Vlaamse Regering de oprichting van een Vlaams 
Energiebedrijf een prioritaire doelstelling. Halver-
wege de zittingsperiode keurde het Vlaams Parle-
ment dan ook het oprichtingsdecreet goed. De oppo-
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sitiepartijen hebben de doelstellingen en strategie 
van het bedrijf echter steeds in vraag gesteld.

Speculaties

Op 1 juli 2010 bevestigde minister voor Overheidsbe-
drijven Ingrid Lieten in de commissie voor Woonbe-
leid, Stedelijk Beleid en Energie de ambitie om snel 
werk te maken van de juridische oprichting van het 
Vlaams Energiebedrijf. Meteen situeerde de minister 
het bedrijf als een investeerder in duurzame ener-
gieproductie en energiediensten. Het Vlaams Belang 
verdedigde in dezelfde vergadering een voorstel om 
het energiebedrijf kernenergie te laten produceren, 
maar vond geen medestanders. Het budget van 200 
miljoen euro volstaat daarvoor trouwens niet. Spe-
culaties over de oprichting van een monopoliedoor-
brekend  ‘Vlaams Electrabel’ waren met dit relatief 
beperkte budget eveneens van de baan. De opposi-
tiepartijen Open Vld en LDD hebben steeds verklaard 
dat ze geen enkel heil verwachtten van de oprich-
ting van dit nieuwe overheidsbedrijf.

Resolutie bij decreet

Na wat gescherm over de procedure en een hele 
reeks hoorzittingen keurde het Vlaams Parlement 
op de valreep van het tweede zittingsjaar het oprich-
tingsdecreet goed, in juli 2011. Op de dag van de ple-
naire goedkeuring legden de meerderheidsfracties 
een voorstel van resolutie neer met gedetailleerde 
instructies aan de Vlaamse Regering. De resolutie, 
die in november groen licht kreeg, omschreef de 
prioritaire taken van het prille bedrijf als volgt:

• als Vlaamse ESCO (‘energy services 
company’) investeren in een exemplarische 
energie-efficiëntie van de gebouwen van de 
Vlaamse overheid zelf en van onderwijs- en 
verzorgingsinstellingen;

• de participaties bundelen die al bestaan via de 
Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) of de 
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV);

• als rollend fonds kleine bedrijven steunen om hun 
nieuwe technologie op de markt te brengen, opdat 
Vlaanderen een vooraanstaande rol kan spelen 
in innovatieve technologie voor hernieuwbare 
energie.

Voorts kreeg de regering opdracht een meerjarig bu-

sinessplan op te stellen en de voortgang regelmatig 
te rapporteren aan het parlement.

Hoelang nog?

In januari 2013 interpelleerde Groen met de vraag 
waarom het bedrijf nog altijd niet operationeel was. 
Minister Lieten noemde een complex oprichtings-
proces inherent aan elk nieuw overheidsbedrijf, 
gezien de strikte Europese en Vlaamse regels. Voorts 
riep ze op om niet te blijven hameren op termen als 
‘paradepaardje van de regering’ en ‘Vlaams Electra-
bel’. De afgelopen jaren was de energiemarkt trou-
wens losgeraakt uit het feitelijke monopolie dat er 
in 2009 nog heerste, zodat de overheid zeker geen 
eigen grote speler meer hoefde te creëren.

In mei 2013 presenteerden voorzitter Andries Griff-
roy en CEO Dirk Meire van nv Vlaams Energiebedrijf 
het businessplan, dat op twee pijlers steunt: (1) ont-
zorgen van de Vlaamse overheid en (2) investeren in 
innovatie. In de eerste pijler onderscheidden ze drie 
bouwstenen:

• bevordering van rationaal energiegebruik als 
ESCO;

• energieleverancier van de overheid;

• productie van groene energie voor de overheid.

De ongerustheid van de oppositie was daarmee ech-
ter niet weg. Dat bleek uit vragen en interpellaties in 
het laatste zittingsjaar.

Stimulerend energiebeleid

Europese doelstellingen zorgen ervoor dat België in 
2020 13 percent van al zijn energie uit hernieuwbare 
bronnen zal moeten putten. Vooral de elektriciteits-
sector leent zich tot die doelstelling. Vandaar dat 
Vlaanderen met een systeem van verhandelbare 
certificaten bedrijven en burgers aanmoedigt om 
groene stroom te produceren. Een neveneffect bleek 
echter dat dit systeem de elektriciteitsprijzen om-
hoogstuwde. Het was voor de Vlaamse overheid de 
afgelopen jaren alle hens aan dek om bij te sturen. 
Bovendien werd ze geconfronteerd met juridische 
claims die het systeem helemaal op de helling 
dreigden te zetten.
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Het Energiedecreet van 2009 legt alle energiele-
veranciers die de Vlaamse markt willen bespelen, 
een quotum op van groenestroomcertificaten. Dat 
verplicht hen om ofwel zelf in Vlaanderen groene 
stroom te produceren, ofwel Vlaamse groene stroom 
te financieren via de certificatenhandel.

Opdat ook de milieuvriendelijkste productiemetho-
des investeerders zouden vinden, kregen ook de 
distributienetbeheerders een rol te spelen. Zij moes-
ten de certificaten voor onder andere zonne-energie 
zelf opkopen, tegen decretaal vastgelegde tarieven. 
Die steungarantie moest het verschil bijpassen tus-
sen de eertijds zware investeringen in fotovoltaïsche 
installaties en hun rendement, en zo de zonne-ener-
giesector de kans geven zich te ontwikkelen.

Het Energiedecreet ging ervan uit dat die ontwik-
keling met de tijd een geleidelijke prijsdaling zou 
teweegbrengen en voorzag daarom in een even 
geleidelijke steunverlaging. Maar in de realiteit nam 
de prijs van zonnepanelen een duik en werd het 
dankzij de hoge steun plots bijzonder lucratief om 
panelen te installeren. Handige ondernemers legden 
megaparken aan en boekten megawinsten.

Ongewenste neveneffecten

De netbeheerders Eandis en Infrax verwierven op 
die manier massa’s dure certificaten die ze amper 
aan de markt konden slijten. Om hun verlies te 
compenseren verhoogden ze in 2010 de distributie-
nettarieven. Vanaf toen kregen heel wat burgers het 
gevoel dat ze stevig meebetaalden voor de zonnepa-
nelen van hun buurman.

Voor de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement 
was de tijd aangebroken om het Energiedecreet van 
2009 aan te passen. Ze deden dit in verschillende 
etappes, waardoor de problematiek de commissie 
voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie een 
legislatuur lang heeft beziggehouden. 

Een voorlopig decreet pakt de grootste anomalieën 
aan

Al in december 2010 wou de Vlaamse Regering de 
begrotingsdebatten in het Vlaams Parlement aan-
wenden om het Energiedecreet te wijzigen, via een 
amendement op het programmadecreet. Parle-
mentsvoorzitter Jan Peumans vond dit geen goede 
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parlementaire hoek: een voorstel van decreet van 
volksvertegenwoordigers uit de meerderheidsfrac-
ties. De oppositie noemde het voorstel een verdoken 
ontwerp en ging ervan uit dat de regering de pen 
had vastgehouden.

De indieners wensten voor nieuwe installaties geen 
enkele vorm van oversubsidiëring meer te gedogen. 
Directe ingrepen – waaronder een prompte daling 
van de minimumprijs per certificaat voor nieuwe 
zonnepanelen – gingen vergezeld van een funda-
mentele hervorming. De trendbreuk kreeg gestalte 
in de introductie van ‘banding’, een flexibel reken-
systeem dat elke technologie nog precies de steun 
toekent die ze nodig heeft. Bijsturingen hebben niet 
langer een loodzware goedkeuringsprocedure nodig. 

Gezien het huidige overschot op de certificaten-
markt verdubbelde de regeling de levensduur van 
certificaten tot tien jaar. Het loont voor netbeheer-
ders dus om hun certificaten in tijden van overschot 
te ‘banken’, zeker omdat dit voortaan ook recht geeft 
op rentesubsidies.
 
De oppositie was behoorlijk misnoegd over het korte 
tijdsbestek dat de commissie kreeg om deze com-
plexe materie te behandelen en al helemaal over de 
achttien amendementen die de meerderheid net 
voor de stemming in de commissie had ingediend. 
‘Abominabel haastwerk’, klonk het.

Bovendien sprak Groen van een resolute keuze voor 
grootschalige biomassaprojecten ten koste van de 
veel klimaatvriendelijkere zonne-energie. Open Vld 
had het certificatensysteem het liefst helemaal over-
boord gegooid en de steun voor hernieuwbare ener-
gie naar de algemene begroting willen overhevelen. 
Vlaams Belang betwistte de bewering van de meer-
derheidsfracties dat deze maatregelen het aandeel 
van de groene elektriciteit zouden opdrijven.

De late indiening en de moeizame commissiebe-
handeling resulteerden uiteindelijk in een plenaire 
goedkeuring van het voorstel van decreet op minder 
dan een maand voordat een aantal cruciale maatre-
gelen van kracht werden. Het bandingsysteem heeft 
sedertdien de steun voor de almaar goedkoper wor-
dende zonnepanelen tot nagenoeg nul herleid.

Toch nog juridische bezwaren

Het certificatensysteem kreeg het ook juridisch 

werkmethode: wat was de link met de Vlaamse 
begroting? De steun zit immers vervat in de elektri-
citeitsfactuur van de burger, niet in de uitgaven van 
de Vlaamse overheid. 

Ook de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid 
en Energie verkoos zich eerst uitgebreid te infor-
meren, veeleer dan via een overhaast amendement 
ingrijpende maatregelen te treffen. Toen de regering 
in februari 2011 een apart ontwerp van decreet in-
diende, hoorde de commissie zestien organisaties 
in vier vergaderingen. De Vlaamse energieregulator 
VREG en het Vlaams Energieagentschap VEA ver-
klaarden dat ze al een hervorming van het certifi-
catensysteem aan het voorbereiden waren. Vlaams 
energieminister Freya Van den Bossche bevestigde 
dat het ontwerp van decreet slechts een dringende 
en voorlopige bijsturing was in afwachting van een 
grondige evaluatie van het hele energiebeleid. 

Het ‘tussendecreet’ liet de certificatenprijs bij nieuw 
geïnstalleerde PV-installaties alvast veel drasti-
scher dalen dan de aanvankelijke 20 euro per jaar. 
Het voerde ook een onderscheid in tussen grote en 
kleine installaties. Voor de grote zou de doelprijs van 
90 euro al in 2013 een feit zijn, voor de kleine pas 
vanaf 2016.

De nieuwe inzichten die de hoorzittingen hadden 
opgeleverd, vonden hun vertaling in amendementen 
van de meerderheidsfracties en de oppositiepar-
tijen Groen en Open Vld. De zeven goedgekeurde 
amendementen hadden oog voor de situatie van 
biovergisters en beperkten de steunperiode voor 
zonne-energie in de tijd. Ze reduceerden de drempel 
waarboven sprake is van een grote PV-installatie 
tot een kwart van de oorspronkelijk voorziene 1000 
kilowatt piekvermogen. Alle amendementen van 
de oppositie werden verworpen, waaronder een 
voorstel van de Open Vld om de minimumprijs van 
groenestroomcertificaten nog sneller en sterker te 
doen dalen.

Veel selectievere steun

In november 2011 deelde minister Van den Bos-
sche mee dat de regering het systeem met groene-
stroomcertificaten wou behouden, zij het met een 
nieuwe aanpassing van de minimumprijzen. Het 
duurde echter nog een half jaar voor de minister 
een akkoord binnen de Vlaamse Regering kon aan-
kondigen. Het uiteindelijke initiatief kwam zelfs uit 
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zwaar te verduren. In 2013 won papierfabrikant 
Stora Enso een zaak bij het Grondwettelijk Hof en 
moest het Vlaams Parlement het recent gewijzigde 
Energiedecreet nog eens ‘repareren’. De oppositie 
kreeg meteen nieuwe munitie in haar kritiek op de 
onzorgvuldige wetgevingstechniek van de Vlaamse 
decreten en de daaruit voortvloeiende rechts- en 
investeringsonzekerheid.

Een regelrechte dreiging is de zaak die energiele-
verancier Essent bij het Europees Hof van Justitie 
heeft aangespannen. Het bedrijf werd systematisch 
beboet omdat het naast Vlaamse certificaten ook 
buitenlandse garanties van oorsprong inbracht. De 
Europese advocaat-generaal heeft intussen geadvi-

2.13.  Vlaams Parlement en
Vlaamse Regering

Het samenspel, soms het steekspel tussen het parlement en de regering liet in de regeringsperiode 2009-
2014 een bijzondere dynamiek zien. Een duidelijke externe factor daarin waren de wisselende krachtsver-
houdingen tussen de coalitiepartners, die bleken uit bijvoorbeeld de federale verkiezingen van 2010 en de 
uiterst lange federale formatie die daarop volgde en uit de lokale verkiezingen van 2012. De oppositie in het 
parlement focuste uiteraard op (vermeende) meningsverschillen binnen de coalitie, zoals over de Ooster-
weelverbinding, de verdeeltaks, of de hervorming van het secundair onderwijs. 

Vanuit alle fracties van het Vlaams Parlement kwam de roep om de procedures voor grote investeringen te 
versnellen. Het resultaat van het Antwerpse Oosterweelreferendum van oktober 2009 was daar niet vreemd 
aan. Op 25 november 2009 keurde de plenaire vergadering unaniem de oprichting goed van de ad-hoccom-
missie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten, om de lange procedurele lijdensweg 
die grote projecten dikwijls moeten afleggen, in te korten. Op het einde van de zittingsperiode diende de 
Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende complexe projecten in bij het parlement. Tijdens de 
plenaire vergadering van 23 april 2014 werd het ontwerp van decreet goedgekeurd. 

Ten slotte: In de periode 2014-2018 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. De 
voorbije legislatuur 2009-2014 heeft de Vlaamse overheid voorbereidingen getroffen om deze gebeurtenis op 
passende en serene wijze te herdenken.

seerd dat het vrij verkeer van goederen en diensten 
Vlaanderen tot de aanvaarding van die buiten-
landse garanties verplicht. Dergelijke adviezen zijn 
nog geen vonnis, maar het Europees Hof neemt ze 
meestal over. In dat geval dreigt van de stimulansen 
voor de Vlaamse groenestroomproductie weinig 
overeind te blijven.

Hoe dan ook, in juli 2014 heeft het Europese Hof in 
een gelijkaardige zaak van windenergie-exploitant 
Alands Vindkraft tegen het Zweedse certificaten-
systeem besloten dat groenestroomcertificaten toch 
nationaal mogen zijn. Misschien hoeft het nieuwe 
Vlaams Parlement dan toch niet opnieuw aan het 
Energiedecreet beginnen te sleutelen?
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Actuele vragen in de Plenaire vergadering Interpellaties Goedgekeurde moties

2009-2010 315

11

61

2010-2011 354 62

2011-2012 406 18

2012-2013 405 14

2013-2014 302 9

Kencijfers Commissie ad hoc*

* Op voorstel van het Uitgebreid Bureau kan het Vlaams Parlement beslissen om een commissie ad hoc op te richten die bv. tijdens het 
reces, zo nodig kan vergaderen. De commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van het Vlaams Parlement en bestaat uit 15 vaste en 
15 plaatsvervangende leden. In 2009-2014 heeft de commissie ad hoc 5 keer vergaderd in de periode van 25 augustus tot 22 september 
2009, onder andere over Opel Antwerpen, het Masterplan voor de mobiliteit rond Antwerpen en het Vlaams Huis in New York.

Vragen om Uitleg Interpellaties

3 6

Onderwerpen in dit deel:

• Oppositie versus Peeters II: ‘Een 
ruziemakende doorschuifregering’

• Snellere procedures voor maatschappelijk 
belangrijke investeringen

• Vlaanderen bereidt herdenking ‘100 jaar 
Groote Oorlog’ voor

Oppositie versus Peeters II: ‘Een ru-
ziemakende doorschuifregering’

‘Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tij-
den’, zo luidde de titel van het regeerakkoord van de 
regering-Peeters II. Maar heel de legislatuur door 
nam de oppositie het gebrek aan daadkracht en aan-
cohesie van de regering op de korrel. Volgens haar 
leidde vooral de steeds weer opspelende onenig-
heid tussen sp.a en N-VA tot een reeks halfslachtige 
compromissen, die door de diverse fracties van de 
meerderheid vaak uiteenlopend werden geïnterpre-
teerd. Een overzicht van de opvallendste crisissen 
en crisettes.

Oosterweel, een feuilleton in veel afleveringen

Een eerste moeilijke knoop die de regering moest 
doorhakken, was die van de Oosterweelverbinding. 

Schriftelijke vragen alle ministers

2009-2010 5525

2010-2011 6004

2011-2012 6668

2012-2013 8385

2013-2014 4057

Kencijfers Plenaire vergadering en Schriftelijke vragen
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Nadat de Antwerpse bevolking zich in oktober 2009 
in een volksraadpleging tegen de Lange Wapperbrug 
had uitgesproken, zwoer ook de sp.a van Antwerps 
burgemeester Patrick Janssens die brug af.

Op 31 maart 2010 kondigde de regering in het parle-
ment haar zogenaamde ‘dubbelbesluit’ aan. Ze op-
teerde nu voor een tunnel, tenminste als zou blijken 
dat de bouw ervan niet meer zou kosten en niet 
meer tijd in beslag zou nemen dan de brug en dat hij 
aan de Europese veiligheidsnormen zou voldoen. In 
haar kritiek focuste de oppositie onder meer op de 
verschillende interpretaties van het besluit binnen 
de regeringscoalitie, waarbij vooral de uiteenlopende 
uitspraken van burgemeester Janssens en N-VA-
voorzitter De Wever werden geciteerd.

Minister in de oppositie?

Bij de federale verkiezingen van juni 2010 boekte de 
N-VA een aanzienlijke stemmenwinst. Zou dat een 
impact hebben op haar positie binnen de Vlaamse 
Regering? Vooral de sp.a stond daar huiverig tegen-
over. Dat is toch wat de oppositie in het voorjaar van 
2011 afleidde uit een uitgelekte mail van viceminis-
ter-president Ingrid Lieten aan haar partijvoorzitter 
Caroline Gennez.

Het profiel van sp.a binnen de regering moest beter 
in de verf worden gezet, zo schreef de minister. Ze 
beschreef haar collega’s uit de regering als ‘uit tef-
lon en beton opgetrokken gevoelloze karikaturen’. 
Voorts noemde ze Vlaanderen in Actie (ViA), het 
toekomstplan voor de regio, ‘geen sterk merk’.

Door al dat interne geruzie ontnam de meerderheid 
de oppositie haar werk, zo grapte Open Vld in het 
actualiteitsdebat dat het Vlaams Parlement aan het 
incident wijdde. Een goed jaar nadien, in juni 2012, 
volgde andermaal een geanimeerd debat over de 
cohesie in de Vlaamse Regering nadat Lieten het 
‘onbegrijpelijk’ had genoemd dat haar collega van 
Leefmilieu Joke Schauvliege een milieuvergunning 
had afgeleverd voor het megashoppingcentrum Up-
lace in Machelen.

Verdeeltaks verdeelt de meerderheid

Even tevoren, in april 2012, had de sp.a zich bin-
nen de meerderheid geroerd over de zogenaamde 
verdeeltaks. De taks die betaald moet worden bij de 

verdeling van een onroerend goed, bijvoorbeeld bij 
een echtscheiding of een erfenis, was bij de eerste 
begrotingscontrole voor 2012 opgetrokken van 1 naar 
2 procent. De oppositie sprak dan ook algauw van 
een ‘miserietaks’.

Bij nader inzien vond ook de sp.a de maatregel soci-
aal onrechtvaardig. Fractieleider Bart Van Malderen 
kondigde openlijk aan hem niet langer te steunen. 
Op een persconferentie toonde minister-president 
Peeters zich daar ongelukkig over, maar enkele 
dagen later werden de rangen weer gesloten: er zou 
een sociale correctie worden doorgevoerd. Een draak 
van een compromis, noemde de oppositie het.

De spagaat van N-VA

Na het aantreden van de federale regering-Di Rupo, 
in het najaar van 2011, kwam de verdere deelname 
van de N-VA aan de Vlaamse Regering onder vuur te 
liggen. De oppositie, met het Vlaams Belang op kop, 
wees maar al te graag op wat zij ‘de spagaat’ van de 
NV-A noemde: federaal zat de partij in de opposi-
tie en in de Kamer en op lokaal niveau bestreed ze 
de zesde staatshervorming, een hervorming die ze 
als Vlaamse regeringspartij wel mee zou moeten 
uitvoeren. De openlijke kritiek van de N-VA op het 
institutionele Vlinderakkoord zorgde trouwens ook 
voor wrevel bij CD&V-kopstukken in het Vlaams 
Parlement, met name Eric Van Rompuy en Koen Van 
den Heuvel.

Elk zijn eigen onderwijshervorming?

Na zware kritiek van N-VA-voorzitter Bart De We-
ver in Terzake op de geplande hervorming van het 
secundair onderwijs, een hervorming die nochtans 
duidelijk in het regeerakkoord stond aangekondigd, 
vroeg de oppositie zich af of de N-VA dat akkoord 
nog getrouw was. N-VA-fractieleider Kris Van Dijck 
reageerde dat volgens het akkoord de vernieuwing 
van het secundair onderwijs enkel zou gebeuren op 
basis van een breed draagvlak. De N-VA-uitspraken 
waren goed getimed: de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 2012 stonden voor de deur, en die zou-
den het electorale overwicht van de Vlaams-natio-
nalisten alleen maar bevestigen.

Maar eind november 2012 verkondigde minister-
president Kris Peeters in een interview met De 
Standaard dat de onderwijshervorming niet snel 
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Snellere procedures voor maatschap-
pelijk belangrijke investeringen

Vanuit alle fracties van het Vlaams Parlement 
kwam de roep om de procedures voor grote inves-
teringen te versnellen. De procedurele lijdensweg 
rond Oosterweel was daar niet vreemd aan. Op 25 
november 2009 keurde de plenaire vergadering una-
niem de oprichting goed van de ad-hoccommissie 
Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investe-
ringsprojecten. De commissie moest de oorzaken 
van de vertragingen in kaart brengen en oplossin-
gen aanreiken. De naam van de commissie toonde 
duidelijk aan dat het niet enkel ging om infrastruc-
tuurprojecten.

Van december 2009 tot eind februari 2010 werden 
niet minder dan 21 instanties gehoord. Ze kregen 
alle dezelfde vraag voorgeschoteld: welke voorstel-
len hadden zij om de procedures voor grote projec-
ten vlotter te laten verlopen? De betrokken Vlaamse 
administraties, allerlei actoren uit het Vlaamse 
maatschappelijk middenveld, studiebureaus, steden 
en gemeenten, deskundigen uit binnen- en buiten-
land, de Raad van State en het Rekenhof, ze waren 
allemaal te gast in de commissie.

De aanbevelingen

De aldus verzamelde informatie vormde de basis 
voor het voorstel van resolutie dat de ad-hoccom-
missie als eindproduct afleverde. In de resolutie 
‘Sneller door Beter’ stonden 76 aanbevelingen om de 

genoeg ging. Hij wou zo snel mogelijk een ontwerp 
van decreet laten indienen. Hoewel hij in het Vlaams 
Parlement zei ‘schouder aan schouder’ te staan met 
onderwijsminister Pascal Smet, gingen parlement-
sleden van CD&V en sp.a openlijk met elkaar in de 
clinch over Peeters’ demarche.

Groen wees er dan weer op dat de N-VA zich opval-
lend gedeisd hield. Die partij wilde de handen vrij-
houden voor na de verkiezingen van 2014, stelde 
de oppositie. Ze zag haar gelijk bevestigd door de 
uitspraken van Kris Van Dijck in De Tijd van 24 april 
2013 dat niemand zat te wachten op een hervor-
ming van het secundair onderwijs. Van Dijck werd 
zwaar op de korrel genomen, maar repliceerde dat 
de gesprekken binnen de meerderheid constructief 
verliepen.

Op 5 juni 2013 slaagde de regering er inderdaad in 
een masterplan voor de hervorming van het secun-
dair onderwijs aan het parlement voor te stellen. 
Maar al tijdens het parlementaire debat daarover 
interpreteerde elke coalitiepartner dat plan op zijn 
eigen manier. En toen de sp.a- en de N-VA-tenoren 
in oktober 2013 elk apart hun interpretatie en toe-
komstvisie op het onderwijs overal in Vlaanderen 
gingen toelichten, concludeerde de oppositie dat de 
campagne voor de volgende parlementsverkiezin-
gen al gestart was.

Regering werkt gestaag door – oppositie is hard in 
haar eindoordeel

Nadat ze in de Septemberverklaring van 2013 geen 
concrete nieuwe plannen meer ontwaarde, had de 
oppositie, een klein jaar voor de nieuwe verkiezin-
gen, haar eindbalans van Peeters II klaar: het was 
niet meer geweest dan ‘een ruziemakende door-
schuifregering’. Dat betekende niet dat de Vlaamse 
Regering in dat laatste jaar geen knopen meer door-
hakte. Ze werkte nog de unieke bouw- en milieuver-
gunning uit en nam een definitieve beslissing inzake 
Oosterweel. Maar het aangekondigde ontwerp van 
decreet over de onderwijshervorming zou er onder 
Peeters II niet meer komen.
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procedures voor maatschappelijk belangrijke inves-
teringsprojecten te versnellen: een nieuwe procesar-
chitectuur met veel aandacht voor het voortraject, 
verbeteringen in alle fases van de procedure, de inte-
gratie van procedures en zelfs enkele aanbevelingen 
over de federale fiscale regelgeving en de Raad van 
State. 

‘Sneller door Beter’ wilde duidelijk maken dat snel-
heid niet alles was: kwaliteit moet primeren en komt 
de snelheid ten goede. De commissie werkte vooral 
inhoudelijk en zocht naar een ruim draagvlak voor 
de aanbevelingen. Het resultaat was dan ook dat de 
plenaire vergadering op 3 maart 2010 de resolutie 
unaniem goedkeurde.

De opvolging

Eind 2010 werd de commissie door het Uitgebreid 
Bureau opnieuw opgestart, maar nu als opvolgings-
commissie. Met de betrokken departementen van de 
Vlaamse administratie en met diverse leden van de 
Vlaamse Regering werd periodiek van gedachten ge-
wisseld over de stand van zaken van de uitvoering. 
Ook de door de Vlaamse Regering genomen initiatie-
ven werden nauwgezet opgevolgd. De commissie be-
sprak de visienota ‘Versnellen investeringsprojecten’ 
van oktober 2010 en ook de ‘Routeplanner voor pro-
jectgedreven processen’ lag op de commissietafel.

Daarnaast diepte de commissie bepaalde aanbe-
velingen verder uit. Zo werd de Raad voor Vergun-
ningsbetwistingen gehoord en kwam de participatie 
bij grote projecten aan bod in een vergadering met 
het Nederlandse Centrum voor Publieksparticipatie.

Decreet Complexe Projecten

Op het einde van de zittingsperiode diende de 
Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betref-
fende Complexe Projecten in bij het parlement. Met 
dit decreet wordt de nieuwe procesarchitectuur 
uit de resolutie voor maatschappelijk belangrijke 
investeringsprojecten decretaal verankerd. Een 
proces met vier fases – voortraject, onderzoeksfase, 
uitwerkingsfase en uitvoeringsfase – en drie be-
slismomenten – startbeslissing, voorkeursbesluit 
en projectbesluit – moet het mogelijk maken om de 
procedure voor complexe projecten meer geïnte-
greerd en sneller te laten verlopen.

In de commissie bleek er geen unanimiteit te be-
staan over dit werkstuk van de Vlaamse Regering. 
Alle fracties bleven achter de aanbevelingen staan 
uit de resolutie ‘Sneller door Beter’, maar de laat-
tijdige indiening van het decreet, gekoppeld aan de 
onzekerheid of de voorgestelde procedure juridisch 
wel stand zou houden, zorgde voor enige terughou-
dendheid bij de oppositie. Er werd ookde bekommer-
nis geuit dat de bestaande sectorale beleidsplannen 
in de nieuwe procedure te gemakkelijk gewijzigd 
kunnen worden, met de vrees dat daardoor groen en 
open ruimte steeds het onderspit zouden delven.

Tijdens de plenaire vergadering van 23 april 2014 
werd het ontwerp van decreet goedgekeurd door de 
regeringspartijen CD&V, sp.a en N-VA, met onthou-
dingen van Vlaams Belang, Open Vld en LDD, en een 
tegenstem van Groen.
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Vlaanderen bereidt herdenking ‘100 
jaar Groote Oorlog’ voor

In de periode 2014-2018 is het 100 jaar geleden dat 
de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. De voorbije 
legislatuur 2009-2014 heeft de Vlaamse overheid 
voorbereidingen getroffen om deze gebeurtenis op 
passende en serene wijze te herdenken. Er werd ge-
investeerd in musea, bezoekerscentra en WO I-sites 
in de Westhoek en de rest van Vlaanderen. Tentoon-
stellingen, concerten en artistieke evenementen 
werden voorbereid. Dit alles moet ertoe leiden dat 
Vlaanderen een grotere internationale zichtbaarheid 
krijgt. Zowel in de buurlanden als in de Verenigde 
Staten, Canada, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland 
werd Vlaanderen, en vooral de Westhoek, als be-
stemming voor het herdenkings- en vredestoerisme 
gepromoot.

Meer dan één werkbezoek van de commissie voor 
Toerisme en Onroerend Erfgoed

De voorbereidingen van de oorlogsherdenking wer-
den in het Vlaams Parlement van nabij opgevolgd. In 
het voorjaar van 2010 ging de verenigde commissie 
bevoegd voor Toerisme en voor Onroerend Erfgoed 
op bezoek in de Westhoek om de voorbereidingen 
ter plaatse te bekijken. De commissies kregen op het 
terrein uitleg over onder meer de strategische pro-
jecten: de herinrichting van het In Flanders Fields-
museum in Ieper, de herinrichting van het museum 
en de site rond de IJzertoren in Diksmuide, het 

bezoekerscentrum bij het sluizencomplex De Ganze-
poot in Ieper, de begraafplaats Lijssenthoek Cemete-
ry en het Talbot House in Poperinge en het Memorial 
Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke.

Halfjaarlijks kwam de coördinerende Vlaamse mi-
nister, Geert Bourgeois, in de verenigde commissie 
ook rapporteren over de voortgang van de projecten. 
Hoewel hierbij soms kritische vragen gesteld wer-
den, kreeg de aanpak van de oorlogsherdenking een 
ruime mate van waardering in het parlement, over 
de grenzen van meerderheid en oppositie heen.

Met het oog op de promotie van de oorlogsher-
denking in het buitenland was Vlaanderen in 2013 
gastland op de World Travel Market in Londen, een 
toeristische topbeurs met 48.000 professionele 
bezoekers. De commissieleden waren ter plaatse 
getuige van de grote internationale belangstelling. 
Begin 2014 ging de commissie opnieuw op bezoek in 
de Westhoek om na te gaan hoe de voorbereidingen 
aan de vooravond van de herdenkingsactiviteiten 
gevorderd waren. Hieruit bleek dat de infrastruc-
tuurwerken op schema zaten en dat Vlaanderen dus 
tijdig klaar zou zijn.
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3 Het
Vlaams 
Parlement
in Europa en
de wereld
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Tijdens de legislatuur 2009-2014 was het versterken 
van de internationale werking van het parlement en 
de aanwezigheid op Europese en internationale fora 
een belangrijk item in het Vlaams Parlement. Dat 
zal na de verkiezingen van mei 2014 niet verande-
ren, zeker nu Europa en de euro zich nog steeds in 
woelige waters bevinden en de impact van Europa 
op het dagelijkse leven van de Vlaamse burgers 
steeds groter wordt. 

Europa in de commissies

De vakcommissies van het Vlaams Parlement vol-
gen Europa dan ook op de voet. Na de Europese 
ministerraden waar Vlaamse dossiers aan bod 
kwamen, kwam er steeds een debriefing door de be-
voegde Vlaamse minister of door medewerkers van 
de Vlaamse Permanente Vertegenwoordiging bij de 
Europese Unie.

Zo besteedde de commissie voor Landbouw en Vis-
serij veel aandacht aan de herziening van het Ge-
meenschappelijke Landbouw (GLB)- en Visserijbe-
leid (GVB) van de Europese Unie. Ze organiseerde in 
dit kader gedachtewisselingen met de Europese en 
de Vlaamse overheid en met de belangenorganisa-
ties van landbouwers en vissers. De commissie voor 
Economie wijdde jaarlijks een vergadering aan de 
Lissabon-strategie en de opvolger Europa 2020, door 
onder meer het bijhorende hervormingsprogramma 
van de Vlaamse Regering te bestuderen. De commis-
sie voor Leefmilieu en Natuur volgde het Europese 

milieu- en klimaatbeleid op en besprak een aantal 
belangrijke decreten die een omzetting zijn van Eu-
ropese milieurichtlijnen. De commissie van Cultuur 
wijdde onder meer haar aandacht aan het Europese 
filmbeleid.

De commissie voor Buitenlands Beleid en Euro-
pese Aangelegenheden stond uitgebreid stil bij 
het Meerjarig Financieel Kader, volgde nauwgezet 
de voorbereiding en uitvoering van het Belgische 
EU-voorzitterschap in het tweede deel van 2010, en 
besteedde aandacht aan de werking van de Vlaamse 
Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en het 
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva). 
In de commissie voor Mobiliteit en Infrastructuur 
kwam onder meer het Europese witboek ‘Vervoer 
2050’ aan bod. De commissie voor Onderwijs behan-
delde het groenboek ‘De leermobiliteit van jongeren 
bevestigen’.
De commissie voor Financiën en Begroting wijdde 
vergaderingen aan het Europese semester, aan de 
zogenaamde economic governance en aan de be-
faamde sixpacks en twopacks.

Subsidiariteitsadviezen

Sinds 1 januari 2013 is de Europese subsidiariteits-
procedure opgenomen in het Reglement van het 
Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement kan nu 
ook subsidiariteitsadviezen uitbrengen over wetge-
vende initiatieven van de Europese Commissie. In 
2013 keurde de plenaire vergadering twee subsidiari-

Vlnr:  Luuk Middelaar, Geert Mak, Gerard Mortier, Jan Leyers, Koen Lenaerts en Herman Van Rompuy.
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teitsadviezen goed: een negatief advies betreffende 
de Europese richtlijn over de maritieme ruimtelijke 
ordening en een positief advies met opmerkingen 
over de Europese verordening over de liberalisering 
en financiële transparantie van de havendiensten.

Op maandag 27 juni 2012 gaf Koen Lenaerts, rechter 
en vicevoorzitter van het Europees Hof van Justi-
tie, in het Vlaams Parlement een masterclass over 
Vlaanderen en het Europees recht. 

De commissievoorzitters van het Vlaams parle-
ment namen ook intens deel aan vergaderingen die 
werden belegd door de nationale parlementen van 
de EU-lidstaten die het voorzitterschap van de EU 
waarnamen: Zweden, Spanje, Hongarije, Polen, Dene-
marken, Cyprus, Ierland, Litouwen en Griekenland.

Het Europese voorzitterschap in de tweede helft van 
2010

In de tweede helft van 2010 nam België het voorzit-
terschap van de Europese Unie waar. Vlaamse mi-
nisters zaten onder meer de Europese ministerraden 
voor Leefmilieu, Visserij, Onderwijs, Sport en Jeugd 
voor. Zij kwamen geregeld toelichting geven in de 
vakcommissies van het Vlaams Parlement.

Op 9 juni 2010 genoot het Vlaams Parlement de pri-
meur om als eerste Europese assemblee een plenair 
debat te kunnen houden met Herman Van Rompuy 
als president van de Europese Raad. De uiteenzet-

ting van Van Rompuy en het daaropvolgende debat 
focuste op de implicaties van de monetaire unie 
voor de politieke integratie van Europa.

Het Vlaams Parlement organiseerde in het kader van 
het Belgische voorzitterschap op 3 en 4 oktober 2010 
een vergadering voor de voorzitters van de commis-
sies voor Leefmilieu van de nationale parlementen 
van de 27 lidstaten en de kandidaat-lidstaten van de 
Europese Unie. Het thema was ‘Duurzaam grondstof-
fen- en materialenbeheer’. Delegaties van de nati-
onale parlementen van alle EU-lidstaten verbleven 
voor deze vergadering twee dagen in het Vlaams 
Parlement.

The State of the European Union

‘The State of the European Union’ die het Vlaams 
Parlement sinds 2006 samen met Ryckevelde vzw 
en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap 
(Vleva) naar aanleiding van de Europese feestdag 9 
mei organiseert, wordt stilaan een klassieker waar 
Europa-minnend én Europa-kritisch Vlaanderen 
naar uitkijken. Een gerenommeerd EU-watcher geeft 
naar aanleiding van de Europese feestdag dan zijn 
visie op de toekomst van Europa. Tijdens de legisla-
tuur 2009-2014 waren de Nederlandse politiek filo-
soof Luuk van Middelaar, de Nederlandse schrijver 
Geert Mak, de Vlaamse rockartiest en tv-maker Jan 
Leyers, de Vlaamse operapaus Gerard Mortier en 
Vlaams topjurist en vicepresident van het Hof van 
Justitie, Koen Lenaerts, de gerenommeerde gasten.
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De toespraak van Geert Mak, met als titel ‘Europa: 
een verschuivend zelfbeeld’, kreeg veel weerklank in 
de Vlaamse en Nederlandse pers. De in 2014 overle-
den Gerard Mortier gaf met de rede ‘Geef Don Juan 
en Faust een kans’ op 8 mei 2013 zijn laatste belang-
rijke toespraak in het Vlaams Parlement. Hij trachtte 
aan de hand van cultuur en literatuur een beeld te 
schetsen van wat het volgens hem betekent om Eu-
ropeaan te zijn en van wat Europa onderscheidt van 
andere werelddelen.

Het Vlaams Parlement ontvangt

Opmerkelijk tijdens de legislatuur 2009-2014 was de 
grote toename van het aantal ambassadeurs die in 
het Vlaams Parlement ontvangen werden. De be-
voegdheden van de Vlaamse deelstaat nemen ge-
staag toe en de buitenlandse ambassadeurs vragen 
steeds meer om door de voorzitter van het Vlaams 
Parlement te worden ontvangen. Dat zijn er nu al 
tientallen per jaar.

Naar aanleiding van de viering van 40 jaar Vlaams 
Parlement werd op woensdag 7 december 2011 het 
diplomatiek corps uitgenodigd voor een kennisma-
kingsavond met het Vlaams Parlement. De leden 
van het corps werden verwelkomd door het Bureau, 
toegesproken door voorzitter Jan Peumans en ver-
gast op een walking lunch en een rondleiding door 
het Vlaams Parlement. Onder de talrijke gasten 
waren onder meer de ambassadeurs van de Ver-
enigde Staten, Japan, Frankrijk, Spanje, Turkije en 
Nederland.

In het kader van de Europawerking van het Vlaams 
Parlement werden samen het Vleva en het depar-
tement Internationaal Vlaanderen in de Loketten 
EU-contactmomenten georganiseerd waarop bui-
tenlandse ministers de prioriteiten van hun voorzit-
terschap van de EU kwamen toelichten. Zo had het 
Vlaams Parlement de heer Andreas D. Mavroyiannis, 
Cypriotisch viceminister voor Europese Aangelegen-
heden, en mevrouw Lucinda Creighton, Iers Minister 
voor Europese zaken, te gast.

Tijdens de hele legislatuur verleende het Vlaams 
Parlement zijn medewerking aan het door het depar-
tement Internationaal Vlaanderen opgezette Flan-
ders Inspires International Visitors Program. Belofte-
volle internationale gasten werden naar Vlaanderen 
uitgenodigd voor een weekvullend programma.
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Tal van delegaties en voorzitters van nationale en 
regionale parlementen werden tijdens de voorbije 
legislatuur in het Vlaams Parlement ontvangen. 
We vermelden de parlementsvoorzitters van Viet-
nam, het Groothertogdom Luxemburg, Estland, de 
Servische entiteit binnen Bosnië-Herzegovina, het 
Baskenland (Spanje), de Noord-Ierland (VK), Baden-
Württemberg (Duitsland), Thuringen (Duitsland), 
Noordrijn-Westfalen (Duitsland), Neder-Oostenrijk 
(Oostenrijk) en Extramadura (Spanje).

De voorzitters van het parlement van Catalonië en 
de voorzitster van het parlement van Wales brachten 
samen met een delegatie van hun parlementen een 
meerdaags bezoek aan Vlaanderen en het Vlaams 
Parlement.

Vermeldingswaard zijn ook het bezoek van de heer 
Masoud Barzani, resident van de Koerdische Fe-
derale Regio in Irak, die door de voorzitter van het 
Vlaams Parlement en de voorzitter van de com-
missie voor Buitenlands Beleid ontvangen werd op 
10 november 2009, en het bezoek dat de heer Taleb 
Rifai, secretaris-generaal van de UNWTO (United Na-
tions World Tourism Organisation) op 13 maart 2012 
bracht aan het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement bezoekt

Voorzitter Peumans bracht aan het hoofd van een 
delegatie van het Bureau van het Vlaams Parle-
ment, op uitnodiging van de voorzitter van het Pools 
Parlement, in juni 2011 een tweedaags bezoek aan 
Polen. In juni 2013 bracht een gelijkaardige delegatie 
een bezoek aan Estland. Voorzitter Peumans werd 
tijdens de legislatuur enkele keren uitgenodigd om 
het Belgisch federalisme en de rol en de plaats van 
Vlaanderen en het Vlaams Parlement daarin uit te 
leggen. Zo was hij in 2012 te gast in het parlement 
van het Groothertogdom Luxemburg, en op 25 okto-
ber 2013 in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.

Nog opmerkelijker, maar in dezelfde zin, was het be-
zoek dat voorzitter Peumans bracht aan Banja Luka, 
de hoofdstad van de Republika Srpska, een Servi-
sche deelstaat van Bosnië-Herzegovina, in maart 
2013. Ook hier werd voorzitter Peumans uitgenodigd 
om voor de Europa Commissie van het parlement 
een toelichting te geven over het Belgisch federa-
lisme en de manier waarop de deelstaat Vlaanderen 
zijn rol speelt binnen het Europese besluitvormings-

proces. Hij sprak nadien de plenaire vergadering van 
het parlement toe en de delegatie werd ontvangen 
door de eerste minister en de president van de Repu-
blika Srpska.

Het Bureau van het Vlaams Parlement bracht twee 
werkbezoeken aan regionale parlementen in het 
Verenigd Koninkrijk om hun werking en organisatie 
te bestuderen: in het voorjaar 2012 werd in Cardiff 
de National Assembly for Wales bezocht en in het 
najaar van 2013 de Northern Ireland Assembly in 
Belfast.

Een uitgebreide delegatie van het Vlaams Parlement 
bracht op dinsdag 31 januari 2012 een bezoek aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxem-
burg. De delegatie onder leiding van voorzitter Peu-
mans werd rondgeleid door Koen Lenaerts, de Bel-
gische rechter en vicepresident van het Hof, die de 
delegatie toelichting gaf bij de werking en opdracht 
van het Hof.

Ook binnen CALRE (Conference of European Regi-
onal Legislative Assemblies) blijft het Vlaams Par-
lement een actieve aanwezigheidspolitiek voeren. 
Vlaamse volksvertegenwoordigers en medewerkers 
van het parlement namen actief deel aan vergade-
ringen van de werkgroepen subsidiariteit, fiscaal 
federalisme, gendergelijkheid en institutionele mo-
dellen. De voorzitter en de secretaris-generaal van 
het Vlaams Parlement namen deel aan de jaarlijkse 
plenaire vergadering van CALRE in Innsbruck (Oos-
tenrijk) in 2009, in Trento (Italië) in 2010, in L’Aquila 
(Italië) in 2011 en in Merida (Spanje) in 2012. Op ini-
tiatief van het Vlaams Parlement startte CALRE een 
project om van alle parlementen die lid zijn van de 
organisatie, gelijkaardige steekkaarten op te maken 
over de werking en organisatie van de parlementen, 
om zo het uitwisselen van informatie te vergemak-
kelijken.
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4 Een open huis
publiekswerking in
het Vlaams Parlement
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4.1. Het Vlaams Parlement als
gastheer

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Scholen 16300 12999 13845 11980 12103

Middenveld e.a. 3183 8018 6962 5793 7573

Totaal 19483 21017 20807 17773 19676

Hoe evolueerden de bezoekersaantallen de voorbije vijf jaar?

2009-2010

19.483
21.017 20.807

17.773
19.676

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Bezoekers

Rondleidingen

Het Vlaams Parlement biedt gratis rondleidingen aan voor bezoekersgroepen. De groepen krijgen een bondi-
ge uitleg over de opdracht en de werking van het Vlaams Parlement, de architectuur en de overal opgestelde 
kunstwerken van hedendaagse Vlaamse artiesten. Naast de vrijwillige gidsen van het Vlaams Parlement 
zetten ook de Vlaamse Volksvertegenwoordigers en hun medewerkers geregeld de gidsenpet op om met 
veel enthousiasme ‘een rondje Vlaams Parlement’ te lopen.

We kregen de afgelopen legislatuur 2009-2014 zo maar liefst 98.756 bezoekers over de vloer. Zowat 30 pro-
cent daarvan kwam met een vereniging, 70 procent in schoolverband.
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Evenementen

Het Vlaams Parlement stelt zijn lokalen ter beschikking van instellingen, verenigingen of Vlaamse over-
heidsdiensten voor initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde. Op die manier kunnen zij in het 
unieke kader van het Vlaams Parlement hun studiedagen, congressen of colloquia organiseren. Daarnaast 
organiseren ook de paraparlementaire instellingen, de politieke fracties en het Vlaams Parlement tal van 
evenementen voor een breed publiek.

Tijdens de legislatuur 2009-2014 vonden er op die manier 800 evenementen plaats. Daarvoor daagden in 
totaal 103.479 deelnemers op.

Aantal evenementen Aantal deelnemers

2009-2010 150 24037

2010-2011 150 18092

2011-2012 190 23846

2012-2013 174 20425

2013-2014 136 17079

2009-2010

150 150
190 174

136

2010-2011 2011-2012 2012-2013
2013-2014

Evenementen

2009-2010

24.037

18.092

23.846
20.425

17.079

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Deelnemers



Legislatuurverslag 2009 — 2014

96

De Loketten

Bezoekerscentrum

In 2009 onderging het bezoekerscentrum De Loket-
ten een grondige facelift. Architect Giuseppe Farris 
en productontwerper Stefan Schöning creëerden in 
deze zaal een multifunctioneel paviljoen dat als het 
ware in de zaal lijkt te zweven. Ze hebben er de ver-
schillende functies, zoals het eetcafé, de videowall, 
de parlementswinkel en de leeshoek, samengebun-
deld tot één geheel. Het paviljoen werd tijdens een 
plechtigheid op 13 januari 2010 officieel ingehuldigd.

Tweede editie van het Festival van de 
politiek

Het Vlaams Parlement ontving tijdens het weekend 
van 19 en 20 oktober 2013 niet minder dan 3.000 be-
zoekers op de tweede editie van het Festival van de 
Politiek. Het Vlaams Parlement ambieert al sinds de 
opening van het parlementsgebouw een open huis 
te zijn. Met de organisatie van het Festival van de 
Politiek, dat één keer per legislatuur wordt opgezet, 
wil het Vlaams Parlement de politiek dichter bij de 
burger brengen.

Aan de hand van een gevarieerd programma kon de 
bezoeker kennismaken met het werk van de Vlaam-
se volksvertegenwoordigers. Blikvanger tijdens het 
Festival waren de ‘vragenuurtjes’ in de Koepelzaal, 
de zaal waar het Vlaams Parlement wekelijks op 
woensdag plenair vergadert. De burgers bezetten 
deze keer de parlementaire zitjes en zij stelden nu 
de vragen aan de politici. Lieven Verstraete (VRT) en 
Cathérine Moerkerke (VTM) leidden alles in goede 
banen.

Ook de andere activiteiten van het Festival van de 
Politiek kenden veel bijval: debatten, ‘speeddates’ 
met politici, rondleidingen door volksvertegenwoor-
digers, wandelingen en busrondritten doorheen 
‘politiek Brussel’, infostands, tentoonstellingen, 
demonstraties én een hapje en een drankje.



Legislatuurverslag 2009 — 2014

97

De creatie van het paviljoen waardeerde het bezoe-
kerscentrum op tot een aangename en stijlvolle 
ontmoetings- en ontvangstruimte waar de bezoeker 
– vaak voor het eerst – kennis kan maken met de 
assemblee van de Vlaamse deelstaat. De Loketten 
blijven ook nog steeds het vertrek- en eindpunt van 
de rondleidingen en de educatieve programma’s van 
De Kracht van Je Stem, en de parlementsleden kun-
nen er mensen ontvangen bij een drankje.

Middagactiviteiten

In De Loketten werd  vanaf het voorjaar 2011, in 
samenwerking met Poppunt, een maandelijks mi-
nipopconcert gegeven, en vanaf oktober 2011 maan-
delijks een miniconcert klassiek/jazz, in samenwer-
king met de conservatoria van Antwerpen, Brussel, 
Gent en Leuven en met het Orpheusinstituut uit 
Gent. In 2012 werd ook samengewerkt met de Brus-
sels Philharmonic. Vanaf januari 2012 werkte het 
Vlaams Parlement samen met het Vlaams-Neder-
lands Huis deBuren. Zo vond er tot eind 2013 in De 
Loketten iedere maand een literaire lezing plaats.

Eigen tentoonstellingen

Sinds 2003 zet het Vlaams Parlement zijn bezoe-
kerscentrum De Loketten als tentoonstellingsruimte 
op de kaart. Tijdens de legislatuur 2009-2014 organi-
seerde het Vlaams Parlement zelf vier tentoonstel-
lingen in De Loketten.
 
In 2010 bezochten net geen 4.000 bezoekers de ten-
toonstelling ‘Vermeersch’. Voor het eerst werd het ar-
tistieke parcours van drie generaties van deze artis-
tieke familie samengebracht: elke kunstenaar kreeg 
een eigen ‘box’ om zijn of haar kunstvorm te tonen.

Behalve beelden en schilderijen van stamvader 
José, was er werk te zien van de andere beeldende 
kunstenaars in de familie: zijn zoon Rik en zijn drie 
kleinkinderen Pieter, Tinus en Robin. Zijn dochter 
Vera is bekend als tapijtontwerpster en zijn zoon Pol 
is actief als woordkunstenaar. Een van de trekpleis-
ters van de tentoonstelling was de Sintesi Concept 
Car, die de vierde kleinzoon van José, Lowie, bij de 
wereldberoemde Italiaanse designstudio Pininfarina 
heeft ontworpen.
De tentoonstelling ‘Piet(er) Stockmans. Een mees-
terlijk dilemma’ liep van 9 september tot 30 oktober 
2010 en lokte meer dan 3.000 bezoekers. Via vijf 
kunstinstallaties uit verschillende decennia kreeg 
de bezoeker een overzicht van Piet Stockmans’ rijk-
gevulde carrière als kunstenaar.

In het voorjaar van 2011 vond een expo plaats rond 
het werk van Raoul De Keyser. De Keyser bouwde 
vanaf de jaren zestig een indrukwekkend oeuvre 
op en zijn werk geniet internationale erkenning. 
De tentoonstelling werd samengesteld door Robert 
Hooze, directeur van het Museum voor Schone 
Kunsten te Gent. Voor de scenografie tekenden de 
architecten Robbrecht en Daem. Er werden verschil-
lende werken vertoond die nog nooit in Vlaanderen 
te zien waren.

Tussen maart en juli 2012 bracht het Vlaams Parle-
ment in samenwerking met Contour Mechelen en 
Argos een boeiend overzicht van de Vlaamse video-
kunst uit het eerste decennium van de 21ste  eeuw. 
De tentoonstelling bestond uit een kern van twaalf 
kunstenaars. Hun werken werden – centraal in de 
ruimte – in een reusachtige black box getoond. Bij 
de selectie van de videowerken lag de focus op de 
puur poëtische beeldkwaliteit van het bewegend 
beeld. 

‘De wereld van de strips in originelen’ was de titel 
van een tentoonstelling in De Loketten in 2013. Cu-
ratoren Jan Hoet en Dany Vandenbossche brachten 
in samenwerking met het Belgisch Stripcentrum 
meer dan 200 originele platen van striptekeningen 
van verschillende generaties striptekenaars samen. 
Met de hulp van een aantal gerenommeerde verza-
melaars diepten de curatoren ook enkele bijzondere 
schatten op. 
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Kunst- en Cultuurcommissie

De Kunst- en Cultuurcommissie adviseert het 
Vlaams parlement vooral bij de aankoop van 
nieuwe kunstwerken en bij de tentoonstellin-
gen en andere culturele evenementen die in 
De Loketten plaatsvinden. 

Deze commissie telt veertien externe leden 
die vooral uit de museale wereld en de medi-
asector komen. De Kunst- en Cultuurcommis-
sie bestond tijdens de legislatuur 2009-2014 
uit de volgende leden: Dany Vandenbossche 
(voorzitter), Flor Bex, Jan Boelen, Walter Cou-
vreur, Kristof Demasure, Ingrid De Meûter, 
Marc Dupain, Jan Hautekiet, Hans Martens, 
Francis Smets, Corinne Trop, Ernest Van Buy-
nder, Willy Van den Bussche en Eva Wittockx.

De commissie kreeg eind 2013 zware tegen-
slagen te verwerken. Op 1 december  overleed 
Dany Vandenbossche en op 14 december  
Willy Van den Bussche, beiden totaal onver-
wacht. Flor Bex trad nadien als waarnemend 
voorzitter op.

Vlnr.:Dany Vandenbossche en Willy Van den Bussche

Gasttentoonstellingen

Reeds sinds 2004 organiseert Design Vlaanderen 
jaarlijks een tentoonstelling naar aanleiding van de 
Henri van de Velde Awards en Labels. Ook in de peri-
ode 2009 tot 2014 vond tijdens de maanden januari-
februari de uitreiking plaats van deze awards voor 
loopbaan, voor jong talent en de publieksprijs.

In 2010 ontving De Loketten de tentoonstelling ‘GAL: 
een halve eeuw op het scherp van de snee’. Deze ten-
toonstelling met tekeningen van de vlijmscherpe po-
litiek cartoonist Gerald Alsteens, die in 2010 zeventig 
werd (GAL zelf werd vijftig), bood een mooi overzicht 
van vijftig jaar Belgische en wereldpolitiek.

Het Kinderrechtencommissariaat organiseerde eind 
2011 in De Loketten het project ‘Gevaarlijk Jong’. Via 
multimediale installaties vertelden kinderen en 
jongeren over onmacht, spelen, armoeden, vooroor-
delen en zoveel meer.

Van 17 oktober 2012 tot 17 november 2012 was de 
rondreizende tentoonstelling ‘Labyrint’ te zien in De 
Loketten. Initiatiefnemer Eric Geijsbregts wilde met 
deze tentoonstelling de aandacht voor alle vermiste 
kinderen in de Europese Unie levendig houden en 
tegelijk ook Child Focus ondersteunen.

De tentoonstelling ‘Unlocked – 40 jaar Academie 
voor Beeldende kunsten – Anderlecht’ liep eind 2012 
in De Loketten. In die tentoonstelling ontvouwde de 
academie haar rijke waaier aan disciplines, stijlen 
en technieken, maar vooral een gevarieerd palet van 
unieke kunstenaars en kunstwerken uit veertig jaar 
artistieke productie.

De toekomst

Vanaf 2015 krijgen De Loketten een andere invulling. 
Ze zullen dan onderdak bieden aan een parlementair 
ontmoetingscentrum, waarin de parlementaire wer-
king expliciet tot uitdrukking moet komen.

Op die manier kunnen bezoekers van De Loketten 
zeer direct kennis maken met de werking van het 
Vlaams Parlement. De meeste andere activiteiten, 
zoals de lunchactiviteiten en de tentoonstellingen, 
worden daarom afgebouwd.
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4.2. Het Vlaams Parlement voor
kinderen, jongeren en hun 
leraren: De Kracht van je Stem 

‘Er was eens een land waar een minister op een goede dag besliste dat alle schoolvakanties werden afge-
schaft. (…) Er was niemand om de minister tegen te spreken in dat land, want er was helemaal geen demo-
cratie en er was geen parlement.’ Zo begon voorzitter Jan Peumans zijn verwelkoming van de kinderen op 
het Kinderboekenfeest in het Vlaams Parlement op 13 maart 2010. 

Elk jaar vinden zo’n 15.000 kinderen en jongeren hun weg naar het Vlaams Parlement. Meestal gebeurt dat 
op initiatief van leerkrachten die hun leerlingen democratisch burgerschap willen bijbrengen, zoals in de 
eindtermen staat opgenomen. Het Vlaams Parlement wil deze leraren en leerlingen een programma op hun 
maat aanbieden, van een halve of een volledige dag, met informatie en simulatiespelen. Daarnaast stelt het 
parlement de lespakketten De Kracht van je Stem ter beschikking en geeft het vormingen aan leraren en 
studenten. Want democratisch burgerschap vraagt natuurlijk meer dan een bezoek aan het parlement.

Lespakketten voor scholen

De lespakketten De Kracht van je Stem helpen le-
raren en leerlingen van het basisonderwijs,van het 
secundair onderwijs tot het volwassenenonderwijs 
bij het verwerven van kennis van de democratische 
spelregels, maar evengoed van democratische vaar-
digheden en attitudes. Het materiaal levert naast 
basisinformatie, diverse oefeningen om de creati-
viteit en het probleemoplossende vermogen van de 
leerlingen te stimuleren. Groepsopdrachten doen 
een appel op hun samenwerkingsbereidheid. Ze 
leren deelnemen aan een pluralistisch debat. 
Het educatieve materiaal kan heel flexibel worden 
aangewend. Leraren kunnen er onderdelen uit pluk-
ken voor een lesuur, themadagen of projectweken, of 
ze kunnen er een volledig schooljaar mee werken. 

Het lesmateriaal kan besteld of gedownload worden 
op de website www.dekrachtvanjestem.be.

Verkiezingen in aantocht: extra lesmateriaal 

Een verkiezingsjaar is voor leerkrachten de aanzet 
om extra aandacht te besteden aan onze democratie, 
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Schooljaar Lespaketten in  print Downloads

2009-2010 1.944 20.739 bestanden

2010-2011 1.892 47.091 bestanden

2011-2012 4.015 39.023 bestanden

2012-2013 5.327 18.006 bestanden

2013-2014 7.483 28.093 bestanden

onze instellingen en het democratische debat. Tij-
dens de afgelopen legislatuur ontwikkelde De Kracht 
van je Stem lesmateriaal voor de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en 
de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 
25 mei 2014. Er werden telkens 10.000 brochures in 
eenvoudig taalgebruik verspreid, samen met spel-
materiaal, oefeningenboekjes en handleidingen voor 
de leraar. Een animatiefilmpje ‘5 jaar in 6 minuten’ 
werd via Youtube meer dan 20.000 maal bekeken. 

Vorming en nascholing

De Kracht van je Stem organiseert vorming en na-
scholing voor leraren en voor studenten in de le-
rarenopleiding. Het vormingsaanbod varieert van 
workshops, masterclasses, een open lerarendag tot 
democratiedagen en vormingen voor studenten in 
de lerarenopleiding.

De vormingsdagen worden in samenspraak met de 
lectoren op maat uitgewerkt. De toekomstige leraren 
gaan actief op zoek naar leerstrategieën die ze in 
een klas kunnen hanteren om aan de vakoverschrij-
dende eindtermen met betrekking tot democratie en 
burgerzin te werken. De vormingsdag in het Vlaams 
Parlement biedt heel wat stof om de kennis van de 
studenten zelf te vergroten. Maar minstens even 
belangrijk is een open klasklimaat: de klas of school 
als oefenterrein voor democratie. 

Er nemen jaarlijks ongeveer 500 studenten in de 
lerarenopleiding deel aan de vormingsdagen. 

Evenementen met en voor jongeren

De educatieve dienst van het Vlaams Parlement 
organiseert tal van evenementen met en voor jonge-
ren: 

• Gevaarlijk Jong. Van oktober 2011 tot eind 
december 2011 konden leerlingen van de 
derde graad basisonderwijs en de eerste graad 
secundair onderwijs een dagprogramma van 
De Kracht van je Stem volgen, dat aansloot bij 
de tentoonstelling Gevaarlijk Jong! van het 
Kinderrechtencommissariaat in de Loketten. 

• Op 20 oktober 2011 gingen zeven jongeren, naar 
aanleiding van Zuiddag, in debat in de commissie 
voor Onderwijs en Gelijke kansen over de 
talennota van de minister van Onderwijs. 

• Kinderen en jongeren maakten op 3 december 2011 
een fotoreportage en een radio- en videoreportage 
over 40 jaar Vlaams Parlement.

• Het Vlaams Parlement was gastheer voor 
het Jongerenpact 2020 en voor de P-dag: op 
ontdekking in de parlementen, op 17 april 2012. 

• Het Vlaams Jeugdparlement van 25 tot 27 oktober 
2013.

• De ‘Eerste Stemmersdag’ op 31 maart 2014, voor 
jongeren van het 6e en 7e jaar bso.

Educatieve dagprogramma’s voor leerlingen in het 
Vlaams Parlement

Op maandag en vrijdag kunnen scholen vanaf de 
derde graad basisonderwijs tot het volwassenen-
onderwijs een educatief dagprogramma volgen in 
het Vlaams Parlement. Het programma wordt gratis 
aangeboden en bestaat uit een aangepaste rondlei-
ding in de voormiddag en een simulatiespel in een 
commissiezaal in de namiddag. De programma’s 
krijgen reeds jaren een hoge waardering van gemid-
deld 8,3 van de begeleidende leraren en zijn dan ook 
elk jaar weer snel volzet. Zo’n 3000 leerlingen volgen 
jaarlijks een dagprogramma.
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Tijdens het simulatiespel oefenen de leerlingen een 
aantal democratische attitudes: luisteren naar el-
kaar, samen een oplossing uitwerken en verdedigen, 
argumenteren, respect opbrengen voor de mening 
van anderen. Ze zitten op de plaatsen van de com-
missieleden en voelen zich zo even Vlaams volks-
vertegenwoordiger. Een ervaring die, volgens de 
leraren, beklijft.

Dialoogklassen

De Dialoogklassen worden aangeboden door De 
Kracht van je Stem samen met de collega’s van Puz-
zel Brussel (de educatieve dienst van de Raad van de 
VGC). Een Brusselse klas en een klas uit Vlaanderen 
komen samen in het Vlaams Parlement of in het 
Brusselse Parlement, en buigen zich over een aan-
tal actuele thema’s. Wat zouden zij doen als zij het 
voor het zeggen hadden? Ze wisselen ideeën uit en 
bedenken spitsvondige vragen voor het debat met 
de politici later op de dag in het Brussels of Vlaams 
Parlement. 

Gunstige effecten van een educatief dagprogramma 
in het Vlaams Parlement

In juni 2011 werd een effectenonderzoek afgerond 
door studenten van de Universiteit Antwerpen, 
onder begeleiding van Dr. Ellen Claes (KULeuven). 
Via een test vooraf en een test achteraf gingen de 
studenten na of een deelname aan een educatief 
dagprogramma in het Vlaams Parlement voor een 
significante verandering had gezorgd in de demo-
cratische betrokkenheid, de burgerzin en de politie-
ke participatie van scholieren. Ook de achtergrond 
van de jongeren en andere factoren werden onder-
zocht. Zo kon rekening worden gehouden met zowel 
individuele als meer context-gerelateerde factoren.

De pretest werd een week voor het bezoek aan het 
Vlaams Parlement aan de leerlingen voorgelegd. De 
posttest werd vijftig dagen na het bezoek afgeno-
men. In totaal werden 500 leerlingen bevraagd: 320 
deelnemers aan het dagprogramma en een controle-
groep van 180 leerlingen.

De resultaten zijn positief: deelname aan een dag-
programma heeft wel degelijk een gunstig effect op 
de politieke kennis van de scholieren. Gemiddeld 
weten de scholieren die deelgenomen hebben, meer 
af van politiek dan zij die het Vlaams Parlement niet 
hebben bezocht. Ook de kennis over het federale en 
Europese niveau gaat erop vooruit. 
Een deelname aan een dagprogramma in het 
Vlaams Parlement heeft bovendien een licht positief 
effect op het politieke vertrouwen van de respon-
denten. De politieke participatie van de jongeren 
ondervindt geen sterk effect, maar er is wel een 
toenemende wil om te gaan stemmen. Opmerkelijk 
is dat er voor de politieke interesse wel een positief 
effect is vast te stellen, zelfs na controle van de ach-
tergrondkenmerken. 

Een stuurgroep van experts

Om de aansluiting bij het onderwijs te garanderen, 
buigt een stuurgroep van onderwijsdeskundigen 
zich geregeld over het educatieve aanbod van de 
Kracht van je Stem. Zij adviseren het Bureau van het 
Vlaams Parlement over de strategische planning 
van de educatieve dienst. Op 17 mei 2010 keurde het 
Bureau een nieuw strategisch vijfjarenplan goed, na 
een intensieve voorbereiding door de stuurgroep. 
De stuurgroep van De Kracht van je Stem bestaat uit-
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vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, lera-
ren, directies, experten uit het onderwijsveld en het 
departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap en universiteitsprofessoren. De stuurgroep 
wordt voorgezeten door Francis Decoster.
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