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VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS 

 
(REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN 7) 
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A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn
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YVES LETERME, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 

 VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, 
 LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 56 
van 21 april 2006 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Kust-Polders-Westhoek   -   Afbakening natuurlijke en agrarische structuur 
 
De Vlaamse Regering besliste op 31 maart 2006 over de afbakening van agrarische en natuurlijke 
structuur in de regio Kust-Polders-Westhoek. Men besliste om 95.200 ha agrarisch gebied te 
herbevestigen, 15.000 ha als natuurverwevingsgebied aan te duiden, 63 ha als natuur en reservaat aan 
te duiden, 273 ha voor bosuitbreiding te reserveren en 160 ha werd aangeduid als “overig groen”. 
 
In het herbevestigde gebied zitten nog stukken waarrond RUP’s met overdruk natuurverweving zullen 
gemaakt worden. 
 
Naast de herbevestiging is er ook een operationeel actieprogramma voor de RUP’s in de niet 
herbevestigde gebieden. Hier zullen discussies gevoerd worden over hoe landbouw en natuur zich in 
de toekomst in deze gebieden zullen verhouden. 
 
De minister-president heeft tevens bevestigd dat het overlegproces op het terrein met de bevoegde 
administratie niet altijd loopt zoals het moet. De Vlaamse Regering zou daarom beslist hebben om een 
evaluatie te maken van het totnogtoe gevoerde proces met de sectoren, de gemeenten en de provincies. 
 
1. In welke gebieden van de herbevestigde 95.200 ha binnen de regio Kust-Polders-Westhoek zijn 

stukken waarrond RUP’s met overdruk natuurverweving worden gemaakt? Over welke stukken 
gaat het concreet? 

 
2. Wat houdt het operationeel actieprogramma voor de RUP’s in de niet herbevestigde gebieden in? 
 

Welke gebieden binnen de regio Kust-Polders-Westhoek zjin aangeduid als 
natuurverwevingsgebied ? 
 

3. Wat heeft de Vlaamse Regering geleerd over de voorbereidende visievorming in de buitenregio’s 
en in welke zin zal het overlegproces worden gewijzigd? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister-president Leterme (vraag nr. 56) en aan minister Van 

Mechelen (nr. 142). 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 56 van 21 april 2006 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstuurd door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister 
voor Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 57 
van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Beleidsdoelstellingen duurzame ontwikkeling   -   Initiatieven 
 
In het regeerakkoord staat dat Vlaanderen een bijdrage wil leveren inzake duurzame ontwikkeling. 
 
De minister-president benadrukte in de Beleidsnota Duurzame Ontwikkeling dat het hier een 
horizontale bevoegdheid betreft en dat er verwacht wordt dat de verschillende ministers op hun 
bevoegdheidsdomein en hun begroting initiatieven nemen op het vlak van duurzame ontwikkeling. 
 
1. Op welke wijze brengt de minister duurzame ontwikkeling tot uitvoering in zijn/haar beleid en 

binnen zijn/haar bevoegdheden? Kan de minister een opsomming geven van acties en initiatieven 
in dit kader? 

 
2. Welke financiële middelen zijn in de deelbegroting van de minister ingeschreven om deze acties 

en initiatieven te realiseren? 
 
3. Hoe verloopt het overleg aangaande deze initiatieven met de coördinerende minister en in welke 

mate past dit in een Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 57, Moerman nr. 66, 

Vandenbroucke nr. 166, Vervotte nr. 161, Van Mechelen nr. 146, Anciaux nr. 80, Bourgeois nr. 
95, Peeters nr. 432, Keulen nr. 136, Van Brempt nr. 151). 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 57 van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Voor minister-president Yves Leterme 
 
a. Algemeen. 
 
1. 
In mijn beleidsnota heb ik gesteld dat het streven naar duurzame ontwikkeling niet enkel een 
alleenstaand integratiethema is, maar dat het een overkoepelende doelstelling van het beleid van de 
Vlaamse Regering dient te zijn. 
 
Met de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) wordt in de eerste plaats een 
overkoepelend en coördinerend kader gegeven dat de Vlaamse beleidsvoering binnen de diverse 
beleidsdomeinen stimuleert, ondersteunt, horizontale verbanden legt, verticale afstemming tussen 
verschillende bestuursniveaus aanpakt en een leidraad biedt voor de afstemming van de verschillende 
initiatieven.  Dit kader wordt gevormd door lange termijnvisies en doelstellingen op korte termijn 
waarbinnen elk beleidsdomein haar duurzaam ontwikkelingsbeleid verder uitbouwt: elke minister 
heeft expliciet de verantwoordelijkheid voor het uitstippelen/bepalen  van een duurzaam 
ontwikkelingsbeleid m.b.t. zijn/haar bevoegdheden en dit binnen een algemeen coördinerend kader 
zoals bepaald in de strategie. De strategienota meldt dan ook dat elke minister, binnen de 
beleidsdomeinen waarvoor hij of zij bevoegd is, maatregelen neemt om de doelstellingen van de 
strategienota te realiseren. De toegevoegde waarde van dit gecoördineerd beleid bestaat voor een deel 
in het verzekeren van een adequate afstemming tussen het sectorale beleid inzake duurzame 
ontwikkeling van de verschillende domeinen. Ook de bestuurlijke aspecten rond duurzame 
ontwikkeling worden door de Minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling gecoördineerd. Tenslotte 
is het gecoördineerd beleid mee de aansturende factor bij de verdere uitwerking van een aantal 
beleidsdomeinoverschrijdende projecten. Er worden dus in de Vlaamse strategienota eveneens een 
aantal concrete projecten gelanceerd die bijdragen tot duurzame ontwikkeling. De bedoeling daarvan 
is dat deze projecten ook op een geïntegreerde manier worden aangepakt en dat de verschillende 
beleidsdomeinen bij de realisatie ervan nauw samenwerken. Met deze beleidsdomeinoverschrijdende 
projecten, die bovenop het duurzaam beleid komen waarvoor elk beleiddomein zelf verantwoordelijk 
is, wil ik een essentiële stimulans geven tot het sturen en aanpassen van het denken en handelen in de 
richting van duurzame ontwikkeling.  
 
De Vlaamse strategie, die op 30 september 2005 werd goedgekeurd als basis voor verdere 
onderhandelingen met middenveldorganisaties, provincies en gemeenten, voorziet naast een 
beleidsbrief over gecoördineerd beleid, dat ook in de beleidsbrieven van mijn collega-ministers wordt 
aangeduid op welke manier het duurzame ontwikkelingsbeleid gestalte krijgt binnen hun 
beleidsdomeinen. 
 
Zoals reeds gezegd werd de eerste fase van de strategie, m.n. de kadertekst, principieel goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering op 30 september 2005. Deze tekst werd onlangs teruggekoppeld naar het 
maatschappelijk middenveld, de VVP (Vereniging van de Vlaamse Provincies) en de VVSG 
(vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).  Een tekst aangepast aan de resultaten van deze 
bevraging wordt weldra voorgelegd aan de Vlaamse Regering.  
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De goedkeuring van de strategienota laat toe om een aanvang te nemen met de aangekondigde 
bestuurlijke maatregelen, de bepalingen, de sectoraal operationele doelstellingen en de verdere 
uitwerking van concrete projecten.  
 
Ik gaf de Studiedienst van de Vlaamse Regering de opdracht om dit jaar een duurzaamheidsmonitor 
uit te werken en een eerste meting voor te leggen op basis van de strategische visie voor duurzame 
ontwikkeling in afstemming met monitors op federaal en Europees en internationaal niveau (Eurostat, 
nrg4SD, OESO, Verenigde Naties).  Daarnaast zullen er op voorstel van de ambtelijke Werkgroep 
voor Duurzame Ontwikkeling een aantal procesindicatoren worden naar voorgeschoven, die 
gekoppeld zijn aan de doelstellingen en projecten van de Vlaamse strategie voor duurzame 
ontwikkeling. 
 
Inzake de samenwerking met de anderen gewesten en de federale overheid kwam onder mijn impuls in 
maart 2005 een eerste Interministeriële Conferentie samen. Vlaanderen neemt tevens actief deel aan de 
besprekingen van de intergouvernementele werkgroep voor de uitwerking van de nationale strategie 
voor duurzame ontwikkeling en de intergouvernementele werkgroep voor de herziening van de 
Europese strategie voor duurzame ontwikkeling.  Daarenboven zal Vlaanderen vertegenwoordigd zijn 
op de ESDN-conferentie (Europees Netwerk voor Duurzame Ontwikkeling) in Salzburg van 1-2 juni 
2006 in het kader van het gecoördineerd beleid duurzame ontwikkeling en participeerde zij aan de 
werkzaamheden van de 14de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de VN die plaatsvond te 
New York van 1 tot 12 mei 2006.  
 
2. 
In de begroting 2006 werd een nieuw programma 11.5 Coördinatie Vlaams Duurzaam 
Ontwikkelingsbeleid ingevoerd met een begroting van 950.000 euro. Met dit budget zijn middelen 
voorzien voor beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, studies, communicatie, overleg en subsidies 
en bijdragen voor voorbeeldprojecten vanuit de overheid en voor projecten vanuit middenveld, private 
sector en lokale besturen. 
 
Daarnaast werden nog eens extra middelen vrijgemaakt voor de uitbouw van een cel duurzame 
ontwikkeling binnen de Diensten Algemeen Regeringsbeleid. Dit, samen met een aantal 
verschuivingen binnen de huidige administratie, moet leiden tot een ondersteunende cel met drie 
voltijds equivalenten.  
 
3. 
De administratieve coördinatie van het beleid inzake duurzame ontwikkeling wordt verzekerd door de 
beleidsdomeinoverschrijdende ambtelijke werkgroep die in maart 2005 werd (her)samengesteld. De 
leden van deze werkgroep werden aangeduid door de secretarissen-generaal in samenspraak met de 
bevoegde ministers, zodanig dat elk van de 13 beleidsdomeinen vertegenwoordigd is. Deze 
gemandateerde vertegenwoordigers nemen de coördinatie van duurzame ontwikkeling binnen het 
beleidsdomein voor hun rekening en staan in voor de ambtelijke coördinatie van de 
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie inzake duurzame ontwikkeling.  Deze werkgroep 
vergadert in principe maandelijks. Vanuit deze werkgroep is er enerzijds een terugkoppeling van elke 
vertegenwoordiger naar zijn beleidsdomein en de functioneel bevoegde minister, anderzijds is er een 
geïntegreerde terugkoppeling naar mij. 
 
De werkgroep inzake duurzame ontwikkeling wordt voorgezeten, geïnitieerd en ondersteund door de 
reeds vermelde cel duurzame ontwikkeling, operationeel binnen de Stafdienst van de Vlaamse 
Regering. Deze cel zal samen met de werkgroep de uitvoering van de strategie voor duurzame 
ontwikkeling stimuleren, opvolgen en monitoren. 
 
 
b. Voor de bevoegdheden landbouw, zeevisserij en plattelandsbeleid 
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1. 
Landbouw is van nature een duurzame activiteit die rekening houdt met de klimaat, bodem, arbeids- 
en milieu-omstandigheden. Een duurzame landbouw hanteert praktijken die economisch efficiënt, 
ecologisch en sociaal aanvaardbaar zijn voor de huidige generatie, maar zonder de kansen van 
toekomstige generaties te hypothekeren. De economische dimensie van een duurzame landbouw houdt 
in dat op wereldschaal voldoende voedsel wordt geproduceerd en dat diegenen die instaan voor de 
voedselproductie daar ook van kunnen leven. Vanuit ecologisch standpunt houdt een duurzame 
landbouw het ecosysteem waarin landbouw werkt gezond. Deze betrachting concretiseert zich in het 
beperken van negatieve effecten op het milieu en in de zorg voor biodiversiteit in al zijn facetten. 
Hieronder ook het verantwoord omgaan met levende wezens (dierenwelzijn). De sociale dimensie van 
duurzame landbouw houdt in dat het uitoefenen van landbouwactiviteiten moet bijdragen tot de 
sociale stabiliteit van de maatschappij. De landbouwer heeft een duidelijke plaats in de maatschappij 
als primaire voedselproducent en er is wederzijds respect tussen landbouwers en de rest van de 
samenleving. 
 
De belangrijkste maatregelen in het kader van duurzame landbouw in Vlaanderen zijn geïntegreerd in 
het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). 
 
Het programma, dat van start ging in 2000, loopt nog tot en met 2006 en omvat verschillende 
maatregelen 
 
Investeringen in de landbouw, waarbij de nadruk ligt op milieuvriendelijke investeringen en 
diversificatie van de activiteiten op het landbouwbedrijf 
Installatie in de landbouw, voornamelijk bedoeld om jonge starters aan te moedigen 
Opleiding 
- vorming (bijvoorbeeld cursussen, stages over ICT toepassingen of milieuvriendelijke 
productietechnieken) 
- omschakelingsplannen en begeleiding in de biologische landbouw 
Milieumaatregelen in de landbouw 
- groenbedekking 
- mechanische onkruidbestrijding 
- vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
- instandhouding van de genetische diversiteit van bedreigde lokale rassen en variëteiten 
- weidevogelbeheer 
- perceelsrandenbeheer 
- herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen 
- botanisch beheer 
- verminderde bemesting ten opzichte van de bemestingsnorm "kwetsbaar gebied water" 
- steun voor reconversie van de varkenshouderij naar de biologische productiewijze 
- omschakeling naar biologische landbouw 
- geïntegreerde productie van pitfruit 
Verbetering van de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten (investeringen gericht op 
kwaliteit, milieu, hygiëne) 
Bosbouw (onder andere bebossing van landbouwgrond) 
Aanpassing en de ontwikkeling van het platteland:  
- op weg naar een geïntegreerd plattelandsbeleid in Vlaanderen (met behulp van de provinciale 
plannen) 
- afzet van kwaliteitsproducten (hoeveproducten, biologische producten) 
- basiszorg voor plattelandseconomie en -bevolking (bedrijfsbeheer) 

 
De agromilieumaatregelen 
 
De globale doelstellingen van de agromilieumaatregelen uit het PDPO zijn als volgt geformuleerd: 
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- de reductie van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en van het verlies naar de 
milieucompartimenten bodem, oppervlaktewater, grondwater en lucht; 
- het versterken van de natuurwaarden van halfnatuurlijke en soortenrijke graslanden; 
- het tegengaan van erosie op daarvoor gevoelige gronden en in holle wegen; 
- het instandhouden van de met uitsterven bedreigde rassen en variëteiten; 
- het verhogen van het broed- en opgroeisucces bij weidevogels; 
- het verbeteren van de ecologische kwaliteit van perceelsranden; 
- het verbeteren van het ecologisch functioneren van kleine landschapselementen en een toename 
ervan; 
- het verminderen van de milieudruk vanuit landbouwpercelen op aanpalende natuurgebieden; 
- het bevorderen van de botanische waarde van akkerland en grasland. 
 
De structuuraanpassingen in de landbouw 
 
Om duurzamer te kunnen produceren moeten bedrijven hun productietechnieken en bedrijfsstructuur 
aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. Met het investeringsbeleid is hierop in toenemende 
mate ingespeeld. 
 
Respecteren van minimumnormen inzake leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn is een algemene en 
voorafgaande voorwaarde voor het verkrijgen van steun. 
Bij de concrete maatregelen werd bij de toe te passen steunintensiteit rekening gehouden met de mate 
waarin een investering meer of minder gericht was op duurzame productie. De hoogste steunintensiteit 
werd voorbehouden voor investeringen die voor het bevorderen van de duurzaamheid belangrijk zijn, 
met name: 
- investeringen gericht op energiebesparing (isolatie, schermtechnieken, WKK, rookgascondensor, 
energiebesparende kasomhulling) en de productie en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen; 
- investeringen gericht op rationeel gebruik van water en de verbetering van de waterkwaliteit (opvang 
regenwater, hergebruik water, waterzuivering,..); 
- investeringen gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit (verminderen van emissies, 
ammoniakemissiearme stallen, mestinjectie, rookgasreiniging, verbeterde spuittechnieken...); 
- investeringen specifiek gericht op het toepassen van de biologische productiemethode (veestallen, 
mechanische onkruidbestrijding). 
 
Waar in de intensieve veehouderij de steun algemeen beperkt werd, was dit toch niet het geval voor 
specifieke investeringen in dierenwelzijn (realiseren goed stalklimaat, scharrelhuisvesting, 
groepshuisvesting, omschakelen van gebonden naar losse huisvesting, e.a.). 
 
Het beleid richt zich niet op één bepaald bedrijfstype of een subsector. In alle sectoren en op alle types 
van bedrijven zijn initiatieven mogelijk om de productie duurzamer te laten verlopen. 
Duurzaamheid houdt met meer verband dan alleen leefmilieu, hygiëne of dierenwelzijn. 
Duurzaamheid heeft ook een aantal economische aspecten. De financiering van steeds groter 
wordende exploitaties is een belangrijke problematiek. Zonder oplossing voor dit probleem komt de 
continuïteit van de activiteiten in het gedrang en hierdoor ook de verdere ontwikkeling naar een 
duurzame productie. Startende landbouwers staan voor zware financiële verplichtingen en nemen 
grote risico's. Het verlenen van vestigingssteun kan daarom ook gezien worden als een bijdrage tot een 
duurzame ontwikkeling. De landbouwer bij de start enig financieel comfort bieden verhoogt de kans 
op een goede start. De rendabiliteit en de toegevoegde waarde in de land- en tuinbouw zijn niet van het 
niveau dat een vestiging en de investeringen vanzelfsprekend zijn. De land- of tuinbouwer is niet altijd 
in de mogelijkheid om de gestegen productiekosten die het gevolg zijn van een meer duurzame 
productie door te rekenen aan de afnemers. 
 
Bij stijgende kosten moet de landbouwer op zoek naar nieuwe inkomensbronnen. Investeringen 
gericht op het verbeteren van de band tussen maatschappij en landbouwsector kunnen ook bestempeld 
worden als gericht op een duurzamer productie. Vormen van diversificatie, die evenzeer maximaal 
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ondersteund worden, kunnen hieronder gerangschikt worden. Diversificatie of verbreding van de 
activiteiten staat immers voor activiteiten waarmee op niveau van het bedrijf toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt zonder dat tegelijkertijd de productie moet opgedreven of geïntensiveerd worden. 
Voor investeringen gericht op het verbreden van de activiteiten geldt eveneens de hoogste 
steunintensiteit. Hieronder worden de investeringen gerangschikt die gericht zijn op: 
productie en commercialisatie van hoeveproducten; 
hoevetoerisme en algemeen investeringen gericht op het openstellen van bedrijven voor het publiek; 
het uitvoeren van landschapsbeheer; 
het exploiteren van een zorgboerderij. 
 
De sociale aspecten van de landbouw 
 
Het aanbieden van vorming aan landbouwers en de stimulans hiervoor die vanuit het landbouwbeleid 
uitgaat, bestond al voor de start van het PDPO. Gezien het belang van (permanente) vorming, werd dit 
dan ook als een afzonderlijk deel in het programma opgenomen. Vorming aan landbouwers wordt 
aangeboden via de door de Vlaamse overheid erkende centra. Slechts in bepaalde gevallen richt de 
overheid zelf de vormingsactiviteiten in. Naast land- en tuinbouwers met onvoldoende 
landbouwopleiding via naschoolse vorming voorbereiden om een bedrijf over te nemen, is een tweede 
doelstelling van deze maatregel het verstrekken van permanente vorming. Er wordt onder meer 
aandacht geschonken aan de veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de nieuwe 
eisen of normen inzake kwaliteit, het leefmilieu, dierenwelzijn, hygiëne en nieuwe technologieën.  
 
Voor landbouwers die zich in een moeilijke fase bevinden en voor bedrijven die hun bedrijfsinkomen 
wensen te verbeteren door het introduceren van bijkomende activiteiten op het bedrijf, zoals 
thuisverwerking en -verkoop, hoevetoerisme en landschapsbeheer, heeft de Vlaamse overheid een 
subsidie voorzien voor een intensieve bedrijfsbegeleiding. De intensieve bedrijfsbegeleiding behelst 
een diepgaande ondersteuning van de land- of tuinbouwer die geconfronteerd wordt met tijdelijke 
problemen. De begeleiding gebeurt door een erkend centrum en duurt 1 jaar. Zij kan ook bestaan uit 
een begeleiding van stopzetting van het bedrijf. 
 
Het landbouwonderzoek 
 
Binnen het landbouwonderzoek uitgevoerd door het ILVO is het duurzaamheidsprincipe een leidraad. 
Dit uit zich o.a. in de thema’s compostering; ziekte-, plaag- en stressresistentie en 
verteerbaarheidsonderzoek; gras-klaver; functionele (dieren)voeding; dierenwelzijn, voedselveiligheid, 
productkwaliteit en authenticiteit en emissiebeperking. Er is geen specifieke deelbegroting voor 
duurzaam landbouwonderzoek maar verweven in de toegekende dotatie. 
 
2. 
Voor de ganse programmaperiode 2000-2006 worden de totale overheidsbestedingen (Vlaams en EU) 
voor het PDPO geraamd op 484 miljoen euro. Onderstaande tabel geeft de verdeling van de 
beschikbare financiële middelen. Deze verdeling is samengesteld uit de som van de reeds uitgegeven 
middelen (tot en met 2005) en de nog uit te geven middelen.  
 
Het aandeel van de voornamelijk economisch gerichte maatregelen bedraagt 60%. Zoals uit de tabel 
blijkt, gaat 58% van het budget naar de steunmaatregelen in uitvoering bij het VLIF (Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds): 21% naar de overgangsmaatregelen, 30% naar investeringssteun en 7% 
naar vestigingssteun. De uitgaven voor overgangsmaatregelen komen van vastleggingen van voor de 
start van het PDPO. Bij investeringsbeleid wordt de toegekende steun over meerdere jaren gespreid. 
Dit is ook nog het geval in het nieuwe investeringsbeleid maar met één verschil: het nieuwe beleid 
treedt meer sturend op en voorziet in investeringssteun volgens vier categorieën: 10%, 20%, 30% en 
40%. Er wordt ook steun gegeven voor de afzet en verwerking van landbouwproducten, voor een 
totaal van 6% van het totaalbudget. Het betreft voornamelijk steun aan de agro-voedingsindustrie, 
alsook steun voor hoeveproducten (korte keten, kwaliteitsproducten). 
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Ruim 16% van het budget gaat naar milieumaatregelen. Onder deze maatregelen valt een ganse waaier 
aan instrumenten om enerzijds een milieu- en natuurvriendelijkere landbouw te stimuleren en 
anderzijds de landbouwer te vergoeden voor bepaalde geleverde ‘groene diensten’ aan de 
samenleving. Hierbij zijn er instrumenten gericht op de landbouw zelf, maar ook op de interactie 
tussen de landbouw en zijn natuurlijke omgeving. Bosbouw ontvangt 1,6 % van het totale budget.  
 
De overige 24% van de middelen gaat naar ondersteunende maatregelen. Naast opleiding (5%) betreft 
dit bijna 19% steun voor de aanpassing en ontwikkeling van het platteland: steun aan bedrijfsbeheer en 
ondersteuning in het kader van het geïntegreerde plattelandsbeleid in Vlaanderen (door middel van 
provinciale plattelandsontwikkelingsplannen). 
 
Verdeling van de financiële middelen uit het PDPO 2000-2006  
Maatregel Totale Overheidsuitgaven 
 miljoen euro % 
Overgangsmaatregelen VLIF 101,72 21,01 
Investeringssteun 145,25 30,0 
Vestigingssteun 33,05 6,83 
Opleiding totaal 26,51 5,47 
Probleemgebieden 3,12 0,64 
Milieumaatregelen 79,73 16,47 
Verwerking en afzet landbouwproducten 44,32 9,15 
Bosbouw 7,80 1,61 
Afzet van kwaliteitslandbouwproducten 1,59 0,33 
Diversificatie platteland 1,39 0,29 
Dienstverlening platteland 7,76 1,60 
Dorpsvernieuwing platteland 11,24 2,32 
Milieubehoud platteland 20,74 4,28 
   
Totaal (EU + Vlaams) 484,22 100 

Bron: AMS, 2006 
 
3. 
Op ambtelijk niveau bestaat de beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep Duurzame Ontwikkeling die 
maandelijks samenkomt. Op 25 maart 2005 heeft de Vlaamse Regering de samenstelling ervan 
goedgekeurd. Alle beleidsdomeinen zijn in die werkgroep vertegenwoordigd. 
 
Het overleg met de landbouwsector over duurzame landbouw vindt plaats in de Vlaamse Land- en 
tuinbouwraad (in afwachting van de oprichting van de Strategische adviesraad Landbouw en Visserij). 
 
Voor minister Fientje Moerman 
 
Afdeling Wetenschap en Innovatie 
 
Binnen het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie is het integreren van het begrip ‘duurzame 
ontwikkeling’ in alle relevante wetenschaps- en technologische innovatiedomeinen een belangrijke 
strategische doelstelling. Hierbij staat het streven naar continuïteit centraal. 
 
Een eerste initiatief is sinds mei 2002 geïmplementeerd en betreft de extra stimulerende modaliteiten 
voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op duurzame technologische ontwikkeling 
(DTO). Deze DTO-steunregeling is aanvullend ten opzichte van de andere subsidiemaatregelen van 
het IWT en werd geïntegreerd in de IWT-steun voor O&O-bedrijfsprojecten, KMO-innovatiestudies type 2 en 3, 
KMO-innovatiestudies type 5, KMO-innovatiestudies type 6, KMO-innovatieprojecten en in de oproepen van 
SBO, TETRA, VIS en Landbouwkundig Onderzoek. De specifieke horizontaal geïntegreerde stimulerende 
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modaliteiten en evaluatiemethode zijn uniek in Europa. In een recente Europese studie wordt de 
Vlaamse regeling als “best practice” bestempeld voor steun aan onderzoek ten behoeve van duurzame 
technologieën (cf. Technopolis “Policy instruments for sustainable innovation”). 
Een project kan beschouwd worden als bijdragend tot DTO indien de valorisatie van het project 
gericht is op één of meerdere van de volgende zeven doelstellingen, naast eventueel andere 
innovatiedoelstellingen: grondstoffenbesparing, energiebesparing, vermindering van emissies, afval en 
andere milieuhinder verminderen, gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen, 
hergebruik en recyclage van grondstoffen en tenslotte verlenging van de levensduur van producten en 
processen. Als tweede voorwaarde dient bij valorisatie van de projectresultaten, het ambitieniveau met 
betrekking tot de te realiseren globale eco-efficiëntieverbetering voldoende groot te zijn in functie van 
de valorisatie-tijdshorizon: voor projecten gericht op een valorisatie op korte termijn (ondermeer 
bedrijfsprojecten) wordt een verbetering in orde van grootte van 30% beoogd. Bedrijfsprojecten 
(inclusief KMO-programma) met voldoende bijdrage tot DTO kunnen worden geselecteerd als 
‘prioritair project’ gecombineerd met een subsidietoeslag van 10%. Verder kan aan een specifieke 
studie met betrekking tot één van de zeven weerhouden doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling 
een basissteun van 50% toegekend worden, voor zover het hierbij gaat om onderbouwde studies die 
het innovatietraject verder kunnen sturen en die maximaal 10% van de begroting uitmaken. In KMO-
innovatiestudies type 2 en 3 kunnen LCA- of ecodesignstudies tot 50% van de begroting uitmaken, op 
voorwaarde dat deze studies duidelijk verband houden met de innovatiedoelstellingen van het globale 
project. Tenslotte geldt als uitsluitingscriterium voor alle projecttypes dat projecten die bij valorisatie 
(ernstige) potentiële problemen stellen ten opzichte van de vigerende of toekomstige milieuwetgeving 
van alle innovatiesteun uitgesloten worden. 
 
Met de oprichting van het Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) worden de 
actiemiddelen inzake “clean technologies” van drie Vlaamse bevoegdheidsdomeinen (Innovatie, 
Leefmilieu, Energie) gebundeld in samenwerking met alle relevante actoren inzake Vlaamse milieu- 
en energietechnologie. 
Het Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform sluit aan bij zowel het Europees milieuactieplan 
(het milieutechnologieluik is in het ETAP-Environmental Technology Action Programme van 28 
januari 2004 geconcretiseerd), het Kyoto-protocol als de mondiale actieplannen (Agenda 21), waarbij 
de principes van duurzame ontwikkeling centraal staan. Dit wil zeggen dat bij de verbetering van de 
eco-efficiëntie van de maatschappelijke activiteiten zowel rekening dient gehouden met de impact op 
de huidige als op de toekomstige generaties. 
Op 7 mei 2004 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de oprichting van dit 
platform en op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering de modaliteiten goed voor de 
operationalisering van het MIP. De thema’s die hierbij aan bod komen, zijn ondermeer duurzame 
energie, energie- en grondstofzuinige technieken en de voorbereiding van de waterstofeconomie. In 
oktober 2005 ging de Stuurgroep van het MIP van start. Sinds de publieke lanceringsdag van het MIP 
op 20 februari 2006 zijn acht thematische gebruikersgroepen actief. In het kader van het MIP werd ook 
een klankbordgroep opgericht, waarin alle maatschappelijke actoren vertegenwoordigd zijn en die de 
stuurgroep ondersteunt via adviezen, kritische reflecties en toetsing van de missie en actiemiddelen 
van het MIP. 
 
In het kader van overheidsopdrachten zal ook meer aandacht gaan naar “innovatief aanbesteden” in de 
domeinen leefmilieu, energie, afvalverwerking, grondstoffenbeheer, enz. Hiertoe wordt meer ruimte 
gemaakt voor toewijzing van offertes die de verbetering van de milieukwaliteit en energiebesparing 
vooropstellen, gesteund op technologische oplossingen die nog gedeeltelijk dienen ontwikkeld te 
worden. Een thematische werkgroep onder leiding van het IWT voert momenteel een grondige studie 
en analyse uit. 
 
Ook wordt nagegaan in hoeverre overheidsreguleringen kunnen bijgesteld worden om nieuwe en 
innovatieve milieu- en energietechnologie meer kansen te geven op de Vlaamse en internationale 
markt.  
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Financiële middelen voor DTO-steunregeling: aan bedrijfsprojecten met een DTO-label werd in de 
periode mei 2002 tot eind 2005 een steunbedrag van meer dan 33 miljoen euro toegekend. Bij de 
collectieve projecten in de overige programma’s werd in de betrokken periode meer dan 66 miljoen 
euro steun gegeven aan projecten met een DTO-karakter. In totaal werd dus gedurende 3,5 jaar meer 
dan 100 miljoen euro steun toegekend aan projecten met een substantiële potentiële bijdrage tot 
duurzame ontwikkeling. Daarnaast werden heel wat projecten gesteund met meer beperkte positieve 
ecologische effecten. Het totaal bedrag van de extra DTO-steun op zich bedroeg in de betrokken 
periode meer dan 3 miljoen euro. 
 
Financiële middelen voor het MIP: inzake onderzoekssubsidies dient prioritair een beroep gedaan te 
worden op de reguliere steunkanalen van het IWT (inclusief de DTO-regeling). Daarnaast is zeven 
miljoen euro beschikbaar in de competentiepool van het MIP (via een kapitaalsverhoging bij VITO 
vanuit PMV-middelen). Deze 7 miljoen euro zal benut worden als extra middelen voor energie- en 
milieuprojecten (DTO- waardig) volgens de indien- en evaluatiemodaliteiten van het IWT in drie 
"collectieve" programma's: VIS-collectief onderzoek, TETRA en collectief landbouwonderzoek. 
Hiermee kan het vraaggedreven karakter van de gesteunde onderzoeksprojecten afdoend gerealiseerd 
worden. 
 
Financiële middelen voor innovatief aanbesteden: een thematische werkgroep onder leiding van het 
IWT voert momenteel een grondige studie en analyse uit met een budget begroot op 80.000 euro ten 
laste van de budgetlijn “Acties van de technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse 
Regering”. 
 
Vooreerst neemt elke minister hier zijn eigen verantwoordelijkheid in het kader van het motto van het 
regeerakkoord “verantwoordelijkheid nemen – vertrouwen geven”. In het Vlaams klimaatsbeleidsplan 
2006-2012, een belangrijke beleidsdomeinoverschrijdende oefening, vormt “onderzoek en innovatie” 
een belangrijk horizontaal, ondersteunend thema. De eerste actie (DTO-steunregeling) ressorteert 
onder de bevoegdheid van de minister van Wetenschap en Innovatie. De tweede actie (MIP) valt 
binnen de bevoegdheid van de beleidsdomeinen Innovatie (minister Moerman) en Leefmilieu en 
Energie (minister Peeters). De besluiten in verband met het MIP zijn dus na onderling overleg tot 
stand gekomen.  
De thematische werkgroep “Innovatief aanbesteden” wordt getrokken door minister Moerman, maar 
ook een vertegenwoordiger van minister Peeters zetelt in de werkgroep. De studie naar de impact van 
verschillende soorten milieubeleidsinstrumenten en instrumentenmixen op milieu-innovatie wordt 
getrokken door minister Peeters, maar ook een vertegenwoordiger van minister Moerman zetelt in de 
werkgroep.  
 
Afdeling Buitenlandse Handel / Economie 
 
De principes van duurzaam en ethisch ondernemen spelen steeds meer een belangrijke rol bij 
ondernemen in het binnen- en buitenland.  
Duurzaam en ethisch ondernemen houdt een evenwichtige ontwikkeling en groei van ondernemingen 
in op economisch, sociaal en ecologisch vlak, waarbij de drie dimensies evenveel aandacht krijgen. 
Een commerciële overeenkomst of investeringsbeslissing wordt dan niet beperkt tot een zuiver 
zakelijke overeenkomst, maar streeft ernaar een evenwicht tussen de economische, ecologische en 
sociale pijlers te bewerkstelligen. 
 
Een van de krachtlijnen binnen het beleidsdomein Ondernemen en Buitenlandse Handel bestaat erin de 
ondernemer in Vlaanderen aan te moedigen duurzaam en ethisch te ondernemen op regionaal en 
internationaal vlak, met concrete resultaten in de bedrijfsvoering als zichtbaar resultaat. 
 
 
Dit dient opgesplitst te worden in een regionale en een internationale dimensie: 
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Regionaal 
Op dit ogenblik bereidt de administratie een congres voor dat volledig zal gewijd zijn aan duurzaam en 
ethisch (internationaal) ondernemen. Dit congres zal plaatsvinden in de loop van de maand november 
2006. Het doelpubliek is de ondernemer in Vlaanderen. Dit initiatief beoogt de ondernemer meer 
vertrouwd te maken met duurzaam ondernemen via case-studies, getuigenissen over best-practices en 
wetenschappelijke inzichten.  
 
De administratie is vertegenwoordigd in het Nationaal Contactpunt van de OESO (NCP), waar 
conflicten tussen bedrijven en lokale stakeholders via bemiddeling tot een bevredigende oplossing 
worden gebracht. Dit NCP is in het opzicht van ethische aspecten van het internationaal economisch 
gebeuren een belangrijk instrument. 
 
Naar aanleiding van de “Lisbon Midterm Review” heeft de administratie Economie een bijdrage 
geleverd tot het economisch deel van het Nationaal Hervormingsprogramma . Daarbij werden de 
elementen van het programma getoetst aan de beginselen van economisch duurzame 
beleidsdoelstellingen zoals de ontwikkeling in Vlaanderen van een slimme economie. 
 
Ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering tot gebruik van de zogenaamde flexibele 
mechanismen uit het Kyotoprotocol, heb ik een algemene offertevraag uitgeschreven in februari 2004 
voor de opdracht inzake marktverkenning voor potentiële JI- en CDM-projecten, het aftoetsen van de 
voorwaarden en het voorbereiden van optiecontracten. Voor de verkenningsanalyse werd een publieke 
oproep naar ondernemingen gedaan. De oproep CDM/JI werd door de minister van Economie 
getrokken en hiertoe zal in totaal 125.000 € vastgelegd worden op het Fonds Flankerend Economisch 
Beleid. De verdere invulling van de reductiekloof en de aankoop van emissierechten is een zaak van 
de minister van Milieu. 
 
In uitvoering van het regeerakkoord heeft de Vlaamse Regering op 10 juni 2005 het Auditconvenant 
over de energie-efficiëntie in de industrie definitief goedgekeurd. Inmiddels zijn reeds 229 bedrijven 
tot de auditconvenant toegetreden. De vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering binnen de 
Commissie Auditconvenant zijn afgevaardigden van de minister van Energie en van de minister van 
Economie. De auditconvenant wordt in 2006 gefinancierd vanuit de dotatie aan VITO. 
 
De benchmarkconvenant is een methode om energie-intensieve bedrijven (meer dan 0,5 PJ 
energieverbruik) en de vestigingen die onder de Europese richtlijn verhandelbare emissierechten 
vallen, de eigen prestaties op vlak van energie-efficëntie  te laten toetsen. Op 29 november 2002 
keurde de Vlaamse Regering deze benchmarkingconvenant goed. Meer dan 170 vestigingen met 
samen 70 à 80 % van het industrieel energieverbruik zijn tot deze benchmarkingconvenant 
toegetreden. De partijen die in deze convenant de Vlaamse Regering vertegenwoordigen, zijn de 
minister van Energie en de minister van Economie. Vanaf 2006 wordt het budget hiertoe ingepast in 
de dotatie aan het VITO.  
 
De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen 
zullen realiseren in het Vlaams gewest. Met ecologie-investeringen worden milieu-investeringen, 
investeringen op energiegebied en investeringen tengevolge van een verhuis omwille van 
milieuredenen bedoeld. Het Vlaams wettelijk kader daartoe werd tot stand gebracht door het decreet 
van 31 januari 2003 en door het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 en het 
ministerieel besluit van 29 oktober 2004. Aanvragen gebeuren uitsluitend via de website van de 
administratie. De ondernemingen worden daarbij tot KMO of GO gerekend overeenkomstig de 
Europese richtlijn terzake. De vooropgestelde investeringen dienen binnen de drie jaar na de 
toekenning van de premie te zijn beëindigd. De grootte van de premie schommelt tussen 25 % tot 35 
% met mogelijkheid dat beide steunintensiteiten nog kunnen worden verhoogd afhankelijk van 
bepaalde kwaliteitscertificaten. De steunbedragen zijn weliswaar geplafonneerd. 
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b) Internationaal 
Het bevorderen van duurzaam en ethisch internationaal ondernemen vormt één van de strategische 
doelstellingen in de beheersovereenkomst van het Vlaams Agentschap voor Internationaal 
Ondernemen. 
 
Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen heeft een opleidingsproject “Lerend 
Netwerk” opgestart inzake duurzaam en ethisch internationaal ondernemen, gesubsidieerd door het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF Project heeft als doelstelling het opbouwen van een lerend 
netwerk bij twee grote doelgroepen, namelijk de Vlaamse internationale ondernemers zelf en de 
intermediairen, waaronder voornamelijk de Vlaamse economische vertegenwoordigers van het Vlaams 
Agentschap voor Internationaal Ondernemen in het buitenland: 
informeren en opleiden 
Toeleveren van informatie betreffende vijf belangrijke thema’s van duurzaam internationaal 
ondernemen met name de productieketen, arbeid in het zuiden (omstandigheden, voorwaarden, 
verhoudingen), billijke prijszetting (fair trade), ondersteuning van lokale gemeenschappen 
(community involvement) en internationale investeringen. 
begeleiden 
Verdieping van de thema’s door het begeleiden van ondernemers die verder willen gaan inzake het 
verduurzamen van hun internationale handelsrelaties – het met elkaar in contact brengen van de 
internationale ondernemers waardoor er ook voor ervaringsuitwisseling gezorgd wordt. 
sensibiliseren  
Via informatie en communicatie ten aanzien van beide doelgroepen worden sensibiliserende acties 
opgezet waardoor een brede basis van de Vlaamse internationale ondernemers hierover kritisch gaat 
nadenken en aangezet wordt om ook stappen in deze richting te nemen. Hiertoe zullen ook 
inspirerende beste praktijken in Vlaanderen op diverse vlakken van duurzaam internationaal 
ondernemen worden gezocht. Het is meermaals aangetoond dat de realisaties en de methodes van 
andere Vlaamse ondernemers inspirerend werken voor een verdere verbreding. 
dissimineren 
Verspreiden van de resultaten via diverse kanalen ten aanzien van een brede basis van ondernemers. 
 
Op 9 en 10 januari 2006 werden in Brussel de Vlaamse economische diplodagen georganiseerd. Deze 
diplodagen stonden dit jaar volledig in het teken van duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. 
Het voltallige buitenlandse netwerk kon gedurende deze twee dagen een intensieve opleiding inzake 
duurzaam en ethisch internationaal ondernemen volgen. Naast een academische benadering kwamen 
er ook praktijkgetuigenissen aan bod en waren er interactieve sessies opgenomen in het 
opleidingsprogramma. Deze diplodagen betekenden het startschot voor een informatie- en 
sensibiliseringsprogramma van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen over het 
thema duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. Dankzij de opleiding van de Vlaams 
economische vertegenwoordigers kunnen zij over dit thema een informerende en sensibiliserende taak 
opnemen ten aanzien van de bedrijfswereld. 
 
Het agentschap zal bij de aankoop van zijn producten de geldende normen van de Vlaamse overheid 
met betrekking tot energie en milieuzuinigheid respecteren en erover waken dat deze producten in 
menswaardige omstandigheden werden geproduceerd. Het Agentschap engageert zich om de volgende 
projecten met het oog op dit duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeleid concreet uit te voeren: 
onderzoek naar de aankoop van relatiegeschenken en cateringproducten die voldoen aan de criteria 
van duurzaam en ethisch ondernemen; 
onderzoek naar de mogelijkheid tot aankoop van andere producten die voldoen aan de criteria van 
duurzaam en ethisch ondernemen. 
 
Bij de bepaling van de winnaars van de Leeuw van de Export werd in 2006 voor het eerst rekening 
gehouden met het aspect duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. Hiervoor werd een specialist 
van Ethibel uitgenodigd als jurylid. Voor de Leeuw van de Export 2007 zal een criterium inzake 
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duurzaam en ethisch internationaal ondernemen uitgewerkt worden voor de evaluatie van de 
kandidaat-bedrijven. 
 
In het personeelsplan van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen wordt een 
verantwoordelijke duurzaam en ethisch internationaal ondernemen aangesteld, die ook het intern en 
extern aanspreekpunt wordt met betrekking tot deze materie.  
 
Interne en externe communicatie inzake duurzaam en ethisch internationaal ondernemen 
intranet: sinds januari 2005 werd een hoofdstuk duurzaam en ethisch internationaal ondernemen aan 
het intranet toegevoegd. Het personeel van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Onderenemen 
vindt hier alle basisinformatie, informatie over het ESF-project en een aantal nuttige links. 
Het Vlaams Agentschap Voor Internationaal Ondernemen-website: in 2006 wordt gestart met een 
hoofdstuk duurzaam en ethisch internationaal ondernemen ten behoeve van de Vlaamse bedrijven. De 
website zal de Vlaamse bedrijven informeren en op de hoogte houden van acties van het Vlaams 
Agentschap voor Internationaal Ondernemen inzake duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. 
Folder duurzaam en ethisch internationaal ondernemen: in 2006 zal het Vlaams Agentschap voor 
Internationaal Ondernemen een folder publiceren met basisinformatie over dit thema en de 
ondersteuning die het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen hier kan bieden. 
Nieuwsbrief ‘het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen’: via de nieuwsbrief zal 
informatie verspreid worden over dit thema en de activiteiten van het Vlaams Agentschap voor 
Internationaal Ondernemen. 
In mailings aan de leden van Club Diaspora zal aandacht besteed worden aan het thema. 
In de landenfiches wordt een paragraaf toegevoegd inzake duurzaam en ethisch ondernemen met 
betrekking tot dit land. 
De starterskit, zoals verspreid tijdens de diplodagen, blijft beschikbaar als basispakket aan informatie 
over duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. 
Ontwikkeling van powerpoint-presentatie over duurzaam en ethisch internationaal ondernemen en het 
Vlaams Agentschap Voor Internationaal Ondernemen. 
 
De bibliotheek van het Vlaams Agentschap Voor Internationaal Ondernemen fungeert als 
informatiecentrum inzake duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. Alle publicaties zullen hier 
gecentraliseerd worden. Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen zal een abonnement 
nemen op relevante tijdschriften en E-zines over het thema. 
 
Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen zal contacten opbouwen met andere 
agentschappen voor handels- en investeringspromotie die ervaring hebben opgebouwd inzake 
duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. Het is de bedoeling om kennis en ervaring onderling 
uit te wisselen. 
 
2.  
a) Regionaal 
De eerste drie vermelde initiatieven zijn in quasi volledige mate budgettair gedekt door de normale 
apparaatskredieten van de administratie. De middelen vereist voor bepaalde concrete projecten in het 
kader van het globaal regeringsplan tot duurzame ontwikkeling, zullen na goedkeuring door de 
Vlaamse Regering opgenomen worden in een specifiek en centraal programma inzake duurzame 
ontwikkeling.  
 
Internationaal 
De initiatieven die het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen organiseert met 
betrekking tot duurzaam en ethisch ondernemen worden bekostigd vanuit het regulier werkingsbudget. 
 
3.  Het overleg met de coördinerende minister inzake duurzame ontwikkeling verloopt 
hoofdzakelijk via twee wegen: via deelname aan de specifieke interkabinettenwerkgroep en via 
deelname aan de Ambtelijke Werkgroep Duurzame Ontwikkeling. 
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Voor minister Frank Vandenbroucke 
 
Onderwijs: 
 
Het departement onderwijs en vorming van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is van 
dichtbij betrokken geweest bij de voorbereiding van de UNECE strategie voor de implementatie van 
het VN Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.  
Samen met de afdelingen ‘educatie’ van de andere beleidsdomeinen zal het Departement Onderwijs & 
Vorming betrokken worden bij de ontwikkeling van de Vlaamse Strategie voor Educatie voor 
Duurzame Ontwikkeling, zoals in de UNECE strategie van de lidstaten wordt gevraagd.  
De coördinatie van dit ontwikkelproces wordt verzorgd door de diensten van de Minister-president 
Yves Leterme. 
 
De afdeling ‘curriculum’ van het departement Onderwijs en Vorming is vertegenwoordigd in de 
stuurgroep van het MOS project van het departement Leefmilieu. 
Inhoudelijk verschuift de klemtoon van dit project meer en meer van ‘milieueducatie’ naar ‘educatie 
voor duurzame ontwikkeling’. 
 
In de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs zijn eindtermen 
opgenomen die expliciet verwijzen naar duurzame ontwikkeling. 
 
Het departement Onderwijs en Vorming zal een publicatie ontwikkelen die in de loop van het 
schooljaar 2006-2007 naar alle Vlaamse scholen zal worden gestuurd. Deze publicatie zal voorbeelden 
van goede praktijk bevatten die scholen kunnen inspireren om het thema ‘duurzame ontwikkeling’ in 
hun schoolwerking op te nemen.  
 
Voor de implementatie van de Vlaamse Strategie voor Educatie voor Duurzame ontwikkeling is nog 
geen bedrag in de begroting ingeschreven. Dit heeft trouwens enkel maar zin wanneer de lijst met 
acties i.v.m. educatie voor duurzame ontwikkeling is opgesteld (deze acties zullen worden opgenomen 
in de Vlaamse Strategie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling). 
 
In de begroting van 2006 is een bedrag van 4,1 miljoen Euro voorzien om schoolgebouwen energie-
efficiënter / -zuiniger te maken (in het kader van Rationeel Energiegebruik). (Er wordt voorzien om 
vanaf juni 2006 de initiatieven en acties van de in aanmerking komende scholen te kunnen uitbetalen). 
 
Educatie vormt in de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling een horizontaal thema. Het 
overleg gebeurt via een interdepartementale werkgroep, o.l.v. de diensten van de minister-president. 
 
Voor de ontwikkeling van de Vlaamse Strategie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling zal een 
‘platform’ worden opgericht waarin naast de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen ook de lokale 
overheden en de NGO’s vertegenwoordigd zullen zijn. 
 
Werk: 
 
1.  Binnen mijn bevoegdheid van Werk breng ik Duurzame Ontwikkeling tot uitvoering via het 
stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de bijdrage van het bedrijfsleven 
aan duurzame ontwikkeling.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan omschreven worden als een proces waarbij 
ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op 
systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente 
manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of 
belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. 
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Samen met collega Kathleen Van Brempt wil ik bedrijven uit zowel de sociale als reguliere economie 
– en dit zoveel mogelijk via samenwerking tussen beide - stimuleren, instrumenten aanbieden om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in het strategisch beleid op te nemen. Samen met collega 
Van Brempt ben ik er van overtuigd dat mvo hét ondernemen van de toekomst is. 
 
Momenteel lopen er 3 initiatieven in het kader van MVO : 
 
Het Digitaal kenniscentrum MVO (http://www.mvovlaanderen.be) 
Het digitaal kenniscentrum MVO heeft als doel de reeds bestaande kennis en informatie in Vlaanderen 
over MVO op een effectievere wijze in te zetten en toegankelijk te maken voor de Vlaamse 
bedrijfswereld en andere organisaties. Hierdoor wordt op korte termijn een grote meerwaarde 
gecreëerd zowel voor de bedrijfswereld als voor de actoren die reeds actief zijn op dit terrein. 
 
Het digitaal kenniscentrum fungeert als een kruispunt, een ontmoetingsplaats voor alle 
geïnteresseerden die rond het thema van MVO informatie zoeken en kennis willen opbouwen en delen. 
 
Het Digitaal Kenniscentrum MVO is een unieke publiek-private samenwerking tussen het departement 
Werk en Sociale Economie en het bedrijvennetwerk Business & Society. Zij treden samen op als 
strategische partners.  
 
Het digitaal kenniscentrum MVO heeft 4 opdrachten: 
 
Het actief aanbieden van informatie en ondersteuning op het vlak van MVO; 
Doorverwijsfunctie naar meer gespecialiseerde kennisdragers, informatieaanbieders of 
ondersteuningsorganisaties; 
Het in nauwe samenwerking met bestaande kennisinstellingen identificeren van “witte vlekken” in 
kennis;  
Het bevorderen van netwerking tussen de verschillende actoren en het, in samenwerking met 
bestaande netwerken en intermediairs, bevorderen van lerende netwerken van kmo’s en grote 
bedrijven. 
 
De eerste doelgroep van het kenniscentrum is het Vlaamse bedrijfsleven met extra aandacht voor de 
KMO’s. Zij moeten in de eerste plaats toegankelijke informatie kunnen vinden en  via het 
kenniscentrum doorverwezen kunnen worden naar meer gespecialiseerde informatie of actoren.  
 
Naast het Vlaamse bedrijfsleven moet er binnen het kenniscentrum ook aandacht zijn voor de socio-
economische intermediairen. Voor hen is de site enerzijds een hulpmiddel om vlot op de hoogte te zijn 
van alles wat er in Vlaanderen op het vlak van MVO leeft en anderzijds om hun eigen aanbod en 
activiteiten bekend te maken.  
 
Het Digitaal Kenniscentrum MVO werd op 18 november 2005 door collega Kathleen Van Brempt en 
ikzelf gelanceerd voor het grote publiek. Na een aarzelende start haalt de website nu een 5.000 
bezoekers per maand en is er uitgebreide informatie te vinden over een tiental thema’s die gerelateerd 
zijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer en meer websites en organisaties gebruiken 
mvovlaanderen.be als referentie om MVO bij hun leden te introduceren. 
 
Op korte termijn wordt het Digitaal Kenniscentrum MVO uitgebreid met een nieuwe doelgroep, 
namelijk het onderwijs, omdat ik er van overtuigd ben dat een brede visie op maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap begint bij de vorming van onze toekomstige bedrijfsleiders en 
werknemers. 
 
De Lerende Netwerken MVO 
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De Lerende Netwerken MVO hebben als doel de mainstreaming van MVO in Vlaanderen te 
stimuleren. In mijn contacten met het bedrijfsleven merkte ik dat de meeste ondernemingen wel weet 
hebben van MVO maar dikwijls niet weten hoe ze er aan moeten beginnen. Lerende netwerken 
beantwoorden aan deze vraag door hun concrete, actiegerichte doelstelling om op het niveau van de 
individuele onderneming aan de slag te gaan met het concept MVO. De Lerende Netwerken zijn 
opgebouwd rond het informeren, het implementeren of begeleiden op het vlak van MVO. 
 
Om de actiegerichtheid van elk netwerk te garanderen wordt er in elk netwerk gebruik gemaakt van 
bestaande methodieken. Het is mogelijk dat er bestaande methodieken aangepast worden indien dit de 
bruikbaarheid ten goede komt. Ik wil zo inspanningen doen om deze instrumenten en bestaande 
methodieken te valoriseren. 
 
Ik wil samen met collega Kathleen Van Brempt tevens de nodige innovativiteit binnen de netwerken 
stimuleren. Daarom willen we de klassieke tegenstellingen (non-profit/profit, werkgever/werknemer, 
sociale economie/reguliere economie, ngo/bedrijf….) doorbreken. Binnen een Lerend Netwerk dient 
ruimte te zijn voor een constructieve dialoog tussen de verschillende stakeholders die bij een bepaald 
thema betrokken zijn. 
 
De Lerende Netwerken zijn sterk gelinkt aan de ontwikkeling van het Digitaal Kenniscentrum MVO. 
Zij bieden de nodige inhoud aan via het kenniscentrum en delen hun expertise rond hun thema met de 
doelgroep van het kenniscentrum.  
 
In 2005 werd met steun van het ESF een oproep gelanceerd om concrete Lerende Netwerken te 
ondersteunen. In totaal 7 Lerende Netwerken MVO werden door de Strategische Werkgroep van 
Zwaartepunt 3 van het ESF weerhouden. 
 
Tracer 
 
Tracer kadert binnen het thema ‘bedrijf en buurt’. Het project werd ingediend door VOKA – KVK 
Antwerpen. Partners zijn Adecco, Creyfs interim, VOKA – Kempen, VOKA- Mechelen, Vitamine W 
en de Provincie Antwerpen. Het project vertrekt vanuit de probleemstelling dat de jeugdwerkloosheid 
in de provincie Antwerpen zeer hoog is, ondanks een grote vraag naar lager geschoolde, technische 
jobs. Een betere afstemming tussen de vraag en aanbod is noodzakelijk. Men stelt ook vast dat veel 
van de jongeren niet over de nodige kwalificaties beschikken. Een deel van hen volgt opleidingen in 
de centra voor Werkend Leren in het kader van het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO). 
Dit wil zeggen dat men deels leert en deels werkt. Ook daar knelt het. Er zijn te weinig werkplaatsen 
voor deze jongeren zodat zij hun kennis niet in de praktijk kunnen opzetten. 
 
Het project wil op deze problematiek inspelen door een integraal traject uit te werken vanuit de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt. In samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs wil men meer 
jongeren aan ervaring helpen door kleine en middelgrote bedrijven in de reguliere en sociale economie 
te stimuleren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Het project legt hierbij sterk de 
nadruk op bedrijven en organisaties die sterk lokaal ingebed zijn. 
 
Compleet  
 
Compleet kadert binnen het thema ‘ontwikkeling van talent’. Het werd ingediend door EHSAL. 
Partners zijn het Centrum voor Informatieve Spelen, SST, UNIZO, VOKA – Oost-Vlaanderen, VOV 
en Vitamine W. Het project vertrekt vanuit de probleemstelling dat onderzoek aantoont dat 60% van 
de KMO’s slecht scoort op een aantal HR-praktijken. Uit onderzoek blijkt tevens dat het vooral 
familiale KMO’s zijn die met een achterstand te kampen hebben. De nood en de meerwaarde van een 
strategisch HR-beleid is dus duidelijk. 
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Er wordt maar in beperkte mate gebruik gemaakt van externe diensten op het gebied van 
personeelsbeleid en het is vooral de eigenaar die beslist over het personeel. Bij gebrek aan tijd komt 
dit er echter veelal op neer dat er een ad-hoc personeelsbeleid wordt gevoerd. Een langetermijnvisie 
rond personeelsbeleid zou nochtans een economische meerwaarde betekenen. Een KMO heeft echter 
geen nood aan theoretische concepten, wel aan bruikbare en onmiddellijk inzetbare tools 
 
Op basis van bovenstaande vaststellingen wil het project als hoofddoelstelling een frequenter en juister 
gebruik van HR-tools stimuleren op basis van de competenties binnen de KMO. Het in kaart brengen 
van competenties, het meten van competenties en het ontwikkelen van competenties vormen daarbij de 
kernpunten.  
 
Diamond 
 
Diamond kadert binnen het thema ‘sociale dialoog’ en werd ingediend door HIVA dat de drie 
vakbonden in het project betrok. Men vertrekt vanuit de vaststelling dat de werknemers en de 
werknemersorganisaties een belangrijke stakeholder zijn in het debat rond MVO. De MVO-agenda 
bevat een aantal belangrijke syndicale topics zoals milieu, competentiemanagement, noord-
zuidverhoudingen, sociale auditing en transparant ondernemen waar op het terrein in 
overleg/samenwerking met werkgevers meer rond kan gebeuren.  
 
De hoofddoelstelling van het project is het toepassen, aanpassen en verspreiden van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en zijn deelthema’s via sociale dialoog met ondernemers en andere 
stakeholders.  
 
Centre op Exellence MVO en KMO 
 
Het project kadert binnen het thema ‘MVO en KMO’.  Het Lerend Netwerk, getrokken door UNIZO 
en met als partners oa VOSEC, vertrekt vanuit de vaststelling dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zichtbaar gemaakt moet worden voor de KMO-ondernemer. Een KMO heeft op het vlak 
van MVO heel andere noden dan de grote ondernemingen. Eind 2004 ontwikkelde UNIZO al een 
handboek ‘Tools voor KMO’s’. Binnen dit project wil men met dit handboek als gids meer KMO’s 
sensibiliseren en begeleiden rond MVO. 
 
Masterclass Duurzaam Ondernemen 
 
Het project kadert binnen het thema ‘Transparantie’. Het project, getrokken door BECO Belgium en 
VKW, vertrekt vanuit de vaststelling dat bij veel bedrijven, in het bijzonder KMO’s het 
stakeholdermanagement nog sterk kan verbeteren. De communicatie naar en met klanten en de eigen 
medewerkers laat vaak te wensen over. De behoefte aan verbetering op dit vlak kan men terug vinden 
in tal van onderzoeksartikelen, publicaties,…. Voor veel KMO’s is het echter niet gemakkelijk om dit 
uit zichzelf direct goed te doen. Ook binnen werkgeversorganisaties wordt dit al langer gezien als een 
belangrijk aandachtspunt. 
 
Via de Masterclass-formule wil de promotor de communicatie naar werknemer en klant bevorderen. 
Bedrijfsleiders van verschillende soorten ondernemingen worden bij elkaar 
gebracht(netwerkvorming)wat hen in de gelegenheid stelt om onderling kennis en ervaring uit te 
wisselen, elkaar verder te inspireren en te stimuleren, aanvullende (externe) kennis en ervaring aan te 
dragen, unieke nieuwe kennis en leerervaringen voor de deelnemers en voor anderen te ontwikkelen, 
deze nieuwe kennis en leerervaringen ook te verspreiden naar andere groepen. 
 
Het project heeft als doelstelling het stimuleren van MVO in Vlaanderen door middel van het opzetten 
en uitvoeren van een lerend netwerk in de vorm van een Masterclass Duurzaam Ondernemen rond het 
thema stakeholderdialoog met klanten en eigen medewerkers en het actief en breed verspreiden van de 
kennis, ervaring en instrumenten die als waardevol uit het lerende netwerk naar voren komen. 
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Duurzaam internationaal ondernemen 
 
Het project “Internationaal Ondernemen” van KAURI en FIT ikadert binnen het thema ‘Bedrijfsleven 
en NGO’s’.  Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat KMO’s worden geconfronteerd met andere 
culturen en tal van andere problematieken die te maken hebben met het aankoopgebeuren, de 
arbeidsomstandigheden in het buitenland, de levensomstandigheden van de bevolking, de prijszetting 
ten opzichte van leveranciers in het zuiden, de druk van NGO’s en de bevolking in het algemeen om 
het internationaal ondernemen ook duurzaam te maken. De toenemende internationalisering samen 
met de kloof die er nog altijd tussen noord en zuid heerst, maakt dat dit thema cruciaal is voor de 
Vlaamse ondernemers. Er is aldus een sterke nood om huidige internationale ondernemers te 
informeren rond deze thema’s, te sensibiliseren met betrekking tot thema’s die hun nog weinig bekend 
doch van belang zijn in het kader van hun activiteiten, en hen te begeleiden bij het implementeren van 
beste praktijken. 
 
Duurzaam veranderen 
 
Het project “Duurzaam Veranderen” van de Karel De Grotehogeschool kadert binnen het thema 
‘Lerende Organisaties’. Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat het concept ‘lerende organisatie’ 
zeer complex is en dat daardoor het gevaar bestaat dat het slechts een fenomeen in de marge blijft. 
Men stelt vast dat fundamentele veranderingen (zoals bijvoorbeeld een diversiteitsbeleid) niet van de 
grond komt omdat men het leren enkel op het niveau van het individu ziet terwijl het noodzakelijk is 
dat ook de organisatie mee leert. Met dit project wil men juist rond de leercapaciteiten van de 
organisatie de bredere sensibilisatie op gang brengen omdat men er van overtuigd is dat een lerende 
organisatie iets is voor alle organisaties.  
 
In de loop van 2006 verwacht ik de eerste resultaten van de Lerende Netwerken. Hun kennis en 
ervaring zal gebruikt worden om het digitaal kenniscentrum MVO verder te ontwikkelen en nieuwe 
initiatieven op het vlak van MVO te ondernemen. 
 
Lokale overheden als motor voor MVO 
 
Binnen het jeugdwerkloosheidsplan dat eind 2005 met 13 steden en gemeenten werd afgesloten is 
expliciet opgenomen dat lokale overheden via het stimuleren van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen jobs kunnen creëren voor jongeren.  
 
Concreet zijn er 3 terreinen waarop een lokale overheid initiatieven kan ontwikkelen. 
 
De lokale overheid injecteert MVO in economie  
 
De lokale overheid besteedt heel wat opdrachten uit aan privé-ondernemingen, bijvoorbeeld 
huisvestingsprojecten, infrastructuurwerken, afvalbeheersystemen, buurtontwikkelings-projecten,…. 
Door in de te volgen procedures sociale, ecologische en ethische criteria in te bouwen, worden 
leveranciers gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Steden of gemeenten met 
een hoge werkloosheidsgraad kunnen op die manier het bedrijfsleven vragen om maximaal gebruik te 
maken van de lokale arbeidsmarkt.  
 
Een voorbeeld waarbij dit gebeurt door de Vlaamse overheid is de aanleg van de 
Oosterweelverbinding in Antwerpen. Deze Oosterweelverbinding wordt door heel wat bedrijven 
gerealiseerd. Aan hen is in de lastenboeken gevraagd om sociale, ecologische en veiligheidsclausules 
op te nemen. Bijvoorbeeld aandacht voor de regionale arbeidsmarkt, voor werkgelegenheid voor 
kansengroepen, voor veiligheid en gezondheid, voor het gebruik van duurzame materialen, enzovoort. 
 
De lokale overheid als werkgever  
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De lokale overheid is meestal een grote werkgever. Zij dient dan ook een zelf voorbeeldfunctie te 
vervullen op het vlak van MVO. Als men bedrijven geloofwaardig wil stimuleren om aan MVO te 
doen, dan is het noodzakelijk dat men zelf ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. 
Het gaat hier onder andere over diversiteit in de personeelssamenstelling (onder andere met nadruk op 
jongeren) en het ontwikkelen van competenties en kennis van werknemers. 
 
Ontwikkeling van expertise MVO bij lokale overheden en binnen VVSG  
 
In steden met grote uitdagingen op het vlak van bijvoorbeeld infrastructuurwerken, sociale 
huisvesting, herwaardering wijken,… kunnen de lokale overheden mensen aanwerven die permanent 
bezig zijn met de opname van sociale, ethische en ecologische clausules in bestekken. Maar ook met 
het begeleiden en ondersteunen van de opdrachtnemers. Door zulke projecten van steden en 
gemeenten financieel te ondersteunen krijgen veel jongeren die moeilijk werk vinden een opstap naar 
de arbeidsmarkt. Die “coördinatoren” bouwen bruggen tussen de jongeren die het moeilijk hebben op 
de arbeidsmarkt en de bouwheren. Ook kunnen gemeenten en steden specifieke projecten MVO 
opzetten. 
 
Binnen de VVSG werd hiervoor een MVO-coördinator aangesteld die lokale (en provinciale) 
overheden ondersteunt op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
2.  In totaal investeer ik in 2006 samen met collega Kathleen Van Brempt 726.830,00 euro in 
acties en initiatieven om maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen te stimuleren. 
 
350.000,00 euro wordt voorzien voor lokale initiatieven rond MVO in het kader van de uitvoering van 
het jeugdwerkloosheidsplan. In onderstaande tabel is de verdeling per stad of gemeente opgelijst. 
 

Aalst  17.900,00 EUR 
Antwerpen  142.225,00 EUR 
Beringen  10.225,00 EUR 
Genk  23.250,00 EUR 
Gent  63.025,00 EUR 
Hasselt  10.350,00 EUR 
Heusden-Zolder  6.775,00 EUR 
Houthalen-Helchteren  8.125,00 EUR 
Leuven  12.975,00 EUR 
Maasmechelen  11.600,00 EUR 
Mechelen  42.150,00 EUR 
Oostende  14.675,00 EUR 
Ronse  7.825,00 EUR 

 
Voor de verdere ontwikkeling van het Digitaal Kenniscentrum MVO voorzien we 195.000,00 euro en 
tenslotte ondersteunen we de Lerende Netwerken MVO voor 175.283,00 euro.   
3.  Het overleg over deze acties verloopt op het niveau van de bevoegde ministers die samen met 
het strategisch partnerschap (Business & Society Belgium) en het departement WSE het digitaal 
kenniscentrum MVO en de Lerende Netwerken MVO aansturen.  
 
Daarnaast is er een ambtenaar van het Beleidsdomein Werk en Sociale Economie opgenomen in het 
dagelijks bestuur en de vergaderingen van de ambtelijke Werkgroep Duurzame Ontwikkeling 
(WGDO). Hij staat in voor de coördinatie van het duurzaam ontwikkelingsbeleid binnen het 
beleidsdomein en hij brengt zijn kennis in om een bijdrage te leveren tot de uitvoering van een 
gecoördineerd Vlaams beleid rond Duurzame Ontwikkeling binnen de WGDO. 
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In het kader van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling wordt Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen expliciet opgenomen als een speerpuntthema. In de VSDO wordt met name het Digitaal 
Kenniscentrum MVO naar voor geschoven als een gecoördineerde actie waarbij alle beleidsdomeinen 
die bijdragen leveren tot MVO ingezet worden op dit verder uit te bouwen. En dit onder 
verantwoordelijkheid van collega Van Brempt en ikzelf. 
 
Voor minister Inge Vervotte 
 
Ik probeer vanuit mijn beleidsdomein die sociale pijler van duurzame ontwikkeling meer in de kijker 
te zetten. Om de middelen en inspanningen efficiënt aan te wenden wordt de aandacht voor deze 
invalshoek toegespitst op de meest cruciale ‘belendende’ beleidsdomeinen, als het milieubeleid, 
huisvesting, jeugdbeleid. Ten titel van voorbeeld: het naar voren schuiven van armoede als sociaal 
probleem of het benadrukken van de link tussen gezondheid en milieu. 
 
De relatie tussen gezondheid en milieu is ondertussen op verschillende overheidsniveaus een 
hoofdprioriteit. Ondertussen zijn er al enkele stappen gezet naar een geïntegreerd overheidsbeleid voor 
milieu en gezondheid. Sinds geruime tijd is er regelmatig, structureel overleg.  
 
De Vlaamse overheid is gestart met een nieuwe hertekende aanpak van gezondheid en milieu in 
Vlaanderen. Ze bouwt haar expertise uit via drie verschillende stappen en realiseert zo een ‘Vlaams 
Medisch Milieukundig Netwerk’. Dit netwerk moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor organisaties en 
burgers. Verder zal het netwerk voldoende wetenschappelijke kennis kunnen aanboren. 
De medisch milieukundigen bij de Logo’s vormen de eerste lijn van het netwerk. Zij hebben een 
vangnetfunctie: ze vormen een eerste aanspreekpunt voor klachten en vragen rond milieu en 
gezondheid. Daarenboven werken zij actief mee op het vlak van (risico-) communicatie. 
Het team Milieugezondheidszorg van de afdeling Toezicht Volksgezondheid, Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid, vormt samen met de dienst Milieu en Gezondheid van de afdeling Lucht, Hinder, 
Milieu en Gezondheid de tweede lijn van het netwerk. Ze ondersteunen de Logo’s met adviezen en 
analyses rond meer complexe problemen bij risicocommunicatie en bij interventie- en 
preventieprogramma’s. 
De derde lijn van het netwerk wordt ingevuld door het Steunpunt Milieu en Gezondheid, een 
consortium van verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het voert ondermeer 
beleidsvoorbereidend en toegepast onderzoek rond milieu en gezondheid uit en zet een programma 
voor biomonitoring op. Het  steunt de eerste en tweede lijn met wetenschappelijke informatie rond 
milieu en gezondheid. De opdracht van dit Steunpunt eindigt op het einde van dit jaar. De Vlaamse 
Regering besliste ondertussen de steunpuntwerking in het algemeen en een 
milieugezondheidsteunpunt in het bijzonder te continueren. Momenteel wordt de voorzetting van het 
al vermelde Vlaams humaan biomonitoringsprogramma na 2006 volop voorbereid. 
 
Om een optimale samenwerking tussen de bevoegde instanties van de gemeenschappen, de gewesten 
en het federale niveau mogelijk te maken werd in oktober 2002, in het kader van het National 
Environmental Health Action Plan (NEHAP), een samenwerkingsakkoord goedgekeurd.  
 
De AIDS/HIV-problematiek werkt in op alle geledingen van onze maatschappij. HIV-seropositiviteit 
heeft een belangrijke impact op onze maatschappij. Ook sociale rechtvaardigheid is in deze een 
belangrijk thema. In dit geheel mogen zeker de inspanningen voor HIV-preventiecampagnes en 
laagdrempelige HIV-testing niet worden vergeten. Uitbouw en/of behoud van een laagdrempelige 
eerstelijnszorg is hierin een essentieel onderdeel, aangevuld door  specifiek gerichte zorg aan moeilijk 
bereikbare groepen zoals druggebruikers en sekswerkers. 
 
Het drinkwaterdecreet beoogt een duurzame watervoorziening en een duurzaam watergebruik, met als 
doel de bescherming van het milieu. Prioritair daarbij is de bescherming van de volksgezondheid door 
het verzekeren van de levering van een optimale hoeveelheid “water bestemd voor menselijke 
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aanwending“ van een geschikte kwaliteit, waarbij rekening gehouden wordt met sociale en 
economische aspecten. 
 
Het binnenmilieubesluit waakt over een goede kwaliteit van onze leefomgeving binnen. Het besluit 
schuift een aantal richt- en interventiewaarden voor bepaalde gezondheidsbedreigende factoren in het 
binnenmilieu naar voor. De richtwaarde komt overeen met een goed kwaliteitsniveau van het 
binnenmilieu. De interventiewaarde komt overeenkomt met een maximaal toelaatbaar risiconiveau dat 
bij overschrijding aanleiding geeft tot preventieve actie. 
 
De gebouwen voor de huisvesting van een gezondheidscentrum en een centrum voor medisch 
schooltoezicht moeten, om in aanmerking te komen voor subsidie, opgetrokken zijn in duurzame 
materialen. 
 
Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding schakelt ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede 
in in de sociale diensten, de kinderopvangdiensten, de bijzondere jeugdzorg, het opbouwwerk en het 
algemeen welzijnswerk. Het organiseert onderzoek en beleidsacties in verband met uitsluitings-
mechanismen in kinderopvangvoorzieningen en preventieve gezinsondersteuning en opvoedings-
ondersteuning met prioriteit voor kwetsbare groepen. Beide laatste via het Vlaams Agentschap Kind 
en Gezin. Inmiddels werd een Vlaamse Ouderenraad opgericht die de beleidsparticipatie van ouderen 
bevordert. Domeinoverschrijdend wordt een Vlaams ouderenbeleidsplan voorbereid tegen het najaar. 
De geplande ontwikkeling van een woon- en zorgbeleid zal de raakvlakken tussen wonen en welzijn 
duurzaam verankeren. 
In het algemeen welzijnswerk worden de inspanningen voor de uitbouw van zorgwonen voor oudere 
en hulpbehoevende thuislozen gecontinueerd.  
Er lopen preventie-initiatieven ten behoeve van de maatschappelijk meest kwetsbare kinderen en 
jongeren. Ook is er, voor de jongeren met een problematische opvoedingssituatie, een meer op de 
leefsituatie gerichte kwaliteitsvolle hulpverlening ontwikkeld. De uitbouw van de laagdrempelige 
jeugdhulpverlening zal worden verruimd.  
 
De lokale overheid is druk doende met het opstellen van een lokaal sociaal beleidsplan. Thema’s zoals 
de integrale aanpak van ouderenzorg, een gezonde leefomgeving, huisvesting voor jongeren, of de 
kwaliteit van het streekvervoer komen hier aan bod. Eén van de belangrijke punten is het uitbouwen 
van een éénloketfunctie; een centraal aanspreekpunt dat het kruispunt vormt van alle actoren binnen 
het lokaal sociaal beleid. 
 
De implementatie van duurzame ontwikkeling genereert niet noodzakelijk extra kosten. Alleszins 
worden alle nieuwe initiatieven en acties budgettair kritisch bekeken, rekening houdend evenwel met 
mogelijke kostenvoordelen nadien, bijvoorbeeld door het terugschroeven van het energiegebruik.  
Voor sommige specifieke projecten zijn volgende budgetten voorzien in 2006: NEHAP 25.000 EUR, 
Steunpunt Milieu en Gezondheid 376.000 EUR, Medisch Milieukundigen bij de Logo’s 1.031.000 
EUR, bewaking waterkwaliteit 452.000 EUR, AIDS/HIV ongeveer 2.950.000 EUR (oa voor Sensoa, 
ITG, begeleiding sekswerkers en spuitenruil). 
 
De ambtelijke werkgroep "duurzame ontwikkeling", waarin ieder beleidsdomein is vertegenwoordigd, 
vormt het platform waarin de diverse initiatieven, acties en ervaringen van de verschillende 
beleidsdomeinen worden uitgewisseld. Deze werkgroep werkt in nauw overleg met de coördinerende 
minister. Ook de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling wordt voorbereid in deze 
werkgroep.  
 
Voor minister Dirk Van Mechelen 
 
Ruimtelijke Ordening 
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Duurzame ontwikkeling vormt de uitgangshouding voor het Vlaams ruimtelijk beleid. Deze 
uitgangshouding is verankerd in artikel 4 van het, meermaals gewijzigde decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ik citeer: “Ruimtelijke ordening is gericht op een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige 
generatie, zonder dat de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang worden gebracht. 
Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten 
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de 
gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze 
manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.”.  Hiermee is het ruimtelijk beleid één van de eerste 
beleidsdomeinen dat volledig is opgebouwd vanuit een duurzame uitgangshouding. 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het begrip duurzame ontwikkeling operationeel 
gemaakt in het kader van de lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. 
Ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit vormen daarbij sleutelbegrippen. 
 
Duurzame ontwikkeling vormt dus het fundament van het ruimtelijk beleid en is het uitgangspunt bij 
alle afwegingen en beslissingen. Het ruimtelijk beleid brengt duurzame ontwikkeling tot uitvoering 
zowel in gebiedsgerichte processen in uitvoering van het RSV, alsook in de evaluatie en herziening 
ervan, als in specifieke acties rond duurzame ontwikkeling. 
 
In mijn beleidsnota heb ik aangegeven hoe duurzame ruimtelijke ontwikkeling in gebiedsgerichte 
plannings- en overlegprocessen in uitvoering van het RSV concreet gestalte wordt gegeven.  Dit 
gebeurt door in al deze processen een concrete vertaling te geven aan en in te zetten op volgende 
uitgangspunten:   
kwalitatief gebruik van de ruimte,  
hergebruik van de ruimte,  
selectieve verweving van functies, 
meervoudig ruimtegebruik. 
 
Daarnaast vormen deze uitgangspunten ook ‘kapstokken’ om specifieke acties te ondernemen rond 
duurzame ontwikkeling. Bij wijze van voorbeeld kunnen volgende acties en initiatieven worden 
genoemd:   
studieopdracht “Ruimtelijke kwaliteit in de structuurplanning” (afgerond) 
studieopdracht “Onderzoek naar het omgaan met richtdichtheden” (afgerond) 
studieopdracht “Hergebruik van de bestaande woningvoorraad: trends, behoefte en mogelijkheden” 
(opgestart) 
studieopdracht “Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen” (opgestart) 
studieopdracht “Ruimte voor vrije tijd: verweving en medegebruik” (opgestart) 
voorbeeldenboek “Dichter Wonen” (afgerond), voorbeeldenboek “Kwalitatieve bedrijventerreinen” (in 
voorbereiding), voorbeeldenboek “Kwalitatief en duurzaam verkavelen (in voorbereiding) 
subsidiëren van strategische projecten in uitvoering van het RSV, subsidiëren van hergebruik van 
verlaten bedrijfsruimten, subsidiëren van taken die werden toegewezen aan andere beleidsniveaus 
(gemeenten) en die bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, … (permanente opdracht) 
 
Bovendien kan, uitgaande van de Brundlandtdefinitie van duurzame ontwikkeling, gesteld worden dat 
de zorg voor het onroerend erfgoed inherent deel uitmaakt van een beleid inzake duurzame 
ontwikkeling. In mijn beleidsnota heb ik immers aangegeven dat erfgoedzorg niet alleen staat voor de 
materiële instandhouding van ons onroerend erfgoed, maar ook inhoudt dat het via een actuele 
beleving zijn maatschappelijke relevantie creëert. Erfgoed maakt deel uit van een gemeenschap en een 
gemeenschap evolueert in de tijd en zo ook het gebruik van het erfgoed. Daarom mogen wij van ons 
erfgoed geen dode functieloze relicten maken van ons rijk verleden. Ons erfgoed moet deel uitmaken 
van een evoluerende, dynamische en leefbare gemeenschap. Het functioneren van ons erfgoed binnen 
zulk een evoluerende, dynamische en leefbare gemeenschap vormt dan ook één van de grootste 
uitdagingen voor het beleid. Op deze manier zal het patrimonium, waar we ons elke dag in bewegen, 
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ook aan de volgende generaties worden doorgegeven en functioneel ingevuld kunnen worden met 
respect voor de aanwezige cultuurhistorische en maatschappelijke waarden. 
 
Duurzame ontwikkeling vormt dus ook het fundament van het onroerend erfgoedbeleid en is het 
uitgangspunt bij alle afwegingen en beslissingen. In mijn beleidsnota heb ik eveneens aangegeven hoe 
deze doelstelling moet geoperationaliseerd moet worden door o.m.: 
het belang van integratie: onroerend erfgoed op de kaart zetten 
beschermen op maat 
naar een ontwikkelingsgerichte benadering : behoud door goed beheer en gebruik 
uitbouwen van gedragen partnerschappen 
transparante en alternatieve financiële stimuli 
 
Deze uitgangspunten zijn de basis voor het uitvoeren van o.a. volgende acties, die een invulling geven 
aan duurzame ontwikkeling : 
inventarisatie van het onroerend erfgoed om de band tussen heden, verleden en toekomst aan te tonen 
bescherming van het onroerend erfgoed met het oog op de instandhouding en het onderhoud ervan 
toepassing premiestelsel voor werkzaamheden ten voordele van het behoud van het onroerend erfgoed: 
onderhoudspremie, restauratiepremie, landschapspremie 
Aangezien de zorg voor het onroerend erfgoed inherent deel uitmaakt van duurzame ontwikkeling is 
het ook logisch dat bovenstaande acties de basisprocessen van het beleidsveld onroerend erfgoed zijn. 
Het grootste deel van de beleidsmiddelen op de begroting ruimtelijke ordening (programma 62.10) 
wordt ingezet in functie van het realiseren van de fundamentele opdracht voor het beleidsveld, met 
name het realiseren van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.  Dit gebeurt in het bijzonder door het 
uitvoeren van: 
Beleidsondersteunende studies (1.000.000 euro op basisallocatie 12.07) en begeleiding van 
gebiedsgerichte ruimtelijke plannings- en overlegprocessen  (1.539.000 euro op basisallocatie 12.32); 
Communicatie en sensibilisering over deelaspecten van duurzame ruimtelijke ontwikkeling (300.000 
euro op basisallocatie 12.08); 
Subsidies voor strategische projecten in uitvoering van het RSV (2.625.000 euro op basisallocaties 
43.01 en 43.06); subsidies aan gemeenten voor hun specifieke opdrachten in uitvoering van het decreet 
ruimtelijke ordening, waaronder opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, opmaak plannen- en 
vergunningenregister, opleiding gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, opmaak gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen,… (3.757.000 euro op basisallocaties 43.20, 43.21, 43.24 en 43.25); 
subsidies voor het hergebruik van verlaten bedrijfsruimtes (7.017.000 euro op basisallocaties 01.90 en 
51.05); 
… 
 
Ook bijna alle beleidsmiddelen op de begroting onroerdend erfgoed (programma 62.20) worden 
ingezet in functie van het realiseren van de fundamentele opdracht voor het beleidsveld, met name de 
zorg voor het onroerend erfgoed.  Dit gebeurt in het bijzonder door het uitvoeren van:  
toekennen van premies voor het beheer van beschermde monumenten (47.492.000 euro op 
basisallocaties (52.03, 53.01, 53.02, 63.03, 63.04, 63.09, 63.10) en beschermde landschappen  
(350.000 euro op basisallocaties 43.05, 53.04, 53.07, 63.07) 
subsidies aan partners te ondersteuning van het behoud en het beheer van het onroerend erfgoed : 
Stichting Vlaams Erfgoed, Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg, Monumentenwacht 
(2.000.000 euro op basisallocaties 33.05, 33.07, 33.10), Regionale landschappen (997.000 euro op 
basisallocatie 33.04), intergemeentelijke archeologische diensten (300.000 euro op basisallocatie 
43.09) 
ondersteuning van de werking van Vlaams instituut voor het Onroerend Erfgoed (4.356.000 euro op 
basisallocatie 41.01) 
voorkomingsbeleid inzake archeologische erfgoedwaarden ter implementatie van het Europees verdrag 
van Malta (in voorbereiding) 
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De Vlaamse regering heeft op 30 september 2005 haar principiële goedkeuring gehecht aan de 
‘Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling’ (VSDO). De minister-president van de Vlaamse regering 
heeft daarbij op basis van een bevraging van de leden van de Vlaamse regering een voorstel van 
invulling van projecten voorgelegd aan de Vlaamse regering. 
 
Het voorstel vanuit ruimtelijke ordening zal concreet focussen op het complexe thema van 
‘verweving’, met als doel hieraan een operationele invulling te geven. Hiermee wordt een wezenlijke 
bijdrage geleverd aan het concretiseren van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. 
 
b.  Financiën en Begroting 
 
Duurzame ontwikkeling betekent voldoen in onze huidige behoeften zonder de toekomstige generaties 
tekort te doen. Essentieel is een versmelting van economische groei, sociale vooruitgang en ecologisch 
evenwicht waarbij naar levenskwaliteit gestreefd wordt en dit niet alleen in Vlaanderen maar ook in de 
rest van de wereld.  
 
Een volwaardig beleid inzake duurzame ontwikkeling heeft, naast de leefmilieudimensie, aandacht 
voor de sociale en economische pijler.  
 
In het Vlaamse regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering dat zij “een krachtige stimulans wil geven 
aan een toekomstgerichte en duurzame economie, waarin welvaart, welzijn, sociale rechtvaardigheid 
en ecologisch evenwicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarin iedereen kan 
participeren”. Belangrijke uitdagingen die het regeerakkoord terzake ziet zijn o.m. het streven naar een 
betekenisvolle vooruitgang van de milieukwaliteit, een verregaande ontkoppeling tussen economische 
groei en milieu-impact en het oplossen van knelpunten op het vlak van werkgelegenheid, armoede, 
gezondheidszorg en vergrijzing. 
 
Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt. 
 
Inzake fiscaliteit heb ik de voorbije jaren reeds diverse maatregelen genomen die kaderen binnen een 
duurzame ontwikkeling – visie.  
 
Voor mij zijn lastenverlagingen geen doel op zich, een lastenverlaging is een beleidsinstrument 
waarmee zowel economische, sociale, als milieudoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Ik geef 
daarvan enkele treffende voorbeelden.   
 
- De verlaging van de registratierechten. Hoge tarieven inzake registratierechten vormen vaak een 
beletsel om te verhuizen naar een plaats dichter bij het werk of om de woonsituatie aan te passen aan 
gewijzigde gezinssituaties. Daarom werden de tarieven verlaagd, werd een systeem van 
meeneembaarheid van eerder betaalde rechten ingevoerd, en werd een abattement voorzien voor 
diegenen die een eerste woning aankopen.   
 
Het verloop van de ontvangsten van de registratierechten op verkopen van onroerende goederen sedert 
de invoering van deze maatregelen, alsook de onderzoeken die gevoerd zijn naar de effecten van deze 
maatregelen tonen aan dat :  
 
het aantal transacties is toegenomen en de renovatieactiviteit is toegenomen;  
de meeneembaarheid de mobiliteit van de Vlaming bevordert : mensen kunnen gemakkelijker 
verhuizen bijvoorbeeld om dichter bij het werk te gaan wonen en zo de files te ontwijken, maar ook 
omdat ze door gezinsuitbreiding of omdat de kinderen het huis hebben verlaten naar een grotere of 
kleinere woning kunnen uitkijken;  
de leeftijd waarop iemand een eerste woning aankoopt is verlaagd van 30 à 35 jaar tot 27 jaar:  de 
maatregelen ondersteunen de aankoop van een eigen woning , en een eigen woning is de beste vorm 
van sociale bescherming. 
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- Verlaging van de schenkingsrechten op bouwgronden. Deze maatregel ( initieel van toepassing van 1 
januari 2003 tot en met 31 december 2005 ) werd verlengd tot 31 december 2009 omdat het succes 
duidelijk gebleken is. Een aanzienlijke hoeveelheid bouwrijpe, maar ongebruikte bouwkavels wordt 
ermee geactiveerd.  
 
- Om de woonkwaliteit in het algemeen en de leefbaarheid in de stad te verhogen heeft de Vlaamse 
Regering twee tijdelijke vrijstellingen van onroerende voorheffing voorzien : bij de omvorming van 
een leegstaand handelspand tot een woning krijgt de eigenaar een volledige vrijstelling gedurende drie 
jaar  en bij de renovatie van een verkrotte woning een gedeeltelijke vrijstelling gedurende vijf jaar.   
- Teneinde de fiscale stimulering van eigendomsverwerving sluitend te maken waren er ook 
maatregelen nodig inzake successierechten. Een politiek tot aanmoediging van de verwerving van een 
eigendom dient namelijk gepaard te gaan met omkaderende maatregelen; één ervan is de vrijstelling 
van successierechten voor de gezinswoning in voordeel van de langstlevende partner of echtgenoot. 
Het ontwerp van decreet zal weldra bij het Vlaams Parlement worden ingediend. Dit is tegelijkertijd 
ook een sociale maatregel. Immers, wanneer één van beide partners overlijdt, wordt het vaak als 
onrechtvaardig en hardvochtig aangevoeld dat de langstlevende partner successierechten verschuldigd 
is op de woning waarvoor hij meestal zelf ook lang heeft gespaard en gewerkt. 
 
- In uitvoering van het werkgelegenheidsakkoord 2003-2004, werden rechtspersonen vrijgesteld van 
het gewestaandeel van de onroerende voorheffing, een directe lastenverlaging in voordeel van onze 
Vlaamse bedrijven.  
 
- De forse verlaging van de schenkingsrechten voor schenkingen van roerende goederen en van 
ondernemingen. Veel Vlamingen hebben ondertussen het nut van deze maatregelen ingezien. Dankzij 
deze maatregel worden slapende roerende vermogens of ondernemingen vervroegd doorgegeven aan 
een jonge generatie die daarmee hun droom, zoals het bezit van een eigen woning of het opstarten van 
een eigen zaak, kunnen realiseren, opportuniteiten die anders niet mogelijk waren geweest. De 
maatregel heeft er toe bijgedragen dat roerend kapitaal wordt geïnjecteerd in onze economie. Zo werd 
in 2004 en 2005 liefst 5,2 miljard euro roerend kapitaal op een transparante wijze in het economisch 
verkeer gebracht.  
 
- Ook heb ik initiatieven genomen om de successierechten in het Vlaams Gewest te humaniseren : de 
tarieven voor stiefkinderen en zogenaamde zorgkinderen werden gelijkgeschakeld met deze die gelden 
voor biologische kinderen. Er werd vanaf 1 januari 2003 ook voorzien in een forse vermindering van 
successierechten in voordeel van gehandicapte erfgenamen of legatarissen.    
 
- Op milieuvlak werd een tijdelijke vermindering ( 2002 en 2003 ) van de BIV toegekend voor 
milieuvriendelijke voertuigen. En vanaf 1 januari 2003 geldt een volledige vrijstelling van 
successierechten voor bossen onder de voorwaarde dat een beheersplan is opgemaakt dat voldoet aan 
de principes van duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het vererfde bos 
moet door de erfgenamen als bos bewaard worden. Ook werd een gelijkaardige vrijstelling van 
successierechten , met daarbovenop een vrijstelling van het gewestaandeel van de onroerende 
voorheffing, voorzien voor gronden die gelegen zijn in het Vlaams Ecologisch Netwerk.   
 
- Op 16 mei jl. heeft de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting , het ontwerp van 
decreet dat een vermindering invoert van de personenbelasting in voordeel van beroepsactieve 
Vlamingen, goedgekeurd. Vanaf 2007 zullen Vlamingen die beroepsactief zijn, en wiens 
activiteitsinkomen een maximumgrens niet te boven gaat, genieten van een korting op hun 
personenbelasting van 125 euro in 2007 en 150 euro in 2008. Vanaf 2009 zullen alle beroepsactieve 
Vlamingen van een korting van 200 euro kunnen genieten. Deze maatregel bestrijdt de 
werkloosheidsval omdat werken opnieuw een stuk financieel aantrekkelijker wordt gemaakt, maar 
ondersteunt ook het consumentenvertrouwen en versterkt daardoor het economisch weefsel in het 
Vlaams Gewest. Door de toename van het arbeidsaanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt en in het 
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bijzonder ook de afgenomen druk op de brutoloonkost van onze Vlaamse ondernemingen wordt ten 
slotte ook de concurrentiepositie van het Vlaams bedrijfsleven ondersteund.  
 
- Ik heb enkele weken geleden ook een voorstel geformuleerd dat desgevallend in de besprekingen 
rond het fiscaal pact kan worden opgenomen en dat mijns inziens perfect kadert binnen datgene wat de 
Vlaamse Regering begrijpt onder “duurzame ontwikkeling”.  
 
In mijn beleidsbrief Financiën en Begroting ( stuk 542 (2005-2006 ) – bladzijde 10 en volgende ) heb 
ik mijn voorstel toegelicht om het kadastraal inkomen van nieuw materieel en outillage in de toekomst 
steeds volledig vrij te stellen.  
 
Nieuw materieel en outillage is doorgaans energiezuiniger en milieuvriendelijker . Een modernisering 
van het productieapparaat leidt vrijwel steeds tot energiebesparing en tot het gebruik van technieken 
die minder belastend zijn voor het milieu. Op deze manier kan de Vlaamse fiscaliteit ook een 
belangrijke bijdrage leveren tot het behalen van de Kyoto-doelstellingen. 
 
Nieuw materieel en outillage draagt doorgaans bij tot een verhoogde performantie ,en een verhoogde 
efficiëntie van de productieprocessen. 
 
Deze “ slimme “ lastenverlagende maatregel draagt daardoor ook bij tot de verbetering van de 
concurrentiepositie van onze producerende bedrijven. 
 
De maatregel bevordert het investeringsklimaat en daarmee gepaard gaand ook de tewerkstelling 
omdat de productie van het nieuwe materieel een impuls zal krijgen. 
 
In de actuele regeling wordt eigenlijk vooral het investeren op nieuw aangesneden percelen 
aangemoedigd, terwijl het maatschappelijk beter zou zijn de investeringen in bestaande bedrijfssites te 
stimuleren. Op die manier zullen ook niet voortdurend opnieuw bijkomende bedrijventerreinen moeten 
worden aangesneden. 
 
Tenslotte vermeld ik nog een andere suggestie uit de vermelde beleidsbrief , met name het idee om de 
ECOSCORE als grondslag voor de verkeersbelasting en de belasting op  de inverkeersstelling in de 
plaats te stellen van de fiscale PK’s. Hiermee spelen we goed in op de Europese regelgeving die 
terzake in de maak is, met name de Europese richtlijn betreffende de belasting van personenauto’s 
(COM(2005) 261 final), die onder meer als doel heeft met fiscale maatregelen de CO2--uitstoot van 
voertuigen drastisch terug te dringen. 
 
2.  Er is geen afzonderlijk budget voorzien voor duurzame ontwikkeling. Uit de hiervoor 
weergegeven opsomming blijkt dat er inzake fiscaliteit al sinds jaren maatregelen genomen worden die 
kaderen binnen een duurzame ontwikkelingsvisie.  
 
3.  Het overleg in het kader van de Vlaamse Strategie Duurzame ontwikkeling loopt via twee 
werkrgoepen, resp. de ambtelijke werkgroep en de de interkabinettenwerkgroep.  
 
Voor minister Bert Anciaux 
 
BRUSSEL 
 
Binnen het beleidsveld “Hoofdstedelijke Aangelegenheden” zijn er geen initiatieven genomen op het 
vlak van duurzame ontwikkeling. 
 
CULTUUR, SPORT, JEUGD 
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Vanuit het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport worden er noemenswaardige inspanningen geleverd 
om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling vertaalt zich daarbinnen op 
verschillende manieren. Duurzaamheid is een wezenskenmerk binnen diverse onderdelen van het 
cultuurbeleid: behoud en beheer van erfgoed, archiefbeleid, architectuurbeleid, het sociaal-culturele 
werk, culturele infrastructuur. Al deze voorbeelden dragen elementen van duurzaamheid in zich.  
 
Het sociaal-cultureel volwassenenwerk werd in 2003 ingrijpend geherstructureerd en kreeg een nieuwe 
regelgeving. Die positioneert het sociaal-culturele volwassenenwerk, en in het bijzonder de volks-
hogescholen en de vormingsinstellingen, terecht binnen de context van het levenslang en levensbreed 
(niet-formeel, niet-diploma/beroepsgericht) leren. Naast inzetbaarheid, beoogt men met levenslang en 
levensbreed leren ook actief burgerschap, persoonlijke ontplooiing en sociale cohesie, functies die bij 
uitstek gelden voor het sociaal-cultureel werk. Specifiek voor de ontwikkeling van de 
volkshogescholen - regionale actoren met specifieke opdrachten op het gebied van coördinatie en 
afstemming van het niet-formele aanbod - worden dan ook middelen ingezet om deze jonge 
organisaties alle kansen te geven om een belangrijke speler te worden en te zijn in het domein van 
levenslang en levensbreed leren.  
 
Ook op het niveau van de administratie zijn acties ondernomen ter bevordering van levenslang en 
levensbreed leren. Vanuit de bevoegdheden werk, onderwijs en vorming werken minister 
Vandenbroucke en minister Anciaux samen aan de uitbouw van een versterkt geïntegreerd onderwijs- 
en vormingsbeleid. Om die samenwerking optimaal te laten verlopen is er een nieuwe structuur 
opgericht, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen beleidsbepaling (Ministerieel 
Comité), beleidsvoorbereiding (interdepartementale stuurgroep, waaraan de administratie actief 
deelneemt) en beleidsuitvoering (o.a. vzw DIVA). 
 
Er zijn binnen dit kader reeds verschillende initiatieven genomen om levenslang en levensbreed leren 
te stimuleren, de aansluiting van enerzijds onderwijs, opleiding en vorming en anderzijds de 
arbeidsmarkt te versterken en de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren 
(opleidingverstrekkers) te bevorderen. Zo maakt men werk van o.a. de uitvoering van het decreet 
betreffende het verwerven van een Titel van Beroepsbekwaamheid en de ontwikkeling van een 
Vlaamse Kwalificatiestructuur, een instrument om alle gevalideerde kwalificaties (diploma’s, 
certificaten…) en competenties in kaart te brengen en hun onderlinge verhoudingen te verduidelijken. 
Het debat rond het Erkennen van Elders Verworven Competenties (EVC) kadert binnen deze context. 
Het is belangrijk dat bij het verkennen en vormgeven van een EVC-beleid de sectoren cultuur, jeugd 
en sport van nabij en op richtinggevende wijze betrokken worden. Samen met hen wordt er aan 
visieontwikkeling gedaan om uiteindelijk te komen tot een eigen, herkenbare invulling van het EVC-
concept.  
 
Andere voorbeelden van beleidsinitiatieven die een plaats krijgen binnen deze integrerende structuur 
op het snijvlak van onderwijs, vorming en werk zijn de ontwikkeling en monitoring van een 
instrument voor educatieve behoeftedetectie - teneinde een vraaggestuurd prioriteitenbeleid te kunnen 
voeren - en het Plan Geletterdheid. Ten slotte wordt ook werk gemaakt van een brede schoolconcept, 
waar gestreefd wordt naar duurzame samenwerkingsverbanden tussen op lokaal niveau om de brede 
leef- en leeromgeving van kinderen en jongeren te versterken. 
 
Stimuleren van het verenigingsleven betekent een versterking van de sociale cohesie en dus een 
bevordering van de duurzame ontwikkeling. Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen werkt als uitvoerend orgaan in algemene zin mee aan het beleid rond duurzame 
ontwikkeling door de ondersteuning van het verenigingsleven.  
 
Daarnaast worden ook specifieke organisaties gesubsidieerd die actief zijn op het terrein van duurzame 
ontwikkeling. 
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De afdeling Lokaal Cultuurbeleid en Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk subsidieert binnen het 
decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk o.a. volgende organisaties 
die werken rond (deelaspecten van) duurzame ontwikkeling: gespecialiseerde instellingen zoals 
Natuurpunt Educatie, Centrum Voor Natuur- en Milieu-educatie, In Verde; bewegingen zoals Forum 
voor Vredesactie, Mobiel 21, Pax Christi Vlaanderen, Plattelandsontwikkeling, Vrede vzw, Ethisch 
Vegetarisch Alternatief, Netwerk Bewust Verbruiken, Voedselteams, maar ook de gesubsidieerde 
verenigingen en volkshogescholen die initiatieven nemen op vlak van gemeenschapsvorming.  
 
De afdeling Jeugd ondersteunt eveneens een aantal organisaties (erkend via het decreet van 29 maart 
2002 op het Vlaams jeugdbeleid) die expliciet werken rond duurzame ontwikkeling: Globelink, 
NATURE vzw, Jeugd en Vrede vzw, Karavaan vzw.  
 
In 2005 werkten een aantal jeugdverenigingen, goed voor meer dan een kwart miljoen jongeren, onder 
de noemer ‘VerdraaiDe Wereld’ samen rond het jaarthema duurzame ontwikkeling (Chirojeugd 
Vlaanderen, FOS Open Scouting, Interdiocesane Jeugddienst, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, 
Jeugd en Gezondheid, Jeugd Rode Kruis, KAJ, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ, VVKSM; coördinatie door 
Globelink). Met dit project wil Globelink jongeren op verschillende manieren laten kennis maken met 
werken rond duurzame ontwikkeling door middel van o.a. een aantal acties, het ontwikkelen van 
specifiek spelmateriaal en een interactief internetspel. Het project wordt ondersteund door een 50-tal 
jongeren- en milieu- en noordzuidorganisaties. Tijdens het actieweekend van 11 en 12 maart hebben in 
bijna 1 op 3 dorpen en steden in Vlaanderen jongeren en kinderen hebben samen met volwassenen 
verdraaid gespeeld, gefeest, gefietst, gezongen, actie gevoerd, gesmuld, gedraaid... op eerlijke, 
heerlijke, energiespaarzame, duurzame, solidaire wijze. 
Ook milieuvriendelijk op kamp gaan wordt gestimuleerd.   
De publicatie Loslopend Wild deel II. Milieuvriendelijk en energiezuinig op jeugdkamp geeft tips om 
je kamp milieuvriendelijk in te richten en om energie te besparen. Het Steunpunt Jeugd houdt deze 
uitgave up to date. Op www.fermweb.be, een initiatief van de landbouw- en milieuadministraties van 
de Vlaamse Gemeenschap en uitgewerkt door KVLV, in nauwe samenwerking met het jeugdwerk en 
het Centrum voor Jeugdtoerisme, vinden kookouders en foeriers die houden van het milieu en van 
lekkere en verse producten een overzicht (adressen) van de dichtstbijzijnde producenten, zodat ze daar 
de kamp- of weekendinkopen kunnen doen. 
De eigen infrastructuur Jeugdcentrum Hoge Rielen startte reeds in de jaren 90 een project MILIEU-
GEÏNTEGREERD BEHEER (MGB). Met dit project werd een adhoc beleid  
(bv. installatie van zonnepanelen) om in het beheer van het domein rekening te houden met de effecten 
op natuur en milieu, in een strategie omgezet.  
 
Duurzaamheid is eveneens een belangrijke pijler in het recente Masterplan voor de Hoge Rielen. De 
uitvoering is voorzien vanaf 2007. De milieucoördinator volgt dit op in de werkgroep en de 
stuurgroep. 
 
Ook in vormingscentrum Destelheide is aandacht voor natuur en milieu een constante. Het exploreren 
van de omliggende natuur, het begeleiden van culturele en economische streekverkenningen en het 
organiseren van natuur- en milieuactiviteiten op maat vormen de kernactiviteiten van Natuur- en 
Milieueducatieve dienst De Slaa. 
 
Er is binnen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen geen specifieke 
regelgeving rond duurzame ontwikkeling. Bepaalde organisaties die rond DO werken worden wel 
gesubsidieerd via de decreten Vlaams jeugdbeleid en Sociaal-cultureel volwassenenwerk (zie punt 1). 
De hierboven genoemde verenigingen ontvingen in 2005 (verenigingen met *: toegezegde bedragen 
voor 2006) volgende bedragen: 
 

  
Natuurpunt Educatie 348.000,00 
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 Het gaat om de toegezegde bedragen. Er is geen rekening gehouden met een eventueel niet of 
 onvolledig uitkeren van het saldo. 
 Globelink ontving voor het project ‘Een andere wereld is mogelijk’ 20.000 euro. 
 
Met betrekking tot de subsidiëring van bovenvermelde organisaties gebeurt geen overleg met de 
coördinerende minister Duurzame Ontwikkeling. De ondersteuning van het verenigingsleven past in 
de sociale pijler (opbouw van sociaal-cultureel en menselijk kapitaal) van duurzame ontwikkeling 
zoals geformuleerd in de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling. 
 
 Voor het overleg over en de beleidsontwikkeling in het kader van levenslang en levensbreed 
leren is een ambtenaar binnen het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media aangeduid. Hetzelfde 
geldt voor de afstemming en coördinatie in het kader van het brede school concept, waarbij de 
administraties onderwijs, welzijn en cultuur rond de tafel zitten. 
 
In de beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep duurzame ontwikkeling is een ambtenaar van het 
departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media aangeduid. 
 
Voor minister Geert Bourgeois 
 
Media 
 
Voor de Vlaamse bevoegdheid mediabeleid is duurzame ontwikkeling eerder een zijdelings aspect 
binnen het ganse veld van optreden van de overheid. De belangrijkste hefboom wordt gevormd door 
de uitzendingen via de ether van de omroepen en de eventuele verplichtingen die op dit vlak opgelegd 
worden. De Vlaamse Gemeenschap stuurt hier aan op sitedeling voor de opstelling van 
zendapparatuur. Zo kan o.a. vermeld worden dat ook VRT-masten door particuliere radio-omroepen 
gebruik worden voor het opstellen van hun antennes. 
 
Het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 geven de 
Vlaamse Regulator voor de Media de mogelijkheid hier actief op te treden. Ik kan hier verwijzen naar 
artikel 32, § 4 dat als volgt luidt:  
“De Vlaamse Regulator voor de Media kan de erkende landelijke, regionale en lokale radio-
omroepen, met het oog op een optimalisering van het verzorgingsgebied, verplichten om hun 
zendinstallatie te verplaatsen of om een gemeenschappelijke zendinstallatie te gebruiken.” 

Centrum Voor Natuur- en Milieu-educatie 348.000,00 
In Verde 116.000,00 
Forum voor Vredesactie 120.000,00 
Mobiel 21 130.000,00 
Pax Christi Vlaanderen 150.000,00 
Plattelandsontwikkeling 75.000,00 
Vrede vzw 160.000,00 
Ethisch Vegetarisch Alternatief 100.000,00 
Netwerk Bewust Verbruiken 100.000,00 
Voedselteams 75.000,00 
  
Globelink (*) 225.733,25 
NATURE vzw (*) 94.393,67 
Jeugd en Vrede vzw (*) 235.914,61 
Karavaan vzw (*) 238.969,02 
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De Vlaamse Regulator voor de Media heeft tot heden nog geen toepassing moeten nemen van dit 
artikel. In de praktijk maken verschillende radiozenders echter wel gebruik van een 
gemeenschappelijke zendinstallatie, ook de openbare omroep zoals reeds eerder vermeld. 
 
Voor de andere beleidsdomeinen van minister Bourgeois zal later een aanvullend antwoord worden 
verstuurd. 
 
Voor minister Kris Peeters 
 
Voor de beleidsdomeinen van minister Peeters zal een aanvullend antwoord worden bezorgd. 
 
Voor minister Marino Keulen 
 
* Voor wat de bevoegdheid “Inburgering” betreft, kan ik u meedelen dat voor de sector   
   diversiteit en inburgering deze vraag niet van toepassing is. 
 
* Voor wat de bevoegdheid “Stedenbeleid” betreft, luidt het antwoord op de specifieke deelvragen als  
   volgt: 
 
Het Vlaams stedenbeleid vertrekt vanuit de visie dat een duurzame ontwikkeling van de steden de 
motor is voor een duurzame ontwikkeling van Vlaanderen. Een duurzame stad is een stad waarin 
tegelijkertijd economische ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en ecologische kwaliteit worden 
bereikt en dit met behulp van bestuurlijke vernieuwing. Het is vanuit deze visie op duurzaamheid dat 
de Vlaamse Regering met de steden samenwerkt. 
 
Opdat steden zich duurzaam kunnen ontwikkelen, moeten ze een strategische visie kunnen uittekenen, 
die ambitieus en kwalitatief hoogstaand is, die niet enkel het beleid op korte termijn weerspiegelt, 
maar het lange termijn denken erin verwerkt. Om steden hierin te ondersteunen, optimaliseert de 
Vlaamse Regering haar samenwerking met de steden en realiseert ze meer wisselwerking. Het Vlaams 
stedenbeleid beschouwt de steden als volwaardige partners.  
 
Lopende initiatieven : 
- Stedenfonds 
Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij het voeren van 
een duurzaam stedenbeleid. 
Het Stedenfonds richt zich tot de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, 
Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad. 
Met het Stedenfonds wil de Vlaamse Regering, samen met deze steden en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, de volgende doelstellingen realiseren: 
1° de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau; 
2° de dualisering tegengaan; 
3° de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen. 
 
- Stadsvernieuwingsprojecten 
De Vlaamse overheid biedt steden financiële ondersteuning bij de realisatie van goed onderbouwde en 
doordachte stadsvernieuwingsprojecten met multifunctioneel karakter. Het gaat om projecten die een 
hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen. 
In 2007 is een nieuwe oproep in het kader van de stadsvernieuwingsprojecten gepland. 
 
- Stadsmonitor  
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De stadsmonitor brengt in kaart hoe leefbaar de steden zijn en hoe duurzaam hun ontwikkeling is. De 
stadsmonitor is een beleidsinstrument voor de 13 Vlaamse centrumsteden, voor het Vlaamse 
stedenbeleid en voor iedereen die bij de stad betrokken is. De stadsmonitor omvat 188 indicatoren. 
 
2. Stedenfonds: 
De middelen voor het Stedenfonds zijn voorzien in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 en bedragen in totaal 111.951.000,00 euro. 
 
Tot op vandaag werden bij de FFEU volgende kredieten vrijgemaakt voor de ondersteuning van 
stadsvernieuwingsprojecten:  
- Stadsvernieuwing 2001- 24.789.352,48 euro 
- Dynamo Stadsvernieuwing 2003 - 12.500.000,00 euro 
- Dynamo Stadsvernieuwing 2004- 6.427.549,26 euro. 
Het totaal tot op heden bedraagt 43.716.901,74 euro. 
 
Voor de stadsmonitor is voor de periode 01/01/2006-31/12/2007 een bedrag van 153.160,00 euro 
voorzien. 
 
Als Vlaams minister van Stedenbeleid coördineer ik het overleg met mijn collega’s inzake de acties  
waarvoor wij mede inhoudelijk verantwoordelijkheid dragen. 
 
* Voor wat de bevoegdheid “wonen” betreft: 
 
Het Vlaamse Woonbeleid beschikt met zijn opdracht basis in artikel 3 van het decreet van 15 juli 1997 
houdende De Vlaamse Wooncode over raakpunten met de vier voornaamste pijlers van duurzame 
ontwikkeling, nl.: de sociale, de economische, de ecologische en de lange termijnwerking: ‘Iedereen 
heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning van 
goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid 
worden bevorderd.’ 
 
Binnen het beleidsveld Wonen wordt het begrip duurzame ontwikkeling gehanteerd in de zin van 
hernieuwbaar en aanpasbaar (economische, sociaal en ecologisch); betekent ‘duurzaam’: kwaliteitsvol, 
de tijd trotserend en met blijvend impact; en wordt het begrip tenslotte ook omschreven als 
milieubewust en ecologisch (cf. ecologische en duurzame sociale woningbouwprojecten). De principes 
van duurzame ontwikkeling wordt operationeel gemaakt via diverse initiatieven en door gerichte inzet 
van instrumenten.  
 
Het Vlaamse woonbeleid draagt specifiek bij aan duurzame ontwikkeling via: 
secure selectie van locaties voor huisvesting van doelgroepen,  
duurzaam grond- en pandenbeleid, duurzaam (ver)bouwen, principes van duurzaam onderhoud, 
geïntegreerde benadering op niveau van onderzoek, 
geïntegreerd overheidsbeleid voor milieu en gezondheid, 
en via processen die de sociale ongelijkheid trachten weg te werken 
 
De algemene principes van duurzame ontwikkeling vormen een belangrijke basis van het woonbeleid 
en het uitgangspunt bij afwegingen en beslissingen. Het woonbeleid brengt duurzame ontwikkeling tot 
uitvoering zowel in gebiedsgerichte processen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode, alsook in de 
evaluatie en herziening ervan, als in specifieke acties rond duurzame ontwikkeling. 
 
Ook binnen de publiek gefinancierde huisvestingssector (sociale huisvestingssector) wordt door de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij reeds enkele jaren het discours gehouden inzake duurzaam wonen. 
Hierbij wordt duurzaam wonen ruimer bekeken dan enkel ecologisch bouwen. De sociale 
huisvestingssector scoort goed op volgende elementen van duurzaam wonen: 
kernversterking, dorps- en stadsherwaardering; 
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dichter wonen; 
publieke ruimte; 
renovatie en reconversie; 
wonen van ouderen; 
wonen – welzijn, levenslang wonen, kangoeroewonen, aanleunwonen … 
ecologisch bouwen; 
meerwaarde kwaliteit. 
 
De jarenlange inspanningen en de reeds afgelegde weg inzake ecologisch bouwen is hierbij een 
belangrijk gegeven, dat o.m. een praktische uitvoering kent in de VHM-pilootprojecten, naast de 
dagelijkse projecten die reeds hoog scoren inzake ecologie. 
 
In de beleidsnota Wonen (2004-2009) werd al aangegeven hoe in het kader van het milieubeleid de 
nodige aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en aan rationeel energieverbruik, hoe de 
afstemming in de communicatie over subsidies aan overheidsactoren en over tegemoetkomingen aan 
particulieren steeds verbeterd wordt, en hoe gewerkt wordt aan een steeds meer gecoördineerde 
aanpak van alles wat met duurzaam bouwen te maken heeft. Door dergelijk gerichte aanpak versterkt 
zich intussen de voorbeeldfunctie van de sociale huisvestingssector op dit gebied. Deze 
uitgangshouding vormt tenslotte het platform van waaruit specifieke acties worden ondernomen rond 
duurzame ontwikkeling, enkele voorbeelden: 
demonstratieprojecten rond REG (rationeel energiebeleid) in de sociale woningsector; 
maatregelen met emissiereductiepotentieel bij het bouwen van nieuwe sociale woningen; 
sensibiliserings- en informatiecampagne rond REG in de sociale woningsector; 
verbeterings- en aanpassingspremies; 
studie collectieve stookplaatsen; … 
 
Via partiële meetinstrumenten worden het economisch, sociaal en/ of ecologisch impact van 
beslissingen nagemeten: 
opvolgingsprocedures op maat van de projecten: het effectief energiebesparingeffect, de 
emissiereductie en de effectieve kostenefficiëntie van maatregelen; d.i. specifieke projectevaluatie 
(contact: VHM); 
resultaatevaluatie van processen en maatregelen en evaluatie van inzet van instrumenten (contact: 
Kenniscentrum). 
 
In functie van de realisatie van de basisopdracht voor het beleidsveld, nl. de verwezenlijking van het 
recht menswaardig te wonen voor iedereen, volgens de principes van duurzame ontwikkeling, worden 
op de begroting Wonen (programma 62.4) o.a. volgende middelen ingezet: 
Beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek en gegevensverzameling; het meerjarig onderzoeksproject 
"Ruimte voor woonbeleid", basisallocatie 12.05 (in 2003) 1.776.972 euro en bijbehorende "Survey 
naar de woning en de woonconsument in Vlaanderen", basisallocatie 12.05 (in 2004) 800.000 euro. 
Subsidie van pilootprojecten “Ecologische en Duurzame Sociale Woningbouw” (EDSW) via 
investeringsprogramma (IP) VHM; basisallocaties 33.63 (in 2001): 270.000 euro en 33.64 (vanaf 
2002): totaalbedrag: 1.675.000 euro 
Communicatie en sensibiliseren over deelaspecten van duurzame ontwikkeling. Dit is moeilijk in 
cijfers uit te drukken, omdat het initiatieven voornamelijk ten velde worden ontplooid door VHM-
personeel aan de hand van lezingen, rondleidingen, studiedagen, tonen van goede voorbeelden, 
overlegvergaderingen, opzetten van architectuurwedstrijden in het kader van duurzaam wonen. Naast 
de dagdagelijkse begeleiding van de bouwdossiers (mét accent op duurzaam wonen en ecologisch 
bouwen) is er momenteel een VHM-team werkzaam dat specifiek de communicatie / promotie van het 
discours rond duurzaam wonen binnen sociale huisvesting organiseert en uitvoert. Uiteraard worden 
deze initiatieven ondersteund door de VHM-communicatietools zoals digitale nieuwsbrief, website, 
tijdschrift, architectuurjaarboek. 
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Subsidies voor klimaatprojecten in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 
1/10/2004 waarbij o.a. de rol van de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen als overlegforum werd 
bekrachtigd. 
 
De Vlaamse Regering gaf op 30/09/2005 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van 
Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling, de Vlaamse strategienota - eerste fase. Op basis van een 
bevraging van de leden van de Vlaamse regering heeft de minister-president een voorstel van invulling 
van projecten voorgelegd aan de Vlaamse Regering.  
 
Een gezamenlijk voorstel daarin van het beleidsdomein Leefmilieu, Energie en Openbare Werken en 
het beleidsdomein Wonen richt zich op ‘Duurzaam Bouwen en Wonen in Vlaanderen’. De uitvoering 
van dit project blijft binnen de bevoegdheid van elk betrokken beleidsdomein, echter is het opzet om 
hieraan een bijzondere meerwaarde, een operationele invulling te geven door dit proces op te nemen in 
het kader van een overkoepelend beleid inzake duurzame ontwikkeling. 
 
Momenteel ligt een volledig voorstel van acties en maatregelen voor de diverse geselecteerde 
operationele projecten voor; interkabinettenwerkgroepen worden samengeroepen met het oog op een 
princiepsbeslissing van de Vlaamse Regering. 
 
Voor minister Kathleen Van Brempt 
 
MOBILITEIT 
 
Het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen vormt de basis voor een duurzame ontwikkeling van de 
mobiliteit in Vlaanderen.  In mijn beleidsnota 2004-2009 worden de denkpistes die in dit plan werden 
ontwikkeld verder uitgewerkt in vijf sporen: 
iedereen heeft recht op mobiliteit ; 
een slachtoffervrij verkeerssysteem als ultiem doel ; 
de bereikbaarheid in Vlaanderen garanderen ; 
leefbaarheid veronderstelt verkeer dat zich aan de omgeving aanpast ; 
de vervuiler beperkt de schade of betaalt een vergoeding. 
Belangrijke hefbomen om deze doelstellingen te bereiken zijn het mobiliteitsconvenant en de verdere 
ontwikkeling van het mobiliteitsmanagement.  Voor een overzicht van de acties die in dit verband 
reeds werden ondernomen verwijs ik naar mijn beleidsbrief 2005.  Een belangrijke stap om te komen 
tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit is ook de definitieve goedkeuring van het ontwerp 
Mobiliteitsplan Vlaanderen en de decretale onderbouwing ervan. 
Het bewerkstelligen van een modale verschuiving van het privé-autovervoer naar het openbaar vervoer 
levert op zich al een belangrijke bijdrage tot duurzame ontwikkeling.  
 
Dit blijkt onder meer uit analyse van het onderzoeksrapport van Transport & Mobility, ‘Internalisering 
van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen’, gepubliceerd in 2004. (In dat rapport worden 
overigens stads- en reisbussen als één categorie beschouwd, met een gemiddelde bezettingsgraad van 
14 reizigers.) 
 
Elke autoverplaatsing in Vlaanderen die vervangen wordt door een even lange busverplaatsing 
betekent bijvoorbeeld meer dan een halvering van de externe klimaatveranderingskost van die 
verplaatsing. Een correctie moet weliswaar hierop worden toegepast indien voor dezelfde verplaatsing 
de bus een langere reisweg zou volgen dan de auto. Op een aantal belangrijke verbindende lijnen 
waarvoor doorstromingsmaatregelen zijn genomen – bijvoorbeeld met tram/busbanen in tegenrichting 
– kan de omwegfactor voor het openbaar vervoer echter ook kleiner zijn dan 1. 
 
Het klimaatvoordeel van het busvervoer geldt overigens tegenover zowel diesel-, benzine- als LPG-
auto’s. 
Marginale externe kosten voor klimaatverandering in Vlaanderen,  
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2002, euro per 100 voertuig- en personenkilometer 
 

 Bezettingsgraad Kost per 100 
vkm 

Kost per 100 pkm 

Personenauto 1,4 0,38 0,27 
Stads-of reisbus 14 1,64 0,12 
Modal shift effect   0,15 
Modal shift effect 
% 

  56,84 

Bron: Transport & Mobility en eigen berekening 
 
Afhankelijk van de manier waarop elektriciteit wordt geproduceerd, kan openbaar vervoer op basis 
van elektrische tractie een nog veel groter CO2-reductiepotentieel bieden. Het vervangen van een 
autoverplaatsing door een tram- of treinverplaatsing heeft door de aard van de gebruikte tractie en de 
aard van de elektriciteitsproductie in Vlaanderen uiteraard een nog hoger CO2-reductiepotentieel.  
 
Ook inzake luchtvervuiling geeft een modale verschuiving van de privé-auto naar de bus uitzicht op 
een aanzienlijke verbetering van de milieukwaliteit – steeds op voorwaarde dat de vervangen 
autoverplaatsing niet onmiddellijk door een andere, bijkomende wordt gesubstitueerd. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de grotere marginale luchtvervuilingskost voor 
personenwagens uitsluitend voor rekening komt van de auto’s met dieselmotor. 
 
Marginale externe kosten voor luchtvervuiling in Vlaanderen (klassieke polluenten), 
2002, euro per 100 voertuig- en personenkilometer 
 

  Bezettingsgraad Kost per 100 vkm Kost per 100 pkm 
Personenauto 1,4 1,32 0,94 
Stads-of reisbus 14 7,59 0,54 
Modal shift effect     0,40 
Modal shift effect %     42,5 

Bron: Transport & Mobility en eigen berekening 
Een passagier van het openbaar vervoer veroorzaakt voor een gelijke verplaatsingsafstand ook 80 
procent minder congestiekosten dan een automobilist. Dat geldt, zoals in onderstaande tabel 
aangegeven voor alle soorten gebieden en over de hele dag. Maar het geldt ook wanneer men specifiek 
kijkt naar de congestiekosten in de spits in stedelijk gebied: 
 
Marginale externe congestiekosten in Vlaanderen, 2002, 
euro per 100 voertuig- en personenkilometer 
 

 Bezettingsgraad Kost per 100 
vkm 

Kost per 100 pkm 

Personenauto 1,4 19,27 13,76 
Stads-of reisbus 14 38,55 2,75 
Modal shift effect   11,01 
Modal shift effect 
% 

  79,99 

Bron: Transport & Mobility en eigen berekening 
 
Reizen met de bus of autocar is tenslotte 10 maal veiliger dan autorijden. 
 
Onderzoek van de European Transport Safety Council wijst uit dat er, per 100 miljoen 
reizigerskilometers, in 2001-2002 tien maal meer dodelijke verkeersslachtoffers vielen in het 
autoverkeer dan met bus en autocar:  0,7 doden per 100 miljoen reizigerskilometers voor de auto, 
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tegenover 0,07 voor bus en autocar. Spoorvervoer is nog veiliger, met 0,035 dodelijke slachtoffers per 
100 miljoen reizigerskilometer.  
 
Daarnaast doet De Lijn nog extra inspanningen voor het milieuvriendelijker maken van zijn 
voertuigenpark. Zo worden de dieselbussen, waarvoor dat technisch mogelijk en nuttig is, 
systematisch voorzien van een roetfilter. Het toepassen van ureuminjectie zal in de toekopst ook een 
belangrijke verlaging van de NOx-uitstoot mogelijk maken. Stelselmatig wordt bij elke bestelling 
vooruitgelopen op de euro-normering voor dieselmotoren. Daarnaast wordt ook vooruitgelopen op de 
regelgeving in verband met biodieselmengsels. Positieve proeven met een bus op pure plantenolie 
heeft ertoe geleid dat in 70 dergelijke PPO-bussen wordt geïnvesteerd. Tenslotte zal in het najaar 
gestart worden met een experiment met brandstofcelbussen. 
 
Aangezien het beleid inzake duurzame mobiliteit integraal is opgehangen aan de realisatie van de 
beleidsnota 2004 – 2009 mobiliteit kunnen ook de financiële middelen waarover ik kan beschikken, 
quasi integraal ingezet worden om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit.  Voor 
wat studie en onderzoek betreft, verwijs ik naar de artikel van zowel het Vlaams Infrastructuurfonds 
als deze van de gewone begroting.  
Voor de uitgaven ten behoeve van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn verwijs ik naar het 
programma 63.20 en het Vlaams Infrastructuurfonds. Volgens de analytische exploitatierekening van 
2005 bedroegen de toelagen aan De Lijn 634.645.500 €. 
Wat investeringen betreft staat op het fysisch programma van De Lijn voor het jaar 2006 een bedrag 
van 13,3 miljoen € ingetekend voor duurzame milieu-investeringen, zoals het vernieuwen en 
herinrichten van stelplaatsen en het plaatsen van roetfilters. In de roetfilters voor de bussen van De 
Lijn is sinds 2003  reeds 2,6 miljoen € geïnvesteerd. Het uitrustingsprogramma wordt ook in 2006 
verder gezet. 
 
Voor de aankoop van nieuwe bussen – zowel vernieuwing in het kader van het op 7 jaar houden van 
de gemiddelde busleeftijd als uitbreiding voor nieuwe aanbodprojecten zoals START - wordt in 2006 
een investeringsbudget voorzien van ca. 45 miljoen €. Daarnaast worden in 2006 ook 10 nieuwe trams 
besteld. 
 
Maar ook de budgetten welke worden ingezet in kader van het convenanten-beleid dragen in 
aanzienlijke mate bij tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit.  Belangrijk zijn ook de 
middelen uit het pendelfonds die ertoe moeten bijdragen dat het autosolisme in het woon-werkverkeer 
wordt teruggedrongen.Tot slot is er de dotatie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde die vooral 
inzake verkeersveiligheid als inzake mobiliteits-management actief is.  
De beleidsafstemming verloopt via de ambtelijke werkgroep ‘duurzame ontwikkeling’. 
SOCIALE ECONOMIE 
Binnen mijn bevoegdheid van Sociale Economie breng ik Duurzame Ontwikkeling tot uitvoering via 
het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de bijdrage van het 
bedrijfsleven aan duurzame ontwikkeling.  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan omschreven worden als een proces waarbij 
ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op 
systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente 
manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of 
belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. 
Momenteel lopen er 4 initiatieven in het kader van MVO: 
Lokale overheden als motor voor MVO 
Binnen het jeugdwerkloosheidsplan dat eind 2005 met 13 steden en gemeenten is afgesloten, heb ik 
het initiatief genomen om MVO sterker op de agenda te plaatsen van lokale overheden.  Als promotor 
van MVO kunnen zij zowel direct als indirect  jobs creëren voor jongeren.  
Concreet zijn er 3 terreinen waarop een lokale overheid initiatieven kan ontwikkelen: de lokale 
overheid als werkgever, als klant en als katalysator.   
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De lokale overheid besteedt heel wat opdrachten uit aan privé-ondernemingen, bijvoorbeeld 
huisvestingsprojecten, infrastructuurwerken, afvalbeheersystemen, buurtontwikkelingsprojecten,… 
Door in de te volgen procedures sociale, ecologische en ethische criteria in te bouwen, worden 
leveranciers gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Steden of gemeenten met 
een hoge werkloosheidsgraad kunnen op die manier het bedrijfsleven stimuleren om maximaal 
kansengroepen in te zetten.  
De lokale overheid als werkgever  
De lokale overheid is meestal een grote werkgever. Zij dient dan ook een zelf voorbeeldfunctie te 
vervullen op het vlak van MVO. Als men bedrijven geloofwaardig wil stimuleren om aan MVO te 
doen, dan is het noodzakelijk dat men zelf ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. 
Het gaat hier onder andere over diversiteit in de personeelssamenstelling (onder andere met nadruk op 
jongeren) en het ontwikkelen van competenties en kennis van werknemers. 
Ontwikkeling van expertise MVO bij lokale overheden en binnen VVSG  
In steden met grote uitdagingen op het vlak van bijvoorbeeld infrastructuurwerken, sociale 
huisvesting, herwaardering wijken,… kunnen de lokale overheden mensen aanwerven die permanent 
bezig zijn met de opname van sociale, ethische en ecologische criteria in bestekken. Maar ook met het 
begeleiden en ondersteunen van de opdrachtnemers. Door zulke projecten van steden en gemeenten 
financieel te ondersteunen krijgen veel jongeren die moeilijk werk vinden een opstap naar de 
arbeidsmarkt. Die “coördinatoren” bouwen bruggen tussen de jongeren die het moeilijk hebben op de 
arbeidsmarkt en de bouwheren. Ook kunnen gemeenten en steden specifieke projecten MVO opzetten. 
Binnen de VVSG werd hiervoor een MVO-coördinator aangesteld die lokale (en provinciale) 
overheden ondersteunt op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
Budget: 350.000,00 euro wordt voorzien voor lokale initiatieven rond MVO in het kader van de 
uitvoering van het jeugdwerkloosheidsplan. In onderstaande tabel is de verdeling per stad of gemeente 
opgelijst. 

Aalst  17.900,00 EUR 
Antwerpen  142.225,00 EUR 
Beringen  10.225,00 EUR 
Genk  23.250,00 EUR 
Gent  63.025,00 EUR 
Hasselt  10.350,00 EUR 
Heusden-Zolder  6.775,00 EUR 
Houthalen-Helchteren  8.125,00 EUR 
Leuven  12.975,00 EUR 
Maasmechelen  11.600,00 EUR 
Mechelen  42.150,00 EUR 
Oostende  14.675,00 EUR 
Ronse  7.825,00 EUR 

 
Tevens heb ik in het kader van esf, zwaartepunt 6, een oproep gedaan om pilootprojecten te 
ontwikkelen om bij grote investeringswerken meer inspanningen te vragen op het vlak van MVO. 
Gunning van deze projecten gebeurt door de strategische werkgroep in juni. 
Via deze  oproep zwaartepunt 6 wil de Vlaamse overheid de bij grote infrastructuurwerken betrokken 
actoren zoals sectoren, bedrijven en participerende steden en gemeenten stimuleren om tijdig in 
overleg te treden om de toeleiding naar, instroom van en begeleiding tijdens de werkgelegenheid die 
deze infrastructuurwerken creëren van kansengroepen waar te maken.  
MVO, basispijler  voor de erkenning van alle Sociale Economie bedrijven 
In 2005 is de regelgeving voor de invoegbedrijven aangepast. De klemtoon op MVO is versterkt. 
Daar waar in het verleden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werd vertaald in een charter 
maar in de praktijk moeilijk te evalueren viel, is de huidige optie, om samen met het bedrijf, een 
groeipad op te stellen en de realisaties van het bedrijf in functie van het overeengekomen groeipad te 
evalueren. Uiteraard dient het engagement van het bedrijf verder te gaan dan wat wettelijk reeds is 
voorzien. Dit betekent ook dat de visie en missie van het bedrijf de principes van MVO moeten 
weerspiegelen. 
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Tevens wordt gewerkt aan een excellence model, een basis kwaliteitsframe voor heel de sociale 
economie. De principes van MVO zullen ook hier hun neerslag vinden. 
MVO als onderdeel van een strategisch bedrijfsbeleid 
Samen met collega Frank Vandenbroucke wil ik bedrijven uit zowel de sociale als reguliere economie 
– en dit zoveel mogelijk via samenwerking tussen beide- stimuleren, instrumenten aanbieden om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in het strategisch beleid op te nemen. Samen met collega 
Vandenbroucke ben ik er van overtuigd dat mvo hét ondernemen van de toekomst is. 
Het Digitaal kenniscentrum MVO (http://www.mvovlaanderen.be) 
Het digitaal kenniscentrum MVO heeft als doel de reeds bestaande kennis en informatie in Vlaanderen 
over MVO op een effectievere wijze in te zetten en toegankelijk te maken voor de Vlaamse 
bedrijfswereld en andere organisaties. Hierdoor wordt op korte termijn een grote meerwaarde 
gecreëerd zowel voor de bedrijfswereld als voor de actoren die reeds actief zijn op dit terrein. 
Het digitaal kenniscentrum fungeert als een kruispunt, een ontmoetingsplaats voor alle 
geïnteresseerden die rond het thema van MVO informatie zoeken en kennis willen opbouwen en delen. 
Het Digitaal Kenniscentrum MVO is een unieke publiek-private samenwerking tussen het departement 
Werk en Sociale Economie en het bedrijvennetwerk Business & Society. Zij treden samen op als 
strategische partners.  
Het digitaal kenniscentrum MVO heeft 4 opdrachten: 
Het actief aanbieden van informatie en ondersteuning op het vlak van MVO; 
Doorverwijsfunctie naar meer gespecialiseerde kennisdragers, informatieaanbieders of 
ondersteuningsorganisaties; 
Het in nauwe samenwerking met bestaande kennisinstellingen identificeren van “witte vlekken” in 
kennis;  
Het bevorderen van netwerking tussen de verschillende actoren en het, in samenwerking met 
bestaande netwerken en intermediairs, bevorderen van lerende netwerken van kmo’s en grote 
bedrijven. 
De eerste doelgroep van het kenniscentrum is het Vlaamse bedrijfsleven met extra aandacht voor de 
KMO’s. Zij moeten in de eerste plaats toegankelijke informatie kunnen vinden en  via het 
kenniscentrum doorverwezen kunnen worden naar meer gespecialiseerde informatie of actoren.  
Naast het Vlaamse bedrijfsleven moet er binnen het kenniscentrum ook aandacht zijn voor de socio-
economische intermediairen. Voor hen is de site enerzijds een hulpmiddel om vlot op de hoogte te zijn 
van alles wat er in Vlaanderen op het vlak van MVO leeft en anderzijds om hun eigen aanbod en 
activiteiten bekend te maken.  
Het Digitaal Kenniscentrum MVO werd op 18 november 2005 door collega Frank Vandenbroucke en 
mezelf gelanceerd voor het grote publiek. Na een aarzelende start haalt de website nu een 5.000 
bezoekers per maand en is er uitgebreide informatie te vinden over een tiental thema’s die gerelateerd 
zijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer en meer websites en organisaties gebruiken 
mvovlaanderen.be als referentie om  MVO bij hun leden te introduceren. 
Op korte termijn wordt het Digitaal Kenniscentrum MVO uitgebreid met een nieuwe doelgroep, 
namelijk het onderwijs, omdat ik er van overtuigd ben dat een brede visie op maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap begint bij de vorming van onze toekomstige bedrijfsleiders en 
werknemers. 
De Lerende Netwerken MVO 
De Lerende Netwerken MVO hebben als doel de mainstreaming van MVO in Vlaanderen te 
stimuleren. In mijn contacten met het bedrijfsleven merkte ik dat de meeste ondernemingen wel weet 
hebben van MVO maar dikwijls niet weten hoe ze er aan moeten beginnen. Lerende netwerken 
beantwoorden aan deze vraag door hun concrete, actiegerichte doelstelling om op het niveau van de 
individuele onderneming aan de slag te gaan met het concept MVO. De Lerende Netwerken zijn 
opgebouwd rond het informeren, het implementeren of begeleiden op het vlak van MVO. 
Om de actiegerichtheid van elk netwerk te garanderen wordt er in elk netwerk gebruik gemaakt van 
bestaande methodieken. Het is mogelijk dat er bestaande methodieken aangepast worden indien dit de 
bruikbaarheid ten goede komt. Ik wil zo inspanningen doen om deze instrumenten en bestaande 
methodieken te valoriseren. 
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Ik wil samen met collega Frank Vandenbroucke tevens de nodige innovativiteit binnen de netwerken 
stimuleren. Daarom willen we de klassieke tegenstellingen (non-profit/profit, werkgever/werknemer, 
sociale economie/reguliere economie, ngo/bedrijf….) doorbreken. Binnen een Lerend Netwerk dient 
ruimte te zijn voor een constructieve dialoog tussen de verschillende stakeholders die bij een bepaald 
thema betrokken zijn. 
De Lerende Netwerken zijn sterk gelinkt aan de ontwikkeling van het Digitaal Kenniscentrum MVO. 
Zij bieden de nodige inhoud aan via het kenniscentrum en delen hun expertise rond hun thema met de 
doelgroep van het kenniscentrum.  
In 2005 werd met steun van het ESF een oproep gelanceerd om concrete Lerende Netwerken te 
ondersteunen. In totaal 7 Lerende Netwerken MVO werden door de Strategische Werkgroep van 
Zwaartepunt 3 van het ESF weerhouden. 
Tracer 
Compleet  
Diamond 
Centre op Exellence MVO en KMO 
Masterclass Duurzaam Ondernemen 
Duurzaam internationaal ondernemen 
Duurzaam veranderen 
MVO-inzichten integreren in het onderwijs 
Bij de meeste universiteiten en hogescholen heeft MVO reeds een plaats verworven op de 
campusagenda. Het jargon verschilt soms van faculteit tot faculteit, soms heet het bedrijfsethiek, dan 
weer ‘corporate governance’, diversiteitsbeleid of duurzaam ondernemen. Maar het dekt allemaal een 
deel van dezelfde lading: bijdragen tot een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generatie, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties, om in hun behoefte te voorzien, in 
gevaar te brengen. 
Het beleid is ervan overtuigd dat deze inspanningen een duidelijk eerste stap zijn naar een onderwijs 
met integrale aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar het kan nog beter.  
Misschien op het niveau van de individuele opleidingen, maar zeker ook op het vlak van een integrale 
multidisciplinaire kijk op onze maatschappij. Welke bijdrage kan elke afgestudeerde bieden aan een 
duurzaam, verantwoordelijk en competitief Vlaanderen? Dat moet de eerste vraag zijn. 
MVO mag dan wel vrijwillig zijn, de kennisverwerving over MVO niet. Voor het onderwijs mag het 
geen vrijwillig engagement zijn. Het moet in de standaard opleidingspakketten zitten. Het kan niet 
langer een optioneel vak zijn, bestemd voor de “believers only”. Daarom worden de drie universiteiten 
die hun deuren hebben opengezet voor “Sociale Economie op de Campus” en alle hogescholen 
uitgenodigd om een masterplan “MVO en onderwijs” uit te werken. Dit plan geeft de visie, strategie 
en de acties weer die een onderwijsinstelling neemt om de sociale economie en MVO een volwaardige 
plaats te geven in de standaard opleidingscurricula. 
Het eerder vermelde digitale kenniscentrum MVO Vlaanderen is permanent in ontwikkeling. 
Binnenkort wordt daar een nieuwe doelgroep aan toegevoegd, namelijk het onderwijs. Zowel 
academici als studenten, leerkrachten uit het basis- als secundair onderwijs, onderzoekers als critici 
zullen de mogelijkheid krijgen om hun kennis te delen. De Vlaamse universiteiten en hogescholen 
krijgen hier de kans om een prominente rol op te nemen om informatie toe te leveren en kennis ter 
beschikking stellen van de geïnteresseerden.  
Het is de bedoeling docenten aan te zetten hun studenten warm te maken voor MVO gerelateerde 
onderwerpen. Daarom werd ook de scriptieprijs “Het EI (of Ethisch Inzicht) van MVO” gelanceerd. 
Budget van 6547 euro. 
Het initiatief “Sociale economie op de campus” zal ook worden verder gezet in 2007, weliswaar met 
een sterkere aandacht voor de hogescholen. 
In totaal investeer ik in 2006 in dit kader, samen met collega Frank Vandenbroucke 726.830,00 euro in 
acties en initiatieven om maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen te stimuleren.  
In het kader van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling wordt Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen expliciet opgenomen als een speerpuntthema. In de VSDO wordt met name het Digitaal 
Kenniscentrum MVO naar voor geschoven als een gecoördineerde actie waarbij alle beleidsdomeinen 
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die bijdragen leveren tot MVO ingezet worden om dit verder uit te bouwen. En dit onder 
verantwoordelijkheid van collega Vandenbroucke en ikzelf.  
 
GELIJKE KANSEN 
 
Zowel via de Open Coördinatie Methode (OCM) als via specifieke acties wil het Vlaamse 
gelijkekansenbeleid op een structurele en concrete wijze bijdragen aan de operationalisering van o.a. 
de doelstellingen van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling m.b.t. armoede (wegwerken van 
loon/loopbaankloof, bevorderen participatie en bestrijden van sociale uitsluiting) en vergrijzing (via 
o.a. werken aan verhogen werkbaarheidsgraad).  
Naast de uitvoering van de Open Coördinatiemethode dat voor een horizontale verankering van 
Gelijke Kansen zorgt zijn volgende concrete acties voorzien:  
Besluitvorming 
Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid, werkt een actieplan uit, in aanloop van de lokale verkiezingen, dat 
een betere vertegenwoordiging van diverse kansengroepen beoogt en gelijkekansenthema’s op de 
lokale agenda wil plaatsen. Beleidsparticipatie blijft gedurende de ganse legislatuur een belangrijk 
aandachtspunt. 
We merken op dat de toepassing van het decreet op de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen 
en vrouwen in de Vlaamse advies- en beheersorganen moeizaam verloopt. Daarom zal het Vlaamse 
Gelijkekansenbeleid de onwerkbare bepalingen van dit decreet bijsturen zodat de implementatie ervan 
vlotter kan verlopen. 
Loon/Loopbaankloof 
Het Vlaams Gelijkekansenbeleid werkt een ‘actieplan Loonkloof/Loopbaankloof’ uit dat wordt 
aangevuld op basis van de resultaten van de open coördinatiemethode, concrete projecten, 
onderzoeken, …. .  Gedurende de ganse legislatuur blijft ook loopbaanontwikkeling een belangrijk 
aandachtspunt. 
Registratie kansengroepen  
Het initiatief rond ‘monitoring’ heeft betrekking op de volgende kansengroepen: vrouwen, holebi's, 
allochtonen, mensen met een handicap, kortgeschoolden en ouderen. In eerste instantie zal ernaar 
worden gestreefd dat de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen in hun registratie- en datasystemen 
aandacht hebben voor de bovenvermelde kansengroepen voor zover dit relevant is voor het specifieke 
domein. Daar waar deze groepen reeds worden geregistreerd, zal er worden onderzocht hoe de 
gehanteerde variabelen over de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen heen op elkaar kunnen 
worden afgestemd, zodat het cijfermateriaal over de verschillende beleidsdomeinen heen kan worden 
vergeleken.  
Registratie is mee opgenomen in de Open Coördinatie Methode: het kabinet Leterme zal de 
wenselijkheid voor een structurele oplossing onderzoeken.  
Midden januari 2006 ging de werkgroep van deskundigen (Steunpunt gelijkekansenbeleid, APS en 
Dienst Emancipatiezaken) van start.  



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -45- 
 
 

 

Databank experten 
We ontwikkelen een databank experten die ter beschikking wordt gesteld van de media en andere 
communicatiediensten. De databank zal informatie bevatten over vrouwelijke experten, experten van 
allochtone origine en experten met functioneringsbeperkingen. Daarnaast zal er ook informatie in 
worden opgenomen over experten inzake gender, holebi’s, etnisch-culturele minderheden en 
toegankelijkheid.  
Stand van zaken: 2005 stond in teken van de voorbereidingen, in 2006 wordt een actieplan uitgewerkt.  
Allochtone vrouwen  
- Juridische bijstand voor allochtone vrouwen  
- Voortzetting livinggesprekken: allochtone en autochtone vrouwen gaan met elkaar in dialoog.   
- Vormingsinitiatief ter bevordering van de deskundigheid van allochtone vrouwenverengingen. 
Seksuele oriëntatie 
In deze regeerperiode focust het gelijkekansenbeleid op een aantal minderheidsgroepen binnen de 
holebipopulatie , zoals ouderen, allochtonen en jongeren zowel via onderzoek als via een concrete 
projectmatige aanpak. 
Toegankelijkheid 
Van een heel andere orde, maar met het toegankelijkheidsbeleid leveren we eveneens een bijdrage tot 
een duurzame samenleving. Via het principe van “universal design” wordt de toegankelijkheid van de 
fysieke leefomgeving van alle burgers verhoogd. 
Voor een meer gedetailleerd overzicht van deze initiatieven verwijs ik naar mijn beleidsbrief 2005-
2006. 
Aangezien het gehele gelijkekansenbeleid een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling, kan de hele 
begroting van programma 11.4 als financiële ondersteuning van deze acties gelden. 
De beleidsafstemming verloopt via de ambtelijke werkgroep ‘duurzame ontwikkeling’.  
Met de opgesomde initiatieven stelt het Vlaamse Gelijkekansenbeleid volgende lange termijn 
doelstellingen voorop: 
Gelijkekansenbeleid wordt op alle beleidsdomeinen waar gemaakt. De OCM-cyclus wordt elk jaar 
herhaald en vindt zijn vertaling in een jaarboek Gelijke Kansen 
Verhoging van de evenredige participatie van mannen en vrouwen in advies- en beheersorganen 
Verhoging van de evenredige participatie van vrouwen en mannen in politieke besluitvorming 
Verdere implementatie in de agenda’s op alle niveaus van een gelijkekansenperspectief 
Grotere zichtbaarheid van o.a. vrouwelijke expertise en expertise van en m.b.t. diverse kansengroepen 
Verhoging weerbaarheid allochtone vrouwen 
Het dichtrijden van de loon/loopbaankloof 
Het verhogen van het welbevinden van holebi’s 
Verhoging van een integrale toegankelijkheid 
Hiermee levert het Vlaamse gelijkekansenbeleid een bijdrage aan de volgende algemene doelstelling 
uit de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling: 
Armoede en sociale uitsluiting uitroeien in Vlaanderen en bijdragen tot het wereldwijd uitroeien van 
armoede.  (Millrnniumdoelstelling 1, Johannesburg, Europese Raad van Lissabon). 
Met de opgesomde initatieven stelt het Vlaamse Gelijkekansenbeleid volgende korte termijn 
doelstellingen voorop: 
in 2006 worden doelstellingen en actieplannen ontwikkeld in het kader van OCM 
het implementeren in de lokale en provinciale politieke agenda van een gelijkekansenperspectief via 
de organisatie van infosessies en lunchdebatten door het middenveld en lokale en provinciale besturen 
opstellen actieplan inzake registratie van kansengroepen  
juridische bijstand voor allochtone vrouwen 
kortlopend beleidsrelevant onderzoek inzake loopbaanontwikkeling 
implementatie van onderzoeksresultaten m.b.t. holebi’s 
oprichting van een expertisecentrum inzake toegankelijkheid 
Hiermee levert het Vlaamse Gelijekansenbeleid een bijdrage aan de volgende algemene doelstellingen 
uit de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling: 
In 2010 is de achterstand van vrouwen enerzijds en van kansengroepen (onder meer allochtonen, 
arbeidsgehandicapten, en kortgeschoolden) anderzijds inzake deelname aan het arbeidsproces in 
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belangrijke mate weggewerkt.  Dit blijkt onder meer uit het feit dat ze niet langer 
oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheid (bijgestelde doelstelling 5 Pact van Vilvoorde). 
In 2010 is de actieve betrokkenheid van Vlamingen aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk 
toegenomen.  Door bijzondere maatregelen voor kansengroepen stijgt specifiek hun participatie 
substantieel.  Door de versterking van het sociaal kapitaal is het vertrouwen van de burger in de 
samenleving en zijn instituties verhoogd.  De burger voelt zich dankzij een actieve participatie aan en 
van het middenveld beter betrokken bij de gemeenschap.  Hierdoor is het democratische gehalte van 
Vlaanderen verbeterd. (bijgestelde doelstelling 21 Pact van Vilvoorde). 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 57 van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Media 
 
Voor de Vlaamse bevoegdheid mediabeleid is duurzame ontwikkeling eerder een zijdelings aspect 
binnen het ganse veld van optreden van de overheid. De belangrijkste hefboom wordt gevormd door 
de uitzendingen via de ether van de omroepen en de eventuele verplichtingen die op dit vlak opgelegd 
worden. De Vlaamse Gemeenschap stuurt hier aan op sitedeling voor de opstelling van 
zendapparatuur. Zo kan o.a. vermeld worden dat ook VRT-masten door particuliere radio-omroepen 
gebruik worden voor het opstellen van hun antennes. 
 
Het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 geven de 
Vlaamse Regulator voor de Media de mogelijkheid hier actief op te treden. Ik kan hier verwijzen naar 
artikel 32, § 4 dat als volgt luidt:  
“De Vlaamse Regulator voor de Media kan de erkende landelijke, regionale en lokale radio-
omroepen, met het oog op een optimalisering van het verzorgingsgebied, verplichten om hun 
zendinstallatie te verplaatsen of om een gemeenschappelijke zendinstallatie te gebruiken.” 
 
De Vlaamse Regulator voor de Media heeft tot heden nog geen toepassing moeten nemen van dit 
artikel. In de praktijk maken verschillende radiozenders echter wel gebruik van een 
gemeenschappelijke zendinstallatie, ook de openbare omroep zoals reeds eerder vermeld. 
 
Bestuurszaken 
 
1. Ik steun het Vlaams beleid inzake duurzame ontwikkeling uiteraard volmondig.  
 
De Vlaamse instrumenten van het reguleringsmanagement leveren hiervoor interessante 
aanknopingspunten. Denken we bijvoorbeeld aan de RIA, aan de invoering van de cellen wetskwaliteit 
enz. 
 
De Kenniscel Wetsmatiging heeft een substantiële bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de 
Vlaamse Strategie inzake duurzame ontwikkeling. 
 
Zoals gekend overweegt men in Vlaanderen een duurzaamheidstoets in te voeren. 
 
Vanuit mijn bevoegdheid administratieve vereenvoudiging heb ik ervoor gezorgd dat deze eventuele 
duurzaamheidstoets geen bijkomende toets zou worden naast de RIA, maar dat de duurzaamheidstoets, 
bij de invoering ervan, in de RIA zal worden geïntegreerd. 
 
Zie de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling waar bepaald wordt: 
 
“De uitwerking van de impactanalyse dient dus in het bestaande overkoepelende RIA-systeem, 
-instrument en –procedure geïntegreerd, en in samenwerking en overeenstemming met de 
Kenniscel Wetsmatiging ontwikkeld te worden. Het is trouwens reeds een eerder gemaakte 
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beleidskeuze van de Vlaamse Regering om nieuwe en bestaande (partiële) impactanalyses in 
het overkoepelend RIA-systeem te integreren.  
 
Indien de impactanalyses – en in een latere fase eventueel de duurzaamheidstoets – worden 
toegepast op voorgenomen regelgeving of wetgeving in ontwikkeling, dan dient men immers 
rekening te houden met de regeringsbeslissing van 17 december 2004. Met deze 
regeringsbeslissing werd de RIA immers als de overkoepelende methodologie van 
wetsevaluatie beschouwd waarin de overige sectorale of partiële impacttoetsen geïntegreerd 
moeten worden.” 
 
Binnen de Vlaamse overheid worden ook heel wat milieuvriendelijke en eerlijke producten 
aangekocht. Er wordt door de DAB Catering koffie, fruitsap en rode en witte wijn aangekocht met 
Max Havelaar keurmerk. De DAB Catering neemt deel aan de acties in het kader van de ‘Fair Trade’ 
week. Zo werd op 13 oktober 2005 naar jaarlijkse gewoonte een menu aangeboden in de restaurants 
van het Vlaamse ministerie dat in de mate van het mogelijke werd bereid met ‘Fair Trade’ 
ingrediënten. Tijdens deze dag werden ook andere eerlijke producten in de kijker gezet, ondermeer 
door middel van degustatiestandjes. 

 
Het agentschap voor Facilitair Management (voorheen: de administratie Logistiek Management en de 
afdeling gebouwen) sluit contracten af voor de aankoop van kringlooppapier en milieuvriendelijke 
schoonmaakproducten. Er zijn meerdere hybride voertuigen en één elektrisch voertuig in dienst en als 
alternatief verplaatsingsmiddel worden ongeveer 200 dienstfietsen gebruikt. In alle raamcontracten die 
het agentschap afsluit zijn milieucriteria verwerkt. Deze milieucriteria kunnen zowel minimale eisen 
zijn waaraan de aangeboden producten moeten voldoen, alsook criteria die toelaten om 
milieuvriendelijke en/of eerlijke producten positief te waarderen bij de vergelijking van de offertes. 
Hierbij kunnen per productgroep volgende aandachtspunten opgelijst worden: 
• Voertuigen: brandstoftype en –verbruik, emissies 
• Meubilair: gebruikte materialen en productie- en afwerkingstechnieken 
• Textiel: gebruikte materialen, productietechnieken en mogelijk milieusparend onderhoud 
• Bureaubenodigdheden en -machines: energieverbruik, gebruikte materialen, gebruik van 
gerecycleerde materialen, recycleerbaarheid, emissies, productietechnieken 
 
Niet alleen in raamcontracten, maar ook bij de opmaak van bestekken voor bijvoorbeeld werken, 
wordt steeds rekening gehouden met duurzame ontwikkeling (en dus het gebruik van duurzame 
materialen).  Waar mogelijk wordt het gebruik van duurzame materialen voorgeschreven.  Dit kunnen 
natuurproducten zijn, degelijk en duurzaam in de tijd, afbreekbaar of recupereerbaar, produkten met 
lage produktie-energie,…  Concreet voor het gebruik van hout wordt alleen met hout gewerkt dat een 
FSC-label draagt. 
 
Het agentschap werkte mee aan de actie Groen bestek. Hierbij werden een aantal aankoopbestekken 
door een medewerker van de Bond Beter Leefmilieu gescreend naar milieucriteria. Uit deze screening 
blijkt dat de administratie al ver staat in deze materie en zij als voorbeeld voor andere besturen kan 
dienen. 
 
De Vlaamse bouwmeester werd aangesteld om te werken aan een kwalitatief en integraal 
architectuurbeleid. Eén van de beleidsprioriteiten om dit te realiseren is het werk maken van 
duurzaamheid. 
De kern van dit zoeken naar duurzaamheid is veranderlijkheid door de tijd, met waardebehoud of liefst 
met waardevermeerdering en dit zowel in economisch als in socio-cultureel opzicht.  
Dit betekent dat vooral het concept duurzaam moet zijn. Hierin moet de Vlaamse overheid een 
voorbeeldrol spelen als goed opdrachtgever. Dit is een taak die op alle niveaus ingang moet vinden. 
 
Om dit te bewerkstellingen wordt duurzaamheid integraal bekeken, zowel op socio-cultureel 
(PEOPLE), ecologisch (PLANET) als economisch vlak (PROFIT). 
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Al deze aspecten van duurzaamheid worden dan ook gebruikt als criterium voor kwaliteit bij: 
- het opstellen van goede projectdefinities;  
- het opzetten van goede procedures om ontwerpers te selecteren (onder meer de procedure Open 

Oproep); 
- het geven van adviezen bij infrastructuurprojecten; 
- het voorbereiden en analyseren van projecten, gericht op de stedenbouwkundige en 

landschappelijke duurzaamheid. 
 
Om de impact van de drie pijlers van duurzaamheid te meten, werkt de Vlaamse bouwmeester aan een 
instrument dat toelaat zowel bestaande als nieuwe projecten te evalueren.  
 
Voor het screenen van de bouwtechnische duurzaamheid (PLANET) gebruikt Vlaamse bouwmeester 
de Greencalc-methode. Deze index werd ontwikkeld in Nederland door de Rijksgebouwendienst in 
samenwerking met de Rijksbouwmeester en geeft volgende aspecten weer: 
 
  
Milieu index 
(waardering van alle aspecten t.o.v. een referentieproject in 1990) 
 
 
Materialen 

 
Energie 

 
Water 

 
Mobiliteit 
 

 
- algemeen 
- de fundering 
- de gevel 
- de begane grond 
- de niveaus 
- het dak 
- de afwerking 
- het schrijnwerk 
- de installaties 
- de vaste 

inrichtingen 
- het terrein 
 

 
- het gebruik 
- de klimatisering 
- de 

warmteapparatuur 
- de verlichting 
- de liften 

 
- de voorzieningen 
- het sanitair 
- het regenwater 

 
- de locatie 
- het openbaar 

vervoer 
- het eigen vervoer 

 
De milieu index geeft één cijfer waardoor projecten onderling vergeleken kunnen worden, zodat een 
beleid kan worden uitgezet: welke waarde willen we minimaal hebben om voorbeeldig te zijn? 
Bij alle aspecten wordt ook rekening gehouden met de (verborgen) milieukosten en dus ook met de 
preventiekosten, bijv. door na te gaan wat de emissies zijn, of de grondstoffen uitgeput raken, … 
 
Het team van de Vlaamse Bouwmeester werkte een systeem uit om projecten ook een vergelijkbare 
index te geven voor de culturele duurzaamheid (PEOPLE). Deze geeft volgende aspecten weer: 
 
 
Culturele index 
(waardering van alle aspecten van culturele duurzaamheid t.o.v. een referentieproject) 
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Autonome betekenis Ruimtelijke betekenis Bestemmings-
vatbaarheid 

Cultuur-historisch 
 

 
De architecturale 
kwaliteit op het niveau 
van: 
- het concept 
- de ambitie 
- de originaliteit 

 
De ruimtelijke 
kwaliteit van het 
project: 
- ofwel past het 

binnen een geheel 
- ofwel initieert het 

een verbetering 
- ofwel is het 

autonoom 
 

 
- de flexibiliteit van 

het gebruik 
- de aanpasbaarheid 
- de generositeit 

 
- de samenlevings-

context 
- de culturele 

betrokkenheid 
- de continuïteit 

 
 
Met de culturele index kunnen projecten onderling vergeleken worden of getoetst worden aan het 
beleid, of kan een beleid worden uitgezet: welke waarde willen we minimaal hebben om voorbeeldig 
te zijn? 
 
Later zal gezocht worden naar een methodiek voor de beoordeling van de economische rentabiliteit 
(PROFIT). 
 
Voor de uiteindelijke beoordeling – door experts – van een project moeten de drie aspecten in hun 
onderlinge relatie bekeken worden: culturele index (people), milieu index (planet) en financiële index 
(profit). 
 
De totaliteit van deze drie indicatoren, moet helpen bij het meten, het bespreken en bet beslissen om 
duurzame projecten te realiseren en om een kwalitatief patrimoniumbeleid te voeren. 
 
2. Er zijn geen aparte middelen voor duurzaamheid ingeschreven in de deelbegroting van de Vlaamse 
bouwmeester, maar worden de aandacht voor en de uitvoering van duurzame ontwikkeling 
geïntegreerd in de totale werking van zijn diensten. 
Voor de begroting van wetsmatiging werden geen specifieke middelen ingeschreven.  
 
3. Er zijn duidelijke linken tussen de betrachtingen en ambitie van de Vlaamse bouwmeester en de 
opties omschreven in de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling. Tot dusver zijn deze nog geen 
voorwerp geweest van overleg met de coördinerende minister. 
 
Buitenlands beleid 

 
1. Ten eerste dient gesteld te worden dat het beleidsveld Ontwikkelingssamenwerking als doel heeft 

bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling van de landen in het zuiden. Wat de 
operationalisering van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO) betreft, heb ik er 
voor gekozen om de “bijdrage tot de wereldwijde strijd tegen hiv/aids” als projectthema naar voor 
te schuiven. De Vlaamse bijdrage aan de mondiale strijd tegen hiv/aids is ingebed in een sterke 
focus van mijn beleid op de versterking van de gezondheidssector in het zuiden. Verschillende 
initiatieven in zuidelijk Afrika en de steun aan het Gemeenschappelijk VN-Programme voor de 
Strijd tegen Hiv/aids (UNAIDS) en aan de Wereldgezondheidsorganisatie geven hier concreet 
uitvoering aan. 
 
Naast dit initiatief dat kadert in het ontwikkelingssamenwerkingbeleid, streef ik in andere 
beleidsvelden, zoals bij voorbeeld toerisme of ambtenarenzaken, dat de principes van duurzame 
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ontwikkeling worden ingebed in de functionering en de initiatieven van het betrokken agentschap 
of departement. 

 
2. De hele begroting ontwikkelingssamenwerking (programma 12.20) kan als een bijdrage tot 

duurzame ontwikkeling gezien worden. Er is geen specifieke basisallocatie voor voorzien. Wat de 
uitgaven voor de mondiale strijd tegen hiv/aids betreft, ligt de trend onder de huidige legislatuur 
rond de 3 miljoen euro per jaar. Dat is bijna een vijfde van de middelen voor de landen in het 
zuiden in de begroting ontwikkelingssamenwerking. Voor de steun aan de gehele 
gezondheidsector in het zuiden, de bijdragen voor de strijd tegen hiv/aids inbegrepen, ligt de trend 
twee keer zo hoog. 

 
3. Dit beleid geeft gestalte aan de externe dimensie van de VSDO en past in ruimere Europese en 

mondiale beleidskaders – verbintenissen die worden aangegaan op EU-niveau en in de VN-
instellingen. Het overleg met de coördinerende minister gebeurt op ambtelijk niveau in de 
Werkgroep Duurzame Ontwikkeling en op politiek niveau in de schoot van de ministerraad. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 58 
van 5 mei 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Taalgebruik Dienst 100   -   Mesen en Wijtschate 
 
Uit berichten in de regionale pers kan worden vernomen dat de minister-president achter de schermen 
naar een oplossing zou zoeken voor het probleem met de hulpverlening van de Dienst 100 die in 
Mesen en de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate niet langer door de Dienst 100 van Nieuwkerke, 
maar door de centrale van het Henegouwse Ploegsteert wordt bediend. 
 
Kan de minister-president preciseren of hij terzake ad hoc gesprekken voert met federaal minister 
Demotte, dan wel of de kwestie van de 100 in Mesen en Wijtschate wordt geplaatst in de globale 
problematiek van de Nederlandsonkundige hulpdiensten die in heel wat regio’s in Vlaanderen 
opereren? 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 58 van 5 mei 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Op 11, 17 en 29 maart 2006 ontving ik van verschillende personen, waaronder de burgemeesters van 
Heuvelland en Mesen en een plaatselijke arts, een schrijven mbt. de problematiek van de Dienst 100. 
Een interpellatie op de gemeenteraad van Heuvelland van 6 maart 2006 brengt volgend probleem aan 
het licht, ik citeer: 
 
”Sinds kort is het hulpcentrum 100 te Brugge van start gegaan met het CityGis-systeem. De bedoeling 
daarvan is er voor te zorgen dat de hulpdiensten zo snel mogelijk op de plaats van interventie 
aankomen.  De werking van dit nieuwe systeem leidt in de praktijk echter in de gemeente Heuvelland 
tot ernstige problemen: 
- een groot deel van de deelgemeente Wijtschate wordt niet meer bediend door de ambulancedienst 
van Heuvelland (Nieuwkerke) maar door deze van Comines-Warneton (Ploegsteert). Deze 
ambulancedienst is Franstalig en leidt tot communicatiestoornissen tussen de Franstalige ambulanciers 
en de Mug-dienst (met standplaats te Ieper). 
- In de praktijk doet de ambulancedienst van Comines-Warneton er langer over dan de 
ambulancedienst van Heuvelland om het grondgebied van Wijtschate te bedienen. Dit is te wijten aan 
het feit dat de ambulanciers van het Heuvellandse het grondgebied beter kennen en geen problemen 
hebben met het lezen van Nederlandstalige straatnaamborden, en vooral met het feit dat de 
ambulancedienst van Comines-Warneton in werkelijkheid meestal niet in Ploegsteert gestationeerd is 
en dus van veel verder moet komen dan theoretisch volgens het CityGIS-systeem is berekend.” 
 
Naar aanleiding van deze brieven heb ik contact genomen met de bevoegde Ministers Demotte en 
Vervotte. Minister Demotte voorziet in een algemene evaluatie van het CityGis-systeem. Daartoe heeft 
hij aan de bestaande werkgroep Grensproblematiek, die bestaat in de schoot van de federale 
provinciale gezondheidscommissie, opdracht gegeven om bovenstaande problemen te bespreken.   
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 59 
van 5 mei 2006 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
Europees KONVER-programma   -   Middelen en projecten 
 
Het Europees subsidieprogramma Konver ondersteunt regio’s die in moeilijkheden zijn gekomen door 
de afnemende activiteit van de defensie-industrie. Bedoeling is de levensvatbare ondernemingen in 
alle bedrijfstakken te stimuleren en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te vinden voor de hele regio. 
 
In Vlaanderen kwamen de arrondissementen Brugge, Hasselt, Leuven, Turnhout en Tongeren in 
aanmerking voor steunverlening. 
 
1. Over hoeveel Konver-middelen kan Vlaanderen beschikken? 
 
2. Welke zijn de prioriteiten van het Vlaams Konver-programma? 
 
3. Hoeveel bedraagt de steun? 
 
4. Hoeveel projecten werden er in het verleden ingediend? 
 

Welke Konver-middelen stonden hier tegenover en aan welke criteria voldeden deze projecten? 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 59 van 5 mei 2006 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van Fientje Moerman, Vlaams minister van 
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 61 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Jurysysteem 
 
Wanneer personeelsleden gerekruteerd worden om te werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, 
Vlaamse openbare instellingen of agentschappen) wordt voor de selectie vaak een beroep gedaan op 
een jury. 
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jury? 
 
2. Als de rekrutering verloopt via Jobpunt of Selor: duidt Jobpunt of Selor de juryleden aan, of 

gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever? 
 
3. Beslissen dergelijke jury’s bij consensus? 
 
4. Zijn er al gevallen bekend waarbij een jury geen consensus bereikte? 
 

Zo ja, op welke wijze werd dan een beslissing genomen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 61, Moerman nr. 68, 
Vandenbroucke nr. 177, Vervotte nr. 172, Van Mechelen nr. 154, Anciaux nr. 85, Bourgeois nr. 
98, Peeters nr. 462, Keulen nr. 147, Van Brempt nr. 159). 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 61 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister voor 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 62 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Kanalen 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor,  
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen,  
- in eigen beheer, 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde. 
 
Graag vernam ik van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in de periode 2001 tot en met 

2005 (cijfers per jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden Vlaamse openbare instellingen waarvoor de 

minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via:  
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde,  
 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 
 

4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 
Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of toekomstige agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 
van aanwerving?  

 
Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 
 

6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 
integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 

 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr.62, Moerman nr. 69, 

Vandenbroucke nr. 178, Vervotte nr. 173, Van Mechelen nr. 155, Anciaux nr. 86, Bourgeois nr. 
99, Peeters nr. 463, Keulen nr. 148, Van Brempt nr. 160). 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 62 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister voor 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 63 
van 11 mei 2006 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
Legkippenhouderij   -   VLIF-steun 
 
Tot op heden bedraagt de VLIF-tegemoetkoming (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) voor de 
verrijkte kooien voor leghennen 27 % voor het dierenwelzijn en de BBT (Best Beschikbare 
Technieken), met een terugwerkende kracht vanaf 10 januari 2001. Naar verluidt zouden er plannen 
bestaan om deze tegemoetkoming te herleiden tot 10 % zonder terugwerkende kracht. 
 
Binnen de sector wordt een aantal pluimveehouders opgeschrikt door dit bericht. Het lijkt dan ook van 
belang om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen. 
 
1. Kan de minister-president bevestigen dat er plannen zijn om de VLIF-tegemoetkoming voor 

verrijkte kooien voor leghennen terug te brengen van 27 naar 10 %? 
 
2. Klopt het dat de nieuwe maatregel zonder terugwerkende kracht zal gelden? 
 
3. Hoeveel bedraagt de geraamde vermindering van VLIF-steun aan pluimveehouders voor verrijkte 

kooien? 
 
4. Welke zijn de beweegredenen om de VLIF-tegemoetkoming als dusdanig in te perken? 
 
5. Hoe verantwoordt de minister-president dergelijke maatregel gezien de huidige economische 

context van de pluimveesector ten gevolge van de dreiging van de vogelgriep? 
 
6. Indien dit bericht niet klopt, kan de minister-president bevestigen dat de maatregel van kracht zal 

blijven volgens de modaliteiten waaronder hij vandaag wordt toegepast? 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 63 van 11 mei 2006 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
1.  De vraag vereist toelichting bij de VLIF-steun aan de legkippenhouderij. Het besluit van de 

Vlaamse regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en de 
installatie in de landbouw beperkte de steun aan de intensieve pluimveehouderij. Alleen voor 
investeringen gericht op leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn was steun mogelijk op 
voorwaarde dat er geen uitbreiding van productiecapaciteit was. Onder “dierenwelzijn” werd 
de omschakeling van bestaande huisvestingssystemen naar scharrelhuisvesting gerangschikt. 
Voor nieuwe stallen en kooisystemen was geen steun mogelijk. Wanneer de biologische 
productiemethode toegepast werd was wel steun mogelijk. 
Met een ministeriële omzendbrief nr. 30 van 11 maart 2002, werd steun mogelijk voor 
verrijkte kooien zowel bij nieuwbouw als bij herinrichting van bestaande stallen. In 
combinatie met investeringen in ammoniakemissiereductie bedroeg de steun 40 % en anders 
20 %. 
Met omzendbrief nr. 32 van 12 maart 2003 werd die steunmaatregel ingetrokken. Ook het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004 tot wijziging van het besluit van 24 
november 2000 voorzag geen steun voor verrijkte kooien. Er was wel steun mogelijk voor 
nieuwe stallen met volièrehuisvesting in combinatie met ammoniakemissiereductie. De steun 
was afhankelijk van de meerkost en bedroeg minimaal 20 % en maximaal 28,57 % d.w.z. bij 
een meerkost van 40 %. 
Een thans voorliggende wijziging, die retroactief in voege zal gaan vanaf 10 maart 2006, 
wijzigt de VLIF-steun aan de legkippenhouderij op twee punten nl.: 
• Voor grondhuisvesting of volièrehuisvesting wordt de steun uniform 20 % i.p.v. minimaal 

20 % en maximaal 28,57 %. Het subsidiesysteem op basis van een meerkost ten opzichte 
van een gangbare stal, wordt afgeschaft. 

• Voor huisvesting in verrijkte kooien wordt de steun 10 % waar er voorheen geen steun 
mogelijk was. 

 
2.  De nieuwe maatregel zal ingaan voor aanvragen om steun vanaf 10 maart 2006. Retroactiviteit 

wordt maximaal vermeden tenzij dit zich opdringt vanuit coherentieoverwegingen met andere 
vooral sanitaire regelgevingen of uitzonderlijk om de continuïteit van de VLIF-werking te 
verzekeren na opschorting om budgettaire redenen of als overgang naar een nieuwe Europese 
budgettaire periode (co-financiering). 

 
3.  Aangezien er voorheen geen steun was voor huisvesting in verrijkte kooien is er geen 

vermindering. 
 
4.  Met verwijzing naar het antwoord op vraag 3 is er geen beperking maar een verruiming van de 

mogelijkheden op steun. De beweegredenen voor de verschillende steun stoelen op een 
appreciatie van de verschillende huisvestingssystemen t.o.v. de diervriendelijkheid. Die 
appreciatie gebeurt niet louter op landbouwniveau maar op niveau van de gehele maatschappij. 
Deze ervaart kooien (voorzien van zitstok, rudimentaire legnest en nagelgarnituur) als minder 
diervriendelijk dan grond-, scharrel- of volièrehuisvesting. Deze houding wordt uitgedrukt in 
de steundifferentiatie voorwerp uitmakend van de beslissing van de Vlaamse regering. 
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5.  De economische context en de dreiging van de vogelpest zijn en kunnen niet bepalend zijn 
voor deze beslissing inzake investeringssteun. Die moet coherent zijn met het markt- en 
prijsbeleid. De investeringssteun aan de pluimveesector wordt alleen verantwoord op basis van 
overwegingen inzake leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn. Om de toenemende 
maatschappelijke eisen terzake te compenseren is steun verantwoord. 

 
6.  In het licht van het antwoord op de voorgaande vragen is deze vraag zonder voorwerp. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -67- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIENTJE MOERMAN, 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 

 VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, 
 WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL
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FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 65 
van 21 april 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
IWT-steun   -   Limburg 
 
In het kader van het Limburgplan heeft de gouverneur van Limburg blijkbaar overleg gehad met onder 
meer de IWT-directievoorzitter over de mogelijke toename van IWT-steun aan Limburgse bedrijven, 
vooral op het vlak van zogenaamde interfacediensten (IWT: Instituut voor de Aanmoediging van 
Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen). De gouverneur spreekt daarbij over een 
inhaaloperatie waarbij de huidige vier procent zou worden opgetrokken naar acht procent binnen vijf 
jaar. 
 
Het zogenaamde VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) moet kennis en deskundigheid leveren op het 
vlak van mobiliteit. Blijkbaar wordt er nu alsnog EFRO-geld aangevraagd (Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling). Van belang is te weten wat de stand van zaken is. 
 
1. Hoe valt te verklaren dat Limburg momenteel slechts vier procent krijgt van de IWT-steun? 
 
2. Hoeveel projecten werden er sinds 2000 vanuit Limburg ingediend? 
 

Welke projecten waren dit? 
 

Welke projecten werden hiervan in aanmerking genomen en welke niet? 
 
Op basis van welke motivaties? 
 

3. Op basis van welke visie en aanpak zal Limburg binnen vijf jaar de huidige vier procent optrekken 
naar acht procent? 

 
Welke stappen zullen terzake worden genomen? 
 
Welke acht procent wordt hier bedoeld door de gouverneur? Betreft het enkel interfacediensten of 
is het ruimer? Zo ja wat wordt hiermee bedoeld? 
 

4. Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit zit in de startfase. Er wordt EFRO-geld aangevraagd. 
 

Waarvoor en wie zijn de andere subsidiënten in dit project? 
 
Wat is de juiste stand van zaken qua opstart, planning en financiering? 
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FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 65 van 21 april 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. In de periode 01.01.2003 tot en met 27.04.2006 bedroeg het globale aandeel van IWT-subsidies 

voor projecten met een Limburgse hoofdaanvrager 5,2%.  
 

De bedrijfssubsidies vertegenwoordigen slechts 37% van de totale subsidies onder IWT-beheer 
(2005). Wat deze subsidies betreft (incl. het KMO-Programma) was het Limburgse aandeel de 
geciteerde 4% voor 2004. Dit aandeel fluctueert echter over de jaren heen. Gemiddeld voor de 
periode 01.01.2003 tot en met 27.04.2006 bedroeg het Limburgse aandeel in de bedrijfssteun 
4,8%.  
In het specifieke KMO-Programma bedraagt het Limburgse aandeel zelfs 11%. 

 
Het hogere aandeel van projecten met een Limburgse hoofdaanvrager in de globale IWT-steun 
(5,2% tegenover 4,8%) wijst er trouwens op dat Limburg nog beter scoort in de overige 
programma’s. Zo ging in de periode 2003 – 2005 voor het SBO-Programma (Strategisch 
Basisonderzoek) 5,6% naar Limburg (UHasselt) met een uitschieter van 14,4% in 2003. 
 
Tegenover deze cijfers moeten volgende overwegingen worden gemaakt: 

- Het aandeel van Limburg in de Vlaamse O&O-bedrijfsbestedingen (BERD) bedraagt ca. 
4,7% (2002 – 2003; recentste enquête Steunpunt O&O-Statistieken). Het Limburgse 
aandeel van de IWT-bedrijfssubsidies ligt dus in lijn hiermee. 

- Heel wat gesteunde projecten buiten Limburg zijn ook van groot belang voor Limburgse 
bedrijven. Dit is ondermeer het geval voor VIS-projecten (Vlaamse Innovatie 
Samenwerkingsverbanden); TETRA-projecten (Technologie Transfer voornamelijk vanaf 
de hogescholen); competentiepolen; enz.. 

 
2. Sedert 2000 tot en met 2005 werden 162 bedrijfsprojecten uit Limburg gesteund. Als bijlage vindt 

u de nominatieve lijst van deze gesteunde projecten. 
Het totaal van aangevraagde projecten bij het IWT in de periode 2000-2005 bedroeg 446 (inclusief 
doctorale specialisatiebeurzen en post-doctorale onderzoeksmandaten). IWT houdt geen lijsten  bij 
van niet-gesteunde projecten.  
 
Het selectiekader per programma is algemeen geldig voor Vlaanderen. Wat het aantal gesteunde 
projecten tegenover het aantal aangevraagde projecten betreft (het zogenaamde slaagpercentage) 
wordt voor de Limburgse bedrijfsprojecten hetzelfde gemiddelde genoteerd als voor heel 
Vlaanderen.  
 
De motivatie voor de keuze van projecten wordt op zeer objectieve manier opgebouwd. Het soort 
van steunprogramma bepaalt de modaliteiten van de evaluatie. In het algemeen moet het gaan om 
studies of projecten die een innovatie beogen, die minstens nieuw is voor het aanvragend bedrijf 
zelf en waarbij het bedrijf door de uitvoering van het project of studie de nodige kennis kan 
verwerven. Bij de evaluatie zelf spelen de wetenschappelijke onderbouw en het 
valorisatiepotentieel een belangrijke rol.  
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3. De Vlaamse Regering heeft op 8 juli 2005 haar akkoord gegeven met betrekking tot een globale 
aanpak voor het Limburgplan.  Op het vlak van innovatie werden hierbij een viertal initiatieven 
genomen (Innovatieprofielen, RIS-werking (Regionale Innovatie Stimulering), Interface diensten 
universiteiten, Vlaams Instituut voor Mobiliteit – VIM, zie vraag 4). 
 
Het eerste initiatief wordt opgezet om de situatie ten gronde te kunnen analyseren en er ook de 
nodige acties aan te koppelen. Het betreft de opmaak van een grondiger innovatieprofiel van de 
provincie Limburg. Deze studie zal worden uitgevoerd door de Sociaal-Economische Raad van de 
Regio’s (SERR) in samenspraak met IWT-Vlaanderen en begeleid door een Rondetafelconferentie 
met alle betrokken actoren. Een bedrag van 25.000 euro wordt hiervoor vrijgemaakt. 

 
Wat het onderdeel van innovatiesteun betreft, voorziet het Limburgplan  twee bijkomende VTE’s 
(momenteel zijn er vijf) bij de Limburgse RIS (Regionale Innovatie Stimulering). De huidige RIS-
werking loopt namelijk af eind 2006 en wordt hervormd vanaf 2007. IWT-Vlaanderen zal de 
modaliteiten voor de vernieuwde RIS-werking publiceren in juli 2006. De gemiddelde kost voor 
zo’n innovatieadviseur wordt geschat op 100.000 euro per jaar. 
 
Verder worden op dit moment de interfacediensten van de universiteiten gefinancierd op basis van 
het interfacebesluit, dat voorziet in een vaste procentuele verdeling van de middelen. Dit laat niet 
toe de drie functies van een interfacedienst (contractbeheer, IP-beheer en begeleiden van spin-offs) 
volwaardig uit te bouwen. Om hieraan tegemoet te komen zullen twee extra gespecialiseerde 
personen worden aangeworven. De nodige middelen worden voorzien, met name 250.000 euro per 
jaar. 
 
De globale IWT-middelen (230 miljoen euro in 2005; 254 miljoen euro in 2006) worden 
competitief verdeeld over alle mogelijke aanvragers in alle denkbare sectoren en kennisdomeinen. 
Het is bijgevolg aanbevelenswaardig dat ondermeer op provinciaal niveau inspanningen worden 
geleverd om hier maximaal gebruik van te maken. Dit kan ondermeer bewerkstelligd worden door 
een optimale begeleiding en advisering van potentiële indieners voor het indienen van IWT-
projecten. Het is net de bedoeling dat er door het versterken van de pool van RIS- en Interface 
medewerkers een ruimer en intensiever begeleidingstraject ontstaat. Dit dient het contingent van 
aanvragers te verhogen en de slaagkansen te verbeteren. Op die manier kan de huidige vier procent 
naar acht procent opgetrokken worden. 
 

 
4. Het VIM-initiatief (projectaanvraag) wordt momenteel geëvalueerd door het IWT binnen het 

algemeen Beleidskader voor steun aan Competentiepolen. Het is de bedoeling deze evaluatie voor 
de zomer af te ronden. Bij een eventuele positieve evaluatie kan het project deels gefinancierd 
worden door EFRO-middelen. 

 
Inmiddels werd dit project goedgekeurd door het EFRO-Managementcomité op 28 maart 2006, 
waardoor de Europese cofinanciering voor dit project geregeld wordt. De EFRO-periode loopt tot 
eind 2008. 

 
Structurele 
financiering 

EFRO Provisioneel krediet 
Limburgplan 

Totaal 

2006 130.791 1.200.000 1.330.791 
2007 906.772 1.000.000 1.906.772 
2008 1.014.374 1.000.000 2.014.374 
    

 
Opmerking : de EFRO-financiering is op dit moment slechts reëel toegezegd voor een bedrag 
van 1.488.299,48 euro.  Het verschil met het totaal voorziene bedrag van 2.051.936,60 euro is 
deels afhankelijk van een interne budgetherschikking binnen EFRO, doelstellingengebied 



-72-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006
 
 

 

Limburg. Indien de 563.037,12 niet uit EFRO kan komen, zal de Vlaamse overheid dit bedrag 
bijpassen met een maximum van 500.000 euro vanuit het HERMES-fonds.  

 
BIJLAGE 
 
1. Lijst van de IWT-bedrijfsprojecten met als aanvrager een bedrijf in Limburg 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/MOERMAN/65/antw.065.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 66 
van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Beleidsdoelstellingen duurzame ontwikkeling   -   Initiatieven 
 
In het regeerakkoord staat dat Vlaanderen een bijdrage wil leveren inzake duurzame ontwikkeling. 
 
De minister-president benadrukte in de Beleidsnota Duurzame Ontwikkeling dat het hier een 
horizontale bevoegdheid betreft en dat er verwacht wordt dat de verschillende ministers op hun 
bevoegdheidsdomein en hun begroting initiatieven nemen op het vlak van duurzame ontwikkeling. 
 
1. Op welke wijze brengt de minister duurzame ontwikkeling tot uitvoering in zijn/haar beleid en 

binnen zijn/haar bevoegdheden? Kan de minister een opsomming geven van acties en initiatieven 
in dit kader? 

 
2. Welke financiële middelen zijn in de deelbegroting van de minister ingeschreven om deze acties 

en initiatieven te realiseren? 
 
3. Hoe verloopt het overleg aangaande deze initiatieven met de coördinerende minister en in welke 

mate past dit in een Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 57, Moerman nr. 66, 

Vandenbroucke nr. 166, Vervotte nr. 161, Van Mechelen nr. 146, Anciaux nr. 80, Bourgeois nr. 
95, Peeters nr. 432, Keulen nr. 136, Van Brempt nr. 151). 
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FIENTJE MOERMAN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 66 van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Leterme, Minister-president van de 
Vlaamse regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 67 
van 28 april 2006 
van KURT DE LOOR 
 
 
 
Wapenexport   -   Classificatie Barco-producten 
 
De Wassenaar-overeenkomst leidde tot de volgende classificatie van producten : vrije goederen, dual 
use-goederen en militaire producten. De afbakening van de dual use-goederen gebeurt op basis van 
technische specificaties vervat in de bijlagen van verordening nr. 1504/2004 van de Raad. 
 
Volgens een vertegenwoordiger van de firma Barco NV in een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 
11 maart 2004 zijn bijna alle producten van Barco internationaal vrije goederen. De technische 
specificatie van hun producten zou dus lager zijn dan de specificatie die in de Wassenaar-
overeenkomst wordt uitgelegd (Stuk 1815 (2002-2003) – Nr.3). 
 
Toch hebben op dit moment de internationaal vrije goederen van Barco een vergunning nodig als ze 
worden aangewend voor militaire acties o.w.v. de zogenaamde catch all-clausule (in de bijlage van het 
KB van 2 april 2003 tot regeling van de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor 
militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie). 
 
Nog volgens de vertegenwoordiger van Barco zijn de enige militaire goederen van Barco de MDHD 
3.3, een klein toestelletje dat werd ontwikkeld voor de Belgische F16’s, en de CDU 3.4M, een 
navigatiesysteem voor de Belgische C130 dat ook werd ontwikkeld in het kader van een 
compensatieprogramma. 
 
In dezelfde hoorzitting verklaarde een andere vertegenwoordiger van Barco: “Onze medische 
schermen zijn niet inwisselbaar met de schermen voor defensieapplicaties.” Defensie vraagt immers 
extra vereisten die de schermen ook aanzienlijk duurder maken. Uit persberichten van de firma Barco 
blijkt dat deze schermen gebruikt worden in militaire helikopters, gevechtsvliegtuigen, onbemande 
gevechtsvliegtuigen, tanks,… Barco levert ook robuuste beeldschermen en grafische “controllers” 
voor de US NAVY Surface Search Radar (SSR) Program. Barco-beeldschermen zijn een onderdeel 
van het Digital Imagery Workstation Suite dat voor de missieplanning van de kruisraketten zorgt, dat 
beweerde topman Vandamme op de AV van Barco van 12 mei 1999. De Tomahawk is een “dual-
capable system”, dat wil zeggen dat het raketsysteem ook met een nucleaire kop kan worden geladen. 
 
1. Hoe en door wie wordt bepaald welke dual use-goederen vergunningplichtig zijn wanneer ze 

al dan niet onder de Europese lijst van de bijlage van verordening 1504/2004 vallen? 
 
2. Hoe en door wie wordt bepaald of een product militair is en dus al dan niet onder de 

Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen valt? 
 
3. Klopt het dat al de producten van Barco, met uitzondering van de MDHD3.3 en CDU3.4M, als 

internationaal vrije goederen zijn geclassificeerd? 
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4. Indien de producten van Barco internationaal vrije goederen zijn, hebben de experts van de 

betrokken dienst van de minister een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de 
toepassingsgebieden van de producten? Met andere woorden, kan de dienst garanderen dat de 
goederen niet kunnen worden ingezet voor de van toepassing zijnde toepassingsgebieden in de 
verordening 1504/2004? 

 
5. Indien de producten van Barco internationaal vrije goederen zijn, waarom zijn de MDHD3.3 

en CDU3.4M wel als militaire producten geclassificeerd? 
 
6. Indien de producten van Barco geen internationaal vrije goederen zijn, welke andere producten 

van Barco zijn militaire producten? Welke producten zijn dual use? 
 
7. Zijn de beeldschermen RFD 251S Rugged Flat Displays die Barco levert voor de zogenaamde 

Aegis-wapensystemen, (een compleet systeem dat radars, rakettenlancering, 
computerprogramma’s en schermen volledig geïntegreerd doet werken) internationaal vrije 
goederen? Hebben de diensten van de minister hiervoor een onafhankelijk onderzoek 
uitgevoerd? 

 
8. Punt 1 van artikel 4 van de verordening 1334/2000 bepaalt: “Voor de uitvoer van producten 

voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I voorkomen, is een uitvoervergunning 
vereist indien de exporteur door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar hij is gevestigd, 
is medegedeeld dat de producten in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn 
voor gebruik in verband met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het 
onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, 
biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de 
ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens 
naar hun doel kunnen voeren.” 

 
Vallen de betrokken RFD 251S Rugged Flat Displays voor het Aegis-wapensysteem (zie 
vraag 5) onder dit punt van de Europese verordening? Waarom? Waarom niet? 

 
9. De Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vermeldt onder categorie ML5b: 

“Systemen voor het opsporen, aanwijzen, verkennen of volgen van het doelwit en voor het 
bepalen van de schootsafstand: toestellen voor opsporing, herkenning en identificatie, en 
toestellen voor sensorintegratie.” 

 
Vallen de betrokken RFD 251S Rugged Flat Displays voor het Aegis-wapensysteem (zie 
vraag 5) onder dit punt van de Gemeenschappelijke EU-lijst? Waarom? Waarom niet? 

 
10. Barco produceert projectoren voor simulatie van lichte wapens in samenwerking met het 

bedrijf FATS (Fire Arms Training Systems). Barco vermeldt op haar website over de 
betrokken projectoren: “Its Automative setup, easy lamp replacement, and field maintainable 
design makes the IQ series the preferred choice for firearms training.” Alle persmededelingen 
betreffende de verkoop van deze IQ-series vermelden militaire eindgebruikers. De 
Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vermeldt onder categorie ML14: 
“Speciaal militair oefenmaterieel of apparatuur voor het nabootsen van militaire scenario’s, 
simulatoren speciaal ontworpen voor opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere 
wapens…” 

 
Zijn de betrokken IQ-projectoren militaire goederen, dual use-goederen of vrije goederen? 
Kan de minister haar antwoord motiveren? 
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FIENTJE MOERMAN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 67 van 28 april 2006 
van KURT DE LOOR 
 
 
 
1. Verordening (EG) nr° 394/2006 van de Raad van 27 februari 2006 is een exacte compilatie van 

de goederen voor tweeërlei gebruik of dual use goederen die door de verschillende 
internationale exportcontroleregimes geviseerd worden. De vijf internationale 
exportcontroleregimes zijn: 

 
a) het ‘Wassenaar Arrangement’ (www.wassenaar.org); 
b) het ‘Missile Technology Control Regime’ (www.mtcr.info); 
c) de ‘Nuclear Suppliers Group’ (www.nuclearsuppliersgroup.org); 
d) de ‘Australia Group’ (www.australiagroup.net);  
e) de ‘Chemical Weapons Convention’ (www.opcw.org). 

 
Het zijn de technische experten, afgevaardigd door de diverse landen-leden, die de lijsten 
bepalen van de te controleren goederen. Deze lijsten worden unaniem goedgekeurd door de 
landen-leden. Elk land-lid verbindt er zich bijgevolg toe de goederen te controleren volgens de 
overeengekomen regels. 

 
Praktisch gebeurt de toetsing in België door een ingenieur van de dienst belast met het uitgeven 
van de vergunningen. Voor Vlaanderen is dit de dienst Controle Wapenhandel van het 
departement Internationaal Vlaanderen. Deze dienst telt momenteel 2 ingenieurs. 

 
Indien de betrokken ingenieur het nodig acht om een expert te raadplegen, dan wordt in eerste 
instantie gezocht naar een onafhankelijk expert in België. Deze wordt gezocht in het federale 
Ministerie van Defensie. Soms worden collega’s van de diverse exportcontroleregimes 
geraadpleegd. Er bestaat geen ‘consultatiebureau’ bij deze regimes. Ieder land-lid beslist 
uiteindelijk autonoom of een goed onder de controle valt  of niet. Zo een land meent dat 
bepaalde beschrijvingen onduidelijk zijn, kan steeds een voorstel tot verduidelijking of tot 
wijziging bij het betrokken regime ingediend worden.  

 
2. De vijf internationale exportcontroleregimes stellen twee lijsten op: 
 
  - een dual-use lijst,  
  - een militaire lijst. 
 

  De dual-use lijsten worden door de Europese Unie gecompileerd in de Verordening (EG) nr° 
1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 . De bijlagen ervan werden recentelijk gewijzigd en 
bijgewerkt bij Verordening (EG) nr° 394/2006 van de Raad van 27 februari 2006. 

 
  De militaire lijsten worden in principe gecompileerd in de ‘Gemeenschappelijke EU-lijst van 

militaire goederen’. De meest recente versie werd gepubliceerd in het Publicatieblad C van de 
Europese Unie van 17 maart 2006 (C66). Gezien de ‘Munitions List’ (hierna ML) van het 
Wassenaar Arrangement (hierna WA) echter de militaire lijsten van de andere regimes omvat, 
komt de ‘Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen’ neer op de ML van het WA. De 
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Engelse versie van de ‘Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen’ is een exacte kopie 
van de ML van het WA. 

 
  Net zoals voor de dual-use goederen zijn het de technische experten, afgevaardigd door de 

diverse landen-leden, die de lijsten bepalen van de te controleren militaire goederen. Deze lijsten 
worden unaniem goedgekeurd door de landen-leden. Elk land-lid verbindt er zich bijgevolg toe 
de goederen te controleren volgens de overeengekomen regels. 

 
De toetsing in België gebeurt door dezelfde personen als voor de dual-use goederen en op 
dezelfde wijze. 

 
3. De producten van BARCO werden enkele jaren terug door de FOD Economie getoetst aan de 

internationale reglementering. Behalve de computerbeeldschermen CDU 3.4M en MDHD 3.3, 
vallen alle andere producten van BARCO niet onder de ML-lijst omdat ze niet volgens strikt 
militaire specificaties ontworpen en gemaakt zijn. Zij kunnen vanuit militair oogpunt dan ook 
niet als “speciaal ontworpen militaire onderdelen” beschouwd worden. 

 
  Behalve de computerbeeldschermen CDU 3.4M en MDHD 3.3 kunnen alle andere producten 

van BARCO ook niet als gecontroleerde dual-use goederen aanzien worden, gezien ze niet 
beschreven stonden in de Verordening (EG) nr°1334/2000 en nog steeds niet beschreven staan 
in de Verordening (EG) nr° 394/2006. 

 
  Dit heeft als gevolg dat, behalve de beeldschermen CDU 3.4M en MDHD 3.3, alle andere 

BARCO schermen niet gecontroleerde en dus vrije goederen zijn overeenkomstig internationale 
regimes. Momenteel worden de andere BARCO schermen met een militaire eindbestemming in 
België echter onder vergunning geplaatst door toepassing van het Koninklijk Besluit van 8 
maart 1993, bijlage, 2e Categorie, Afdeling 1.A.19. ‘Andere uitrustingen en ander materieel, 
bestemd voor het ondersteunen van militaire acties’.( de zogeheten catch-all clausule ). 

 
4. Tijdens de COCOM- periode stonden de beeldschermen wel onder controle. COCOM staat voor 

COordinating COMmittee. Het was het internationaal controleorganisme dat, opgericht na de 
tweede wereldoorlog, toezag op de transfer van dual-use en militaire goederen voornamelijk 
naar het vroegere Oostblok. Het was een gevolg van de koude oorlog. Dit regime werd opgericht 
in 1949 en opgeheven op 31 maart 1994. Begin jaren ’90 hebben de COCOM landen-leden 
echter beslist de COCOM-lijsten grondig te hervormen. Een groot deel van de gecontroleerde 
goederen werd geschrapt, waaronder de beeldschermen. 

 
  Deze beeldschermen komen dan ook niet meer voor in de dual-use lijst, namelijk noch in 

Verordening (EG) nr° 1334/2000, noch in Verordening (EG) nr° 1504/2004 , noch in 
Verordening (EG) nr° 394/2006. 

 
  De directe opvolger van de COCOM, namelijk het huidige internationaal exportcontroleregime 

‘Wassenaar Arrangement’, nam dezelfde strategie over. De oorspronkelijke lijsten van het WA 
zijn immers grotendeels gelijklopend met de laatste lijst van de COCOM (zelfde structuur, 
zelfde indeling, enz.). 

 
  De dienst Controle Wapenhandel beoordeelt de goederen op dit ogenblik zoals internationaal is 

overeengekomen, t.t.z. overeenkomstig de bepalingen en criteria van  Verordening (EG) nr° 
394/2006 om het dual use karakter te bepalen en overeenkomstig de ‘Gemeenschappelijke EU-
lijst van militaire goederen’ van 17 maart 2006 om het militair karakter te beoordelen. 

 
5. De computerbeeldschermen MDHD 3.3 en CDU 3.4M werden geclassificeerd als zijnde 

militair, gezien ze integraal opgebouwd zijn uit onderdelen gemaakt volgens militaire 
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specificaties. Beide computerbeeldschermen zijn gemaakt naar extreme militaire 
temperatuurvereisten, waardoor ze in de classificatie ‘militair’ vallen.  

 
  De computerbeeldschermen MDHD 3.3 werden speciaal ontworpen voor het F-16 

gevechtsvliegtuig en zijn derhalve “speciaal ontworpen onderdelen voor gevechtsvliegtuigen”, 
zoals omschreven in categorie ML 10a. 

  
  De computerbeeldschermen CDU 3.4M werden speciaal ontworpen voor het C-130 Hercules 

transportvliegtuig en zijn derhalve “speciaal ontworpen onderdelen voor andere vliegtuigen 
speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik”, zoals omschreven in categorie ML 10b. 

  
6. Het antwoord op deze vraag werd reeds uitvoerig gegeven in de punten 3 en 5. 
 
7. Het Aegis systeem is eerst en vooral een naval air-defense systeem, t.t.z.. een systeem om 

oppervlakteschepen te beschermen tegen vijandelijke vliegtuigen en raketten. Nu wordt ook een 
uitbreiding van het Aegis systeem voorzien ter onderschepping van de dreiging van ballistische 
raketten (type SCUD, type No-Dong van Noord-Korea). Dus Aegis is synoniem voor 
luchtverdediging. Daarnaast kunnen de lanceerinstallaties van het systeem ook gebruikt worden 
om Tactical Tomahawks te lanceren. Het zijn dus conventionele systemen en geen nucleaire 
systemen. 

 
  De beeldschermen RFD 251 S ( Rugged Flat Displays 251 Shipboard ), die door BARCO 

geleverd worden voor deze Aegissystemen, zijn schermen die niet integraal gemaakt zijn 
volgens militaire specificaties. Deze kunnen dan ook niet, zoals in punt 5 uiteengezet, als 
“speciaal ontworpen voor militair gebruik” beschouwd worden. 

 
De beeldschermen RFD 251 S kunnen trouwens ook niet als gecontroleerde dual-use goederen 
aanzien worden, gezien ze niet beschreven staan in de Verordening (EG) nr° 394/2006. 

 
Derhalve zijn de beeldschermen RFD 251 S internationaal vrije goederen volgens de 
internationale exportcontroleorganismen, die België heeft onderschreven. De dienst Controle 
Wapenhandel heeft de bevindingen van de internationale experten overgenomen en geen verder 
onderzoek verricht. 

 
8. Aangezien voorafgaandelijk door de internationale exportcontroleorganismen (in casu het 

Wassenaar Arrangement) beslist werd om beeldschermen in het algemeen en dus ook RFD 251 
S niet langer te controleren als dual-use producten, maakt de dienst Controle Wapenhandel geen 
gebruik van de toepassing van artikel 4.1. van de Europese Verordening.   

 
De beeldschermen RFD 251 S zijn immers vlakke beeldschermen met een resolutie van 1280 op 
1024 lijnen. Qua concept zijn ze niet verschillend van doorsnee LCD schermen die men op 
kantoor aantreft. Het is een pure hardware component. BARCO levert hier geen software, 
applicatie, stuursysteem of subsysteem. 

 
9. Categorie ML5b vermeldt ook hier weer: “speciaal ontworpen voor militair gebruik”. De 

beeldschermen RFD 251 S  kunnen niet, zoals in punt 5 uiteengezet, als speciaal ontworpen 
voor militair gebruik beschouwd worden en derhalve als dusdanig onder controle gebracht. 

 
10. De betrokken IQ-projectoren zijn geen onder controle staande dual-use goederen. Ze staan       

evenmin onder controle van de ‘Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen’. Derhalve 
zijn deze projectoren internationaal vrije goederen volgens de internationale 
exportcontroleorganismen, die België heeft onderschreven. 
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De IQ-projectoren zijn commerciële projectoren, componenten voor algemene toepassingen, en       
worden gebruikt in universiteiten, in boardrooms, voor groepsvoorstellingen, als simulatoren 
voor de exploratie, … e.d. Deze projectoren zijn slechts componenten van een systeem en 
bevatten geen applicatie software, noch sturing. 

  
 Er is geen specifiek ontwerp om die projectoren te laten voldoen aan enige militaire 
specificaties, zodat ze niet beantwoorden aan ML14. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 68 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Jurysysteem 
 
Wanneer personeelsleden gerekruteerd worden om te werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, 
Vlaamse openbare instellingen of agentschappen) wordt voor de selectie vaak een beroep gedaan op 
een jury. 
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jury? 
 
2. Als de rekrutering verloopt via Jobpunt of Selor: duidt Jobpunt of Selor de juryleden aan, of 

gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever? 
 
3. Beslissen dergelijke jury’s bij consensus? 
 
4. Zijn er al gevallen bekend waarbij een jury geen consensus bereikte? 
 

Zo ja, op welke wijze werd dan een beslissing genomen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 61, Moerman nr. 68, 
Vandenbroucke nr. 177, Vervotte nr. 172, Van Mechelen nr. 154, Anciaux nr. 85, Bourgeois nr. 
98, Peeters nr. 462, Keulen nr. 147, Van Brempt nr. 159). 
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FIENTJE MOERMAN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 68 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 69 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Kanalen 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor,  
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen,  
- in eigen beheer, 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde. 
 
Graag vernam ik van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in de periode 2001 tot en met 

2005 (cijfers per jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden Vlaamse openbare instellingen waarvoor de 

minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via:  
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde,  
 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 
 

4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 
Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of toekomstige agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 
van aanwerving?  

 
Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 
 

6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 
integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 

 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr.62, Moerman nr. 69, 

Vandenbroucke nr. 178, Vervotte nr. 173, Van Mechelen nr. 155, Anciaux nr. 86, Bourgeois nr. 
99, Peeters nr. 463, Keulen nr. 148, Van Brempt nr. 160). 
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FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 69 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 70 
van 11 mei 2006 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Opleidingscheques   -   Besteding 
 
1. In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 16 van 23 november 2004 van mevrouw Patricia Ceysens 

(Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 6 van 21 januari 2005, blz. 398 e.v.) vermeldde de 
minister het aantal aangekochte en effectief bestede opleidingscheques voor de jaren 2002, 2003 
en 2004 (excl. december). 

 
Kan de minister deze cijfers voor 2005 (en eventueel de eerste maanden van 2006) actualiseren? 

 
2. Blijkens het evaluatierapport voor de maatregel opleidingscheques voor werkgevers van 2003 

waren voor deze maatregel 991 opleidingsverstrekkers erkend, waarvan 73 % private instellingen. 
In haar antwoord gaf de minister de voornaamste private opleidingsverstrekkers in een tabel weer, 
met het totaalaantal cheques per bedrijf. 

 
Kan de minister ook deze lijst actualiseren? 



-88-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006
 
 

 

FIENTJE MOERMAN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 70 van 11 mei 2006 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
1.                                                                                                                                                                                          
 

MAAND 
Aantal uitgegeven 
cheques 

Aantal terugbetaalde 
cheques 

2002 744.485 407.141
2003 1.136.742 1.032.991
2004 1.494.850 1.482.614
2005 1.500.000 1.538.164

01/2006 0 37.488
02/2006 0 28.053
03/2006 0 25.215
04/2006 0 15.494
05/2006 0 10.045
TOTAAL 4.876.739 4.577.205

 
 
 
2.  

 

Nummer Naam opleidingsverstrekker 
Aantal verzilverde 
opleidingscheques 

1 U-Man Belgium 180.849
2 SD Opleidingen 150.987
3 Kluwer opleidingen / Formations 147.735
4 Vlerick Leuven Gent 139.762
5 Uitgeverij Fiscaal Informatief (OCSBA) 103.412
6 Vlaams Instituut voor Vastgoed Opleiding 73.451

7 
Universiteit Antwerpen Management 
School 57.931

8 Amelior (CKZ West-Vlaanderen) 57.114
9 Kerylos 51.575

10 Vlaamse Ingenieurskamer (VIK) 40.982
 Totaal 1.003.798
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FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 71 
van 11 mei 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Universiteit Hasselt   -   MBA-opleiding 
 
Veeleer toevallig, naar aanleiding van de enquête die werd georganiseerd door de alumni-organisatie 
van de Vlerick School onder haar 450 leden, raadpleegde ik de webstek van de Universiteit Hasselt in 
verband met de opleiding Master of Business Administration. De webstek vermeldt kort en krachtig 
dat deze cyclus voor het laatst opgestart is in september 2005.  
 
Onlangs publiceerde GOM Limburg een studie over de zogenaamde braindrain uit Limburg. Vele 
jongeren verlaten de provincie Limburg om elders te gaan werken. Op zichzelf een proces dat men niet 
kan stoppen, maar het blijft merkwaardig dat deze provincie te kampen heeft met deze braindrain. Dit 
fenomeen speelt aanzienlijk meer in Limburg dan in andere provincies en neemt toe aan belang. 
 
Begrippen als kenniseconomie, kennisinfrastructuur, valorisatie van kennis, kennisketens, zijn 
gemeengoed geworden in het denken over economische en regionale ontwikkeling. Hiermee wordt het 
begrip “braindrain” in verband gebracht met het belang van kennis voor regionale economie. Met het 
verdwijnen van de hogeropgeleiden uit de regio, wordt meteen ook het afkalven van de kennisbasis 
ingezet. 
 
Ook de oprichting van de nieuwe opleiding Rechten door U Hasselt en Universiteit Maastricht vertrekt 
niet onder een gunstig gesternte als men de discussie mag geloven vanuit andere bestaande 
rechtsfaculteiten in Vlaanderen. Bovendien moeten er een hele reeks problemen opgelost worden, 
zoals de aanstelling van Vlaams academisch personeel, het wetenschappelijk onderzoek voor het 
opleidingsdeel van het Belgisch recht; het programma van de masteropleiding in tUL-verband, 
enzovoort. 
 
Kortom, drie tendensen die op het vlak van kennisinfrastructuur en kennisketens een duidelijke 
negatieve richting uitgaan. Uiteraard zijn twee van de drie in de vraagstelling geciteerde “gevallen” 
duidelijk onderbouwd. De rechtenfaculteit is een project in ontwikkeling. 
 
Graag zou ik van de verschillende ministers, in het kader van hun verschillende bevoegdheden, 
vernemen welke de geplande maatregelen terzake zijn. 
 
1. Mag ik van de minister vernemen wanneer de Master of Business Administration (MBA) aan de U 

Hasselt werd opgericht? 
 
2. Wat was de jaarlijkse kostprijs en hoeveel geïnteresseerden hebben de graad van Master of 

Business Administration behaald? 
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3. Klopt het dat deze opleiding, die momenteel door een 35-tal mensen wordt gevolgd, in een 
afbouwfase zit? 

 
Zo ja, wat zijn de redenen voor een eventuele stopzetting? 

 
4. Klopt het dat de inschrijvingsprijs laag ligt in vergelijking met andere opleidingen? 
 
5. Werd deze opleiding reeds geëvalueerd in het verleden? Door wie en met welk resultaat? 
 

Zijn deze evaluaties de reden voor de eventuele stopzetting van deze MBA? 
 

6. Klopt het dat het voortzetten van deze opleiding te veel investeringen vraagt aan de U Hasselt 
omdat men blijkbaar moet voldoen aan een aantal vereisten om de titel MBA te mogen blijven 
gebruiken? Zo ja, welke vereisten zijn dat? 

 
7. Klopt het dat men het inschrijvingsgeld fors moet verhogen en daardoor vreest dat men geen 

“studenten” meer kan aantrekken? 
 
8. Klopt het dat men de opleiding voortzet onder de benaming “Strategisch management in een 

Europese context” waarbij evenwel de vereisten inzake MBA niet meer gelden? 
 

Op basis van welke motivatie? 
 

9. Klopt het dat door het wegvallen van de MBA aan U Hasselt men de facto verplicht zal zijn om 
naar UAMS (Antwerpen), Solvay (Brussel), Vlerick (Leuven-Gent) of dergelijke te gaan om in 
België nog een MBA-titel te kunnen halen? 

 
10. Hoe past de afschaffing van deze opleiding in de aanpak van het actieprogramma Flanders 

Logistics van minister Peeters, vermits deze MBA heel duidelijk in haar curriculum modulus 
operationeel management en supply chain management bevat die, hoe men het draait of keert, in 
Limburg op het vlak van logistiek een zeer groot potentieel heeft? Zie alle marktstudies terzake. 

 
11. Onderkent de minister de braindrain zoals beschreven in de inleiding van deze vraag en zoals 

beschreven in het desbetreffende artikel in Economisch Rapport 2005 editie 6 p. 13 en volgende? 
 
12. Zijn er terzake andere studies bekend op dit vlak? 
 
13. Als deze tendensen zich voortzetten, welke evolutie zal dit betekenen voor de provincie Limburg 

en vooral welke maatregelen denkt men te nemen en vanuit onderwijs, opleiding, tewerkstelling 
en vanuit logistiek? 

 
14. Welke maatregelen heeft de minister bevoegd inzake Economie tot op heden genomen inzake 

innovatie en kenniseconomie? Wat zijn hiervan de resultaten? 
 
15. Wat is de stand van zaken inzake de ontwikkeling van tUL? 
 
16. Wat zijn de verschillende stappen die worden ondernomen inzake de oprichting van een faculteit 

Rechten? Wat is hierbij de stand van zaken? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Moerman (vraag nr. 71), Vandenbroucke (nr. 180) en   

Peeters (nr. 468). 
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FIENTJE MOERMAN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 71 van 11 mei 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Vandenbroucke, Viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -93- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANK VANDENBROUCKE, 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 
 VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -95- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 156 
van 12 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
GSM-masten op schoolterreinen   -   Locatiecriteria 
 
De omwonenden en het oudercomité van de Heulse basisschool trekken aan de bel omdat er een 
stedenbouwkundige vergunning wordt gevraagd voor het plaatsen van een 25 meter hoge zendmast op 
het terrein van deze school. Men is bovendien blijkbaar van plan om deze zendmast te plaatsen midden 
in het kleine natuurgebied van deze school, dat als didactisch materiaal wordt gebruikt voor de lessen 
inzake milieu en natuur. Nochtans zijn er in de buurt alternatieven, aangezien zich nog geen 500 meter 
verder onder meer een industrieterrein en de R8 bevinden. 
 
Dit individuele geval doet vragen rijzen over de gehanteerde criteria voor locatie van zendmasten op 
schoolterreinen. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de scholen, hogescholen en universiteiten die een GSM-

zendmast op hun grondgebied hebben, en dit opgesplitst per provincie? 
 
2. Waarom wordt getolereerd dat schoolterreinen als locatie voor GSM-zendmasten fungeren? 
 
3. De directie van bovenvermelde basisschool was niet op de hoogte van de plannen. 
 

Waarom is er omtrent dergelijke aangelegenheden geen contact met de betrokkenen ter plaatse? 
 

N.B. Vragen over dit onderwerp werden gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 415) en 
Vandenbroucke (nr. 156). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 156 van 12 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Hieronder een overzicht van de Hogescholen en Universiteiten die een GSM mast op hun grondgebied 
hebben.  
 
- Provincie West-Vlaanderen: 
 - Hogeschool West-Vlaanderen: 1 zendmast 
 - KHBO: 1 zendmast 
 
- Provincie Oost-Vlaanderen: 
 
 - Hogeschool Gent: antennes van de operatoren Base en Proximus 
 - Universiteit Gent: 3 GSM-antennes voor BASE + 2 voor Proximus 
 - Arteveldehogeschool: 1 zendmast  
 - Katholieke hogeschool St.Lieven: 1 GSM mast 
 
- Provincie Antwerpen: 
 
 - Hogeschool Antwerpen: 2 zendmasten 
 - Universiteit Antwerpen: 3 antennes + 1 zendmast 
 
- Provincie Limburg:  
 
 - Universiteit Hasselt: 1 zendmast van Proximus 
 
- Provincie Vlaams-Brabant: 
 

- Katholieke hogeschool Leuven: 4 zendmasten voor Proximus, Mobistar, KPNO en 
Entropia 

- EHSAL: antennes van Base, Mobistar en Belgacom 
- Erasmushogeschool: 2 zendmasten 
 

Wat de Basis- en Secundaire scholen betreft beschik ik hieromtrent over geen gegevens. 
 
Los van het feit of het schoolbestuur op de hoogte werd gebracht, lijkt het plaatsen van dergelijke mast 
enkel te kunnen mits daarover een overeenkomst is afgesloten met de inrichtende macht van de school. 
 
Voor vragen 2 en 3 verwijs ik naar het antwoord van mijn collega die voor deze materie bevoegd is.  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 159 
van 13 april 2006 
van CATHY BERX 
 
 
 
GOK-doorlichting  -  Scholen met ongunstig advies 
 
Deze vraag handelt over de gevolgen die de minister van Onderwijs verbindt aan het ongunstig advies 
na de GOK-doorlichting door de inspectie voor 16 scholen. 
 
Bij de toelichting van de Onderwijsspiegel (schooljaar 2004-2005) verklaarde de inspecteur-generaal 
dat de inspectie de lat bijzonder laag had gelegd voor de GOK-doorlichting. Niettemin kregen 16 
scholen (8 scholen basisonderwijs en 8 scholen secundair onderwijs) een ongunstig advies. In zijn 
reactie deelde de minister mee dat “met deze scholen met de inspectie een begeleidingstraject werd 
uitgetekend. In de tussentijd blijven zij de helft van de GOK-uren behouden. Bij een positieve evolutie 
op het einde van het begeleidingstraject kunnen zij opnieuw de GOK-uren krijgen. Bij een negatief 
oordeel verliezen ze de uren definitief”. 
 
1. Over hoeveel GOK-uren en GOK-middelen beschikten de 16 scholen die ongunstig werden 

geadviseerd? 
 
2. Voor welke doeleinden werden deze middelen door deze scholen ingezet? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 159 van 13 april 2006 
van CATHY BERX 
 
 
 
Bij de presentatie van de onderwijsspiegel gebruikte de onderwijsinspectie het beeld van de lat die 
laag werd gelegd. In de vraag die vandaag wordt gesteld, wordt verwezen naar dit beeld. 
Ik wil dan ook vooraf wijzen op de relatieve waarde van dergelijke beelden. De inspectie wilde 
immers alleen duidelijk maken dat de uitgebrachte “gunstige” adviezen niet automatisch impliceerden 
dat de onderzochte scholen voor alle gehanteerde kwaliteitscriteria voldeden. Bij de weging van de 
criteria met het oog op een eindadvies werden vier niveaus gehanteerd (“onaanvaardbaar”, “dient 
verder uitgewerkt”, “voldoet” en “integratie in het schoolbeleid”). Alleen het eerste niveau leidde tot 
het advies om geen verlenging toe te staan. 
 
De scholen die bij deze eerste evaluatie een ongunstig eindadvies kregen, waren dus scholen die echt 
niet voldeden aan het minimumniveau. Het gaat om scholen die geen (of te weinig) specifieke 
initiatieven hebben ondernomen om de GOK-uren te gebruiken waarvoor ze bestemd waren. Om op 
korte termijn vooralsnog te kunnen voldoen, zullen zij de hen toegekende uren gerichter moeten 
aanwenden voor dezelfde doelstellingen en opdrachten als deze die ze moesten vervullen voor de 
eerste GOK-controle. Deze scholen moeten vooral investeren in die aspecten waarvoor ze de 
minimumscore niet haalden. 
 
Om de scholen aan te zetten hier een degelijke planning voor uit te werken, hebben we de scholen 
verplicht om een bijsturingsplan ontwikkelen. Deze bijsturingsplannen moeten zij bezorgen aan de 
inspectie ter voorbereiding van de bijkomende controle. 
 
Wat de concrete vragen betreft, kan ik het volgende antwoorden. 
 
1. Voor het basisonderwijs gaat het over volgende scholen die over volgend urenpakket beschikten: 

 
Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, Kasteelstraat 76, Dilbeek:  9 
Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, Molenstraat 33, Denderhoutem:  5 
Vrije kleuterschool, Rogier Van Der Weydenstraat 28, Brussel-stad:  10 
Vrije Basisschool, Oude steenweg 66, Antwerpen 6:  31 
Vrije Basisschool, Van den Hautelei 63, Deurne (Antwerpen):  28 
Vrije Basisschool, Heldenplaats 1, Boom:  44 
Gemeentelijke Basisschool, Overstraat 60, Veltem (Herent):  16 
 
Voor het secundair onderwijs gaat het over volgende scholen die over volgend urenpakket 
beschikten: 
 
MSGO Assebroek - Brugge: 8 
Heilig hartcollege Ganshoren: 17 
Sint Michielsinstituut Keerbergen: 9 
Wijnpers Leuven: 29 
MISOL Leuven: 17 
KTA Sint Agatha Berchem: 78 
KA Molenbeek: 25 
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KTA Vilvoorde: 25 
 

2. Zeer accuraat (met alle concrete details per individuele school) kan ik uiteraard niet antwoorden 
op deze vraag. Dan zouden we immers ieder schooldossier expliciet en exhaustief moeten 
voorleggen en bespreken. Maar bovendien moeten we er rekening mee houden dat de inspectie bij 
haar controle – conform de decretale bepalingen betreffende evaluatie van het GOK-beleid op 
school – in de eerste plaats heeft onderzocht in welke mate de decretale opdrachten werden 
gerealiseerd . Op die wijze kreeg de inspectie een vrij nauwkeurig beeld van o.m. de keuze van 
doelstellingen (incl. betrokkenheid, bijhorende acties …) en kon ze afwegen in hoever die 
realisaties beantwoordden aan de decretale verwachtingen m.b.t. een efficiënt GOK-beleid op 
school. De “Onderwijsspiegel” beschrijft uitvoerig de sterktes en zwaktes van deze realisaties. 
 
De inspectie heeft op die wijze ook kunnen vaststellen of de uren efficiënt werden gebruikt. 
Wanneer ze vaststelde dat die efficiënte aanwending geheel of gedeeltelijk ontbrak, werd echter 
geen verder verfijnd onderzoek gevoerd naar de mogelijke afwending van deze uren voor andere 
doeleinden. De vermelde scholen hebben de lestijden dus wel geheel of gedeeltelijk gebruikt 
binnen een zeer brede context van “GOK-beleid”, maar uit de vaststellingen van de inspectie blijkt 
vooral dat een resultaatsgerichte aanwending nauwelijks aanwezig was en dat het rendement 
onvoldoende was ten aanzien van wat in de regelgeving is vooropgesteld. 
 
Ik wil dit tenslotte illustreren met enkele voorbeelden.  
 
a. Illustratie uit het basisonderwijs.  

De inspectie stelde er vast dat de lestijden werden gebruikt voor leerlingenbegeleiding of voor 
het vormen van klasgroepen. Toch moest ze voor deze 8 scholen vaststellen dat die aanpak 
niet tot een meerwaarde leidde voor de GOK-werking in het algemeen. Deze aanpak was in 
deze scholen evenmin gericht op een duurzaam effect. 
Echt oneigenlijk gebruik van de GOK-lestijden is in de 8 gesanctioneerde basisscholen niet 
vastgesteld, maar het rendement was er duidelijk onvoldoende. Zo bleek dat in deze 8 scholen 
de gegevens van de zelfevaluatie niet waren geanalyseerd en dat er op basis van de 
zelfevaluatie geen voorstellen tot verbetering/bijsturing waren geformuleerd. In 7 van de 8 
scholen was de ondersteuning voor de GOK-werking niet afgestemd op de specifieke noden 
van de school en bleek het schoolteam helemaal niet betrokken bij het zelfevaluatieproces. 
 

b. Illustratie uit het secundair onderwijs 
Een eerste opvallend knelpunt m.b.t. de ongunstig geadviseerde scholen is hun falende 
beleidsvoering. In deze scholen loopt de organisatie mis. Dit verklaart waarom er initiatieven 
genomen worden met GOK-uren die geen aanwijsbaar effect hebben voor het GOK-beleid. Zo 
wordt er in een school bijv. een bijkomend directieambt gecreëerd zonder specifieke 
koppeling aan GOK-doelstellingen. Ook in het secundair onderwijs kwam het bij ongunstig 
geadviseerde scholen voor dat klassplitsingen werden doorgevoerd maar zonder uitdrukkelijke 
koppeling aan GOK-doelstellingen. De GOK-uren werden wel aangewend voor 
leerlingenbegeleiding maar niet expliciet vanuit het perspectief van een eigen GOK-beleid. De 
vaststellingen die gedaan werden in de 8 basisscholen op het vlak van ondoelmatige of 
onnauwkeurige zelfevaluatie en m.b.t. de betrokkenheid van de lerarengroep zijn eveneens 
geldig voor de 8 secundaire scholen. 
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VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 160 
van 21 april 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Randkrant   -   Lezersbevraging 
 
Naar verluidt hebben twee grootschalige lezersenquêtes aangetoond dat het gros van de lezers tevreden 
is met de inhoud van de Randkrant. 
 
1. Wanneer werden de lezersenquêtes gehouden? 
 
2. In welke vorm en door wie werden ze uitgevoerd? 
 
3. Welke vragen werden er gesteld? Wat waren de resultaten? 
 
4. Wat is de opdracht van de Randkrant? 
 
5. Welke doelstellingen streeft men na met de Randkrant? Zijn dit dezelfde doelstellingen als de 

VZW De Rand? Zo ja, waarop baseert men zich? Zo neen, bestaan er plannen om de opdracht van 
de Randkrant aan te passen? 

 
6. Wat kost de publicatie van de Randkrant op jaarbasis? 
 
7. Wat zijn de personeelskosten op jaarbasis (redactie)? 
 
8. Wat is de financiële inbreng van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant bij de 

opmaak en verspreiding van de Randkrant? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 160 van 21 april 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Een eerste lezersonderzoek werd gehouden in mei 1998 na 1 jaar Randkrant. Het betrof een telefonische 
enquête uitgevoerd bij 1000 respondenten uit het verspreidingsgebied van Randkrant (Nederlands- en 
anderstaligen). Het onderzoek werd uitgevoerd door Censydiam. Er werden vragen gesteld over de 
identiteit van de geïnterviewde en over de appreciatie van de vorm, inhoud, lay-out en maatschappelijke 
opstelling van Randkrant. De resultaten van het onderzoek werden toegelicht in de commissie Brussel en 
de Vlaamse Rand van 4 juni 1998. 
Een tweede onderzoek werd vijf jaar later gevoerd in 2003. Het betrof een face-to-face interview bij 1000 
personen van 15 jaar en ouder, zowel Nederlands- als anderstaligen. Er waren zowel individuele 
interviews als groepsdiscussies. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Inra. Er werden gelijkaardige vragen 
gesteld als in het vorige onderzoek. Ik heb mijn administratie gevraagd u dit onderzoek te bezorgen zodat 
u zelf kan oordelen over de inhoud ervan. 
 
De hoofdopdracht van Randkrant bestaat erin om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te 
ondersteunen en te beklemtonen. Het blad wil een bindmiddel zijn voor de autochtone bevolking van de 
regio. Ten behoeve daarvan informeert Randkrant de bewoners van de Vlaamse Rand in de ruimste zin 
over het socio-economisch en cultureel leven in de Vlaamse Rand. Daarnaast beoogt Randkrant evenwel 
ook de integratie van de vele anderstaligen in de regio te bevorderen door hen een dosis informatie aan te 
bieden (anderstalige samenvattingen van de artikels) die kan bijdragen tot een beter contact met de 
Vlaamse bewoners van de Vlaamse Rand. 
 
De doelstellingen van Randkrant zijn dus gelijklopend met die van de VZW de Rand. Dit komt tot uiting 
zowel in het huishoudelijk reglement van de Randkrant als in de missie van de VZW de Rand. 
 
Randkrant kost op jaarbasis (2006) 650.000 euro waarvan 427.000 euro gedragen wordt door de Vlaamse 
Overheid (Coördinatie Vlaamse Rand) en 223.000 euro door de provincie Vlaams-Brabant. In dat bedrag 
is wel de extra bijdrage inbegrepen voor de uitgave van een speciaal feestnummer naar aanleiding van 10 
jaar Randkrant. 
De redactie bestaat uit een hoofdredacteur, die werkt op zelfstandige basis en hiervoor een forfaitaire 
vergoeding ontvangt, en een personeelslid dat het redactiesecretariaat waarneemt. De totale kost voor 
beiden bedraagt 70.000 euro. 
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Vraag nr. 162 
van 21 april 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Asbestverwijdering in scholen   -   Inschakeling van leerlingen 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 81 van 20 januari 2006 in verband met 
asbestverwijdering in schoolgebouwen stelt de minister dat “indien risicohoudend asbest of 
asbesthoudende materialen aanwezig zijn”, deze moeten “verwijderd worden door een firma die 
erkend is voor asbestverwijdering en onder strenge beschermende maatregelen”. (Websitebulletin, 
publicatiedatum 02-03-2006) 
 
In dat verband had ik nog willen vragen of de minister weet heeft van het feit dat in bepaalde 
onderwijsinstellingen leerlingen ingeschakeld werden of worden om asbest te verwijderen. 
 
Werden deze werkzaamheden gemeld aan de arbeidsinspectie?                                                                                          
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 162 van 21 april 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De vraag die aansluitend bij het algemene antwoord op de schriftelijke vraag nr. 81 van 20 januari 
2006 wordt gesteld, is zeer specifiek: heeft de minister weet van het feit dat in bepaalde 
onderwijsinstellingen leerlingen ingeschakeld werden of worden om asbest te verwijderen? 
Men zou uit de vraag kunnen afleiden dat de vraagsteller informatie heeft ontvangen die suggereert dat 
leerlingen in één of meerdere gevallen bij dergelijke operatie van asbestverwijdering werden 
betrokken.  
 
Ik heb hierover dan ook navraag gedaan bij de onderwijsinspectie.  
 
Zoals eerder al vermeld n.a.v. de vraag nr. 81 van 20 januari 2006 is het immers de onderwijsinspectie 
die bij schooldoorlichtingen onderzoekt in welke mate scholen hun reglementaire verplichtingen op 
het gebied van asbest nakomen.Op deze wijze kan gegarandeerd worden dat bij iedere doorlichting 
wordt gecontroleerd of de school over een asbestinventaris beschikt (ARAB, art. 148 decies 2.5, 723 
ter 6). 
 
Zeker indien er melding wordt gemaakt van materialen die asbest zouden bevatten, gaat de inspectie 
na dat geen werken worden uitgevoerd, zelfs niet met leerlingen in een ruime omgeving. 
 
In het basisonderwijs is er in geen enkel geval sprake geweest van leerlingen die werden ingezet voor 
herstellings- of afbraakwerken waarbij asbest zou vrijkomen. 
 
Wat het secundair onderwijs betreft, is er in één geval sprake geweest van een toestand waarbij er 
mogelijk een risico zou kunnen aanwezig geweest zijn. Tijdens een doorlichting stelde een inspecteur 
vast dat er leerlingen betrokken waren bij het verwijderen van afbraakmateriaal zonder dat 
voorafgaandelijk uitdrukkelijk was vastgesteld of dit materiaal ook asbestvrij was. De school bleek 
zich van geen kwaad bewust. De betrokken inspecteur heeft toen die werken laten stilleggen, totdat 
daarover duidelijkheid was. Het betreft hier een uniek geval, dat zich trouwens vele jaren geleden 
heeft voorgedaan.  
 
Aangezien er geen gevallen bekend zijn waarbij leerlingen betrokken waren bij asbestverwijdering, 
was het ook niet nodig de arbeidsinspectie apart te benaderen. 
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Vraag nr. 164 
van 26 april 2006 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Opleiding “rechten”   -   Benaming 
 
In ons land spreken we nog steeds van een universitaire opleiding of diploma in “de rechten”, terwijl 
men in de meeste andere Europese landen spreekt over een opleiding in “het recht”. 
 
De reden waarom we in Vlaanderen nog steeds het meervoud hanteren, is te zoeken in het feit dat men 
vroeger inderdaad twee types recht studeerde, namelijk het canonieke recht en het seculiere recht. 
 
Nu de 21ste eeuw al zes jaar bezig is, rijst de vraag of deze benaming nog accuraat is. 
 
Werden er reeds initiatieven genomen om deze benaming aan te passen? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 164 van 26 april 2006 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Het gebruik van de meervoudsvorm van het begrip ‘recht’ in de betekenis van geheel van rechtsregels, 
rechtsgewoonte is taalkundig correct. Het woordenboek Van Dale geeft het voorbeeld van ‘meester in 
de rechten’ – zonder regionale afbakening – wat staat voor de graad behaald door het slagen voor het 
doctoraal examen in de juridische faculteit. Vlaanderen is niet de enige regio of het enige land dat het 
meervoud hanteert voor de benaming van een graad in het studiegebied ‘rechten’. In Engeland 
bijvoorbeeld gebruikt men ook het meervoud voor het benoemen van de graad van bachelor of laws en 
master of laws.  
 
Inhoudelijk is het gebruik van het meervoud voor het studiegebied rechten ook nu nog relevant. In de 
huidige seculiere maatschappij is het canonieke recht enkel nog aanwezig als een mogelijk keuzevak, 
maar het seculiere recht is opgedeeld in verschillende rechtstakken. ‘Recht’ in het enkelvoud wordt 
meestal gebruikt om één welbepaalde rechtstak aan te duiden, bijvoorbeeld fiscaal recht. De 
meervoudsvorm ‘rechten’ verwijst dan naar de verschillende rechtstakken die in het studiegebied aan 
bod komen. Bovendien worden de graden en het studiegebied zowel in de oude federale als in de 
Vlaamse regelgeving aangeduid als ‘rechten’ zodat er als het ware sprake is van een geijkte benaming. 
 
Ik heb nog geen initiatief genomen om de benaming van de opleiding ‘rechten’ aan te passen en ben 
niet van plan dit bij een volgende decreetswijziging te doen. 
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Vraag nr. 167 
van 26 april 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Departement Onderwijs   -   Aanvraag vakbondspremie 
 
Jaarlijks krijgt elke leerkracht een formulier in de bus om de vakbondspremie aan te vragen. Het 
ingevulde formulier moet voor 1 juli aan de vakorganisatie bezorgd worden. Dit formulier wordt 
vanuit het departement Onderwijs naar alle leerkrachten verstuurd. 
 
Niet alleen veroorzaakt deze werkwijze een grote administratieve rompslomp, bovendien worden hier 
nutteloze kosten gemaakt door ook de leerkrachten aan te schrijven die bij geen enkele vakorganisatie 
aangesloten zijn. 
 
Waarom wordt dit formulier vanuit het departement Onderwijs verstuurd? 
 
Is het niet logischer dat elke vakorganisatie de eigen leden aanschrijft of de premie automatisch 
toekent aan de leden die ervoor in aanmerking komen? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 167 van 26 april 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
De procedure voor de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige 
personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen worden 
geregeld door de wet van 1 september 1980 enerzijds en door het koninklijk besluit van 30 september 
1980 anderzijds. Beide behoren tot de bevoegdheid van de federale wetgever.  
 
In bovenvermelde wet wordt bepaald dat de personeelsleden van het onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap onder de bepalingen ervan vallen.  
 
Artikel 9 van bovenvermeld koninklijk besluit stelt het volgende: “ De aanvraagformulieren worden 
verstrekt door de personeelsdiensten, tenzij de Minister andere diensten daarmede belast”. Onder 
“Minister” wordt de Eerste Minister bedoeld (artikel 1). Het is dan ook in het kader van zijn 
verplichtingen als uitbetalende instantie dat het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het 
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming de formulieren voor het aanvragen van de vakbondspremie 
verstuurt. 
 
Alle personeelsleden ontvangen een formulier, omdat het Agentschap uiteraard niet op de hoogte is 
van de situatie van de personeelsleden wat betreft het lidmaatschap van een vakorganisatie.  
 
Daarenboven is de ontvangst van een formulier door een personeelslid ook de bevestiging dat het in 
dienst geweest is in het referentiejaar, een voorwaarde trouwens die expliciet gesteld wordt in artikel 
3, 2° van het vermelde koninklijk besluit. 
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Vraag nr. 173 
van 5 mei 2006 
van KATLEEN MARTENS 
 
 
 
Speelleerklassen   -   Stand van zaken 
 
Sommige kleuters zijn aan het einde van de derde kleuterklas niet klaar om de stap naar het eerste 
leerjaar te zetten. Andere starten in het eerste leerjaar, maar al vlug komt men tot de vaststelling dat 
het leren minder vlot verloopt. 
 
De speelleerklas biedt voor deze kinderen vaak een oplossing. Door één schooljaar intensief en 
individueel te werken aan hun tekorten, worden de slaagkansen in het eerste leerjaar opnieuw groter. 
 
1. Aan welke criteria moet er voldaan worden voor het oprichten van een speelleerklas? 
 
2. Hoeveel speelleerklassen bestaan er op dit ogenblik (spreiding per provincie)? 
 
3. Hoeveel leerlingen worden door het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) doorverwezen (na 

de derde kleuterklas/in de loop van het eerste leerjaar) naar de speelleerklas? 
 
4. In hoeveel gevallen wordt het advies van doorverwijzing door de ouders genegeerd? 
 
5. Worden ouders op een of andere manier aangespoord het advies van het CLB toch op te volgen? 
 

Indien niet, acht de minister het dan nuttig om in de toekomst ouders beter te informeren omtrent 
de mogelijkheden van een speelleerklas? 

 
6. Hoeveel leerlingen keren na de speelleerklas terug naar het eerste leerjaar Ba.O.? 
 

Hoeveel leerlingen keren na de speelleerklas terug naar het tweede leerjaar Ba.O.? 
 
Hoeveel leerlingen komen na de speelleerklas toch terecht in het B.O.? 

 
7. Welke plaats zal de speelleerklas innemen in het toekomstige leerzorgkader? 
 

Welke toekomst ziet de minister voor de speelleerklas? Zal het aantal worden 
uitgebreid/gehandhaafd? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 173 van 5 mei 2006 
van KATLEEN MARTENS 
 
 
 
Het begrip speelleerklassen is niet juridisch afgebakend in de onderwijsreglementering. Zo kan men 
onder dit begrip een klas verstaan die een brug vormt tussen de derde kleuterkas en het eerste leerjaar, 
binnen het gewoon basisonderwijs. De bedoeling van deze klas is dan om de kleuters die aan het einde 
van de derde kleuterklas nog niet klaar zijn om de stap naar het eerste leerjaar te zetten te begeleiden 
en te ondersteunen.  
 
De bedoeling van de speelleerklas is om kleuters die aan het einde van de derde kleuterklas nog niet 
rijp zijn voor de stap naar het eerste leerjaar te begeleiden en te ondersteunen. Dit zou kunnen 
betekenen: 
 
- verdere inoefening van motorische competenties zoals lichaams- en bewegingsbeheersing en - 

organisatie, handelend omgaan met betekenisinhouden, oplossen van bewegingsproblemen, 
beweging als expressie- en communicatiemiddel; 

- verder opbouwen van zelfconcept en sociaal functioneren; 
- auditieve training, discriminatie, synthese en analyse- als voorbereiding op lezen en schrijven; 
- oefenen van verschillende vormen van communicatie en interactie; 
- wiskundige activiteiten met concreet materiaal zoals ordenen, vergelijken, meten en construeren. 
 
Naarmate het schooljaar vordert wordt de ruimte waarin de kinderen oefenen verkleind, het vlak van 
verticaal naar horizontaal gebracht en grootmotorische oefeningen geleidelijk vervangen door 
kleinmotorische. 
Zo'n klas kan ook georganiseerd worden binnen de school voor buitengewoon onderwijs. Zo zijn er 
ook speelleerklassen binnen het type 8 onderwijs, waar er tijdelijk voor gespecialiseerde opvang en 
onderwijs gezorgd wordt met de bedoeling om daarna terug aansluiting te vinden met het gewoon 
onderwijs. 
 
Het doorverwijzen naar een speelleerklas doet aan het BO-attest denken. Een CLB kan niet naar een 
speelleerklas oriënteren op het BO-attest, enkel naar een type (in dit geval vermoedelijk type 8). 
Daarnaast kan het CLB uiteraard adviseren een BO-school te kiezen die een speelleerklaswerking 
hebben. 
Uiteraard gebeurt de opvang van een kind in een speelleerklas na overleg met alle betrokkenen. In het 
decreet basisonderwijs is voorzien dat het de school is die de beslissing neemt in verband met de 
organisatie van haar leerlingengroepen wanneer het gaat over de jaren binnen het kleuteronderwijs of 
de jaren binnen het lager onderwijs. 
Op basis van de huidige regelgeving hebben de ouders echter wel het laatste woord wanneer het gaat 
over de overgang van kleuter naar lager onderwijs. Ouders moeten wel eerst een advies van school en 
CLB inwinnen, maar de eindbeslissing nemen ze juridisch gezien zelf.  
 
De CLB's worden meer en meer geacht handelingsgerichte diagnostiek te verrichten. Deze manier van 
diagnosticeren houdt in, dat ze gebeurt in samenspraak en overleg met het schoolteam en met de 
ouders. Dit betekent dat ouders niet enkel beter geïnformeerd zullen worden, maar dat ze ook inspraak 
hebben in het leertraject dat voor hun kinderen gekozen wordt. In de overgang van kleuterklas naar het 
eerste leerjaar behoort het doorlopen van een speelleerklas tot de mogelijkheden. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -111- 
 
 

 

 
Het toekomstige leerzorgkader is een model om leerzorg voor alle leerlingen mogelijk te maken. In het 
onderwijslandschap zullen verschillende zorgniveaus in diverse clusters onderscheiden worden. De 
plaats van een speelleerklas zal door dit zorgkader niet veranderen. 
Door de verhoogde zorg in het gewoon onderwijs zal het organiseren van een speelleerklas voor 
scholen wellicht nog meer een haalbare optie blijken. Het hoort tot de autonomie van de scholen om 
binnen de hun toegemeten omkadering en extra zorgpunten al dan niet te kiezen voor het oprichten 
van een speelleerklas. 
 
Vermits de speelleerklas geen reglementair begrip is, beschikt de overheid niet over de gevraagde 
gegevens zoals aantallen kinderen, doorstroming naar gewoon of buitengewoon onderwijs enzoverder. 
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Vraag nr. 174 
van 5 mei 2006 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Leerlingenvervoer BuO   -   Stand van zaken 
 
Basismobiliteit voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs moet worden gewaarborgd, zo 
staat in het regeerakkoord. Daarbij wordt geopteerd voor netoverschrijdend leerlingenvervoer in 
samenwerking met De Lijn. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verdient daarbij 
prioritaire aandacht. Zowel afstand als reistijd zijn criteria om leerlingen al dan niet collectief 
leerlingenvervoer te laten genieten. 
 
De realiteit is echter dat de reistijd voor deze leerlingen niet altijd “redelijk” is. Nog steeds zijn er voor 
vele kinderen in het buitengewoon onderwijs dagelijks veel te lange busritten, waarbij ze tot drie uren 
per dag op de schoolbus doorbrengen. De ritduur is niet meer van deze tijd, zo stelt de Beleidsnota 
Mobiliteit terecht. 
 
1. In de Beleidsnota Onderwijs wordt een grondige doorlichting aangekondigd van het 

leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. 
 

Wat is de stand van zaken? Zijn er al resultaten van dit onderzoek? 
 
Op welke terreinen dient de regelgeving terzake aangepast? 
 

2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het decreet algemeen leerlingenvervoer, dat in het regeerakkoord 
wordt aangekondigd? 

 
3. Om de lange ritten in het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs te vermijden, moet de 

vrije schoolkeuze in het buitengewoon onderwijs herbekeken worden, dat wil zeggen beperkt 
worden tot het vrij en officieel onderwijs, zodat de ophaalgebieden verkleinen en de tijdsduur van 
de busritten vermindert. 

 
Wat is hier de stand van zaken? Wanneer zullen leerlingen van het buitengewoon onderwijs in een 
“redelijke” tijd naar school kunnen worden gebracht? 
 

4. Hoeveel leerlingen buitengewoon onderwijs worden dagelijks naar school vervoerd door De Lijn? 
Zijn er cijfers beschikbaar m.b.t. de tijd die deze leerlingen dagelijks op de bus zitten? 

 
Welke zijn daarbij de afstanden die worden afgelegd? 
 
Wat is voor deze legislatuur de reistijddoelstelling voor leerlingen van het buitengewoon 
onderwijs? 
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5. De beleidsbrief Onderwijs vermeldt dat de situatie in kaart wordt gebracht in de proefregio Oost-
Brabant.  

 
In welke relatie staat dit tot de proefprojecten in de twaalf gemeenten, cf. vraag 8? Zijn er terzake 
al resultaten? Welke conclusies worden hieruit getrokken? 
 

6. Zijn de afspraken van CAO VII m.b.t. betere bezoldiging, betere arbeidsvoorwaarden en opleiding 
en vorming op maat voor busbegeleiders al gerealiseerd? 

 
7. Geeft de regering, m.b.t. het netoverschrijdend gratis leerlingenvervoer in samenwerking met De 

Lijn, prioriteit aan het buitengewoon onderwijs? 
 
8. In twaalf proefgemeenten komt er vanaf volgend schooljaar een project met gratis 

leerlingenvervoer voor het basisonderwijs. Daarvoor wordt 1,2 miljoen euro uitgetrokken. 
Betekent dit dat de problematiek van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog 
onvoldoende bekend is om daadwerkelijke oplossingen voor te stellen? 

 
Wat is de bedoeling van deze proefprojecten m.b.t. de problematiek van het leerlingenvervoer in 
het buitengewoon onderwijs? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandenbroucke (vraag nr. 174) en Van Brempt (nr. 
156). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 174 van 5 mei 2006 
van JOS STASSEN 
 
 
 
1. Een analyse van de knelpunten m.b.t. het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs wordt 

eerstdaags afgerond, samen met oplossingsgerichte voorstellen. De haalbaarheid van deze 
voorstellen zal vervolgens worden afgetoetst in de regio Oost-Brabant, samen met de 
onderwijspartners en De Lijn. 
De analyse toont duidelijk aan dat de regelgeving inzake leerlingenvervoer niet meer is afgestemd 
op de huidige organisatie van het buitengewoon onderwijs en de noden van de leerlingen. De 
toegenomen verkeerscongestie heeft steeds meer gevolgen voor de (lange) ritduren. 
 

2. Bij het uittekenen van een nieuwe regelgeving wens ik niet overhaast te werk te gaan. Daarom wil 
ik eerst de concrete impact van eventuele nieuwe regels kennen. Door de aftoetsing in de 
proefregio Oost-Brabant wil ik te weten komen of de nieuwe denkpistes voldoende gedragen  
worden door en voldoende duidelijk zijn voor scholen, leerlingen en hun ouders, of de ritduur 
daadwerkelijk kan dalen, welk de gevolgen zijn voor de kostprijs van het leerlingenvervoer. Als 
dit het geval is kan er werk gemaakt worden van een nieuw decreet. 
 

3. Bij de denkpistes zijn inderdaad voorstellen uitgewerkt die in een aantal gevallen de 
keuzemogelijkheden voor scholen van het buitengewoon onderwijs inperken om een kortere 
ritduur mogelijk te maken. Ook deze voorstellen wil ik concreet toetsen op het terrein. 
 

4. De Lijn vervoert dagelijks 32.316 leerlingen van het buitengewoon onderwijs. 
De tijd die de leerlingen doorbrengen op het voertuig varieert. De gemiddelde tijd die een rit in 
beslag neemt bedraagt 72 minuten/rit. 
De afstanden die worden afgelegd door de leerlingen variëren. De gemiddelde lengte van een rit 
bedraagt 57 km. 
De doelstelling m.b.t. de reistijd voor deze legislatuur bestaat erin om in de periode september 
2006 - januari 2008 de trajecten met een reistijd van meer dan 4 uur per dag weg te werken uit het 
aanbod leerlingenvervoer. 
 

5. De aftoetsing van een nieuw concept in de regio Oost-Brabant staat los van de concrete 
pilootprojecten leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs.  
 

6. De besprekingen in de werkgroep MVD-personeel opgericht in het kader van CAO-VII zijn nog 
niet afgerond. Er zijn al wel resultaten voor wat betreft de vorming van de busbegeleiders; 
momenteel krijgen 100 busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs een vormingscursus 
aangeboden. 
 

7. Het opzetten van netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs situeert zich 
binnen een gemeentelijke context met voldoende basisscholen en vertrekt vanuit het STOP-
principe. De leerlingen van het buitengewoon onderwijs, dat regionaal is ingeplant, zijn veelal 
volledig afhankelijk van het leerlingenvervoer. Beide dossiers zijn dan ook niet aan elkaar 
gekoppeld. 
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8. De voorstellen m.b.t. het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs zullen eerst worden 
getoetst aan de praktijk. Dit proces start eerstdaags. 
 
In een aantal pilootgemeenten voor netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon 
basisonderwijs, zal worden onderzocht op welke wijze leerlingen uit het buitengewoon onderwijs 
(type 1 en type 8) uit deze gemeenten kunnen deelnemen aan het leerlingenvervoer gewoon 
onderwijs. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 175 
van 11 mei 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Bouwopleidingen   -   Doorstroming naar de sector 
 
De Confederatie Bouw staat geregeld aan de klaagmuur met betrekking tot het probleem om 
voldoende werkkrachten te vinden voor de sector. Dienaangaande pleitte de voorzitter van de 
confederatie onder meer voor een verlaging van de leerplicht van achttien naar zestien, omdat jongeren 
op hun zestiende sneller de stap naar de bouwsector zouden zetten dan twee jaar later. 
 
Hoe dan ook blijkt het een gegeven dat bouwopleidingen in het onderwijs vaak niet attractief zijn voor 
jongeren. Bovendien stroomt een groot aantal afgestudeerde bouwvakkers niet door naar de 
bouwsector maar gaan zij elders aan de slag. De arbeidsomstandigheden en de aard van het werk zijn 
hierbij vaak van doorslaggevend belang. Een gelijkaardig probleem rijst met om- en bijscholingen van 
werkzoekenden: geregeld wensen zij niet in te gaan op vacatures uit de bouwsector. De sector zelf 
beklaagt zich over het feit dat diezelfde mensen in het zwart aan de slag gaan en als dusdanig 
concurrenten worden van de sector. 
 
1. Hoe staat de minister tegenover het terugbrengen van de leerplicht naar zestien jaar met betrekking 

tot het werven van meer bouwvakkers? 
 
2. Hoeveel werkzoekenden werden door de VDAB de drie vorige jaren omgeschoold tot 

bouwvakkers? 
 
3. Hoeveel van deze werkzoekenden stroomden nadien effectief door naar de bouwsector? 
 
4. Welke concrete inspanningen heeft de Vlaamse overheid geleverd voor bijscholingen en 

opleidingen voor bouwvakkers? 
 
5. Welke resultaten heeft dit opgeleverd? 
 
6. Hoe staat de minister tegenover de piste om van werkzoekenden die een opleiding tot bouwvakker 

volgen, te eisen dat ze nadien als bouwvakker aan de slag gaan op straffe van een transmissie naar 
de RVA wegens werkonwilligheid? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 175 van 11 mei 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1.  Ik ben geen voorstander van een inkorting van de leerplicht teneinde jongeren vlugger voltijds 

beschikbaar te maken voor de arbeidsmarkt en zodoende een antwoord te bieden op structurele 
tekorten die zich in bepaalde sectoren of beroepen manifesteren. 

 
Het secundair onderwijs, en meer bepaald het technisch en beroepssecundair onderwijs, heeft 
een dubbel doel : enerzijds algemene persoonlijkheidsvorming verstrekken, gericht op 
maatschappelijke ontplooiing en integratie, en anderzijds een specifieke opleiding bijbrengen 
gericht op vervolgstudies en/of instap in het beroepsleven. We gaan ervan uit dat leerlingen 
pas na het 2de leerjaar van de 3de graad een niveau van algemene vorming en een zo brede 
technische vorming hebben bereikt dat zij er in de samenleving en op de arbeidsmarkt een 
voldoende sterke positie mee hebben verworven. Trouwens, de omzetting van de meeste 
beroepsprofielen die de sector ontwikkelde in opleidingsprofielen, vereist een voldoende lange 
scholingsperiode, die doorgaans pas kan worden afgerond tegen het einde van het 2de leerjaar 
van de 3de graad. De geplande kwalificatiestructuur (welke kwalificaties kan men behalen op 
welk niveau) zal zeker leiden tot een nauwere aansluiting tussen onderwijs- en beroepswereld. 

 
De doelstellingen of eindtermen die de overheid hiervoor oplegt, zijn niet haalbaar binnen een 
onafgewerkt secundair onderwijscurriculum. Het einde van de leerplicht valt derhalve samen 
met het einde van de derde graad secundair onderwijs.  

 
Het is daarom juist problematisch dat een belangrijke groep jongeren uitstromen zonder een 
einddiploma of –getuigschrift te hebben behaald. Schoolverzuim, demotivatie, 
leerachterstanden, maar ook verkeerde studiekeuzes liggen hier aan de basis van. We stellen 
alles wat mogelijk is in het werk om deze ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan.  

 
Vermits ik er evenmin voorstander van ben om de leerplicht te verlengen, wil ik er binnen 
mijn onderwijs- en tewerkstellingsbeleid alles op zetten om jongeren een kwalificatie te laten 
behalen. Enkel gekwalificeerde uitstroom kan borg staan voor een naadloze aansluiting op de 
arbeidsmarkt. 

 
Deze zienswijze betekent niet dat jongeren tijdens hun opleiding geen voeling moeten krijgen 
met hun toekomstige werksituatie. Opleidingsprofielen moeten daarom vertrekken vanuit 
beroepsprofielen, leerlingen voltijds onderwijs moeten praktijkervaring opdoen via 
leerlingenstages en, niet in het minst, leerlingen deeltijds onderwijs moeten zich voltijds 
engageren door het andere deel van de week aan werkplekleren te doen. Naast een deeltijdse 
opleiding in een centrum, zal in de toekomst geen enkele jongere zich aan de 
werkervaringscomponent kunnen onttrekken. 

 
Aan de huidige situatie waarbij voor sommige leerlingen deeltijds beroepssecundair onderwijs 
de weekinvulling zich tot 15 (les)uren beperkt, moet een einde komen. Overheid, onderwijs- 
en vormingsverstrekkers en sociale partners dragen samen verantwoordelijkheid om voor 
dergelijk voltijds engagement de nodige voorzieningen te treffen, al vergt dit hier en daar een 
mentaliteitswijziging. 
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Het concreet aanbod van een voltijdse job voor jongeren op leerplichtleeftijd of voor jongeren 
die nog geen eindkwalificatie bezitten, is uiteraard zeer aanlokkelijk. Het zijn echter deze 
(potentiële) werknemers die, indien de economische conjunctuur omslaat of een bedrijf in de 
problemen raakt, het meest kwetsbaar zijn. In die optiek is het de maatschappelijke plicht van 
de overheid om deze groep te beschermen. Leerplichtverlaging zou dan ook een totaal 
verkeerd signaal zijn en het uitblijven van kwalificatiebevorderende maatregelen zal 
uiteindelijk nefast zijn voor het socio-economisch circuit. 

 
 
2-3.  Over een periode van 3 jaren, 2003 – 2004 en 2005 zijn in totaliteit 9.307 werkzoekenden een 

bouwopleiding gestart. Daarvan zijn er 5.260 met succes beëindigd. Het percentage dat 
hiervan uiteindelijk duurzaam in de bouwsector tewerkgesteld wordt kan geraamd worden op 
70 % of 3.682. 
De VDAB beschikt niet over exacte tewerkstellingscijfers ook al omdat een aantal ex-
cursisten wel starten in de bouw maar na enige tijd van werk veranderen. 

 
4.  VDAB zet voor deze opleidingen volgende middelen in : 
 

- 111,5 FTE vakinstructeurs waarvan 99 in de basisprogrammatie en 12,5 in lokale 
projecprogrammatie (met tijdelijk dienstverband in functie van de noden in de regio). 

 
- De bouwopleidingen worden op 21 verschillende locaties in Vlaanderen 
georganiseerd. 

 
- In totaliteit worden opleidingen georganiseerd voor 24 verschillende bouwberoepen.  

 
5.  In 2005 werden in het totaal: 
 

- 1.118.416 opleidingsuren gerealiseerd voor werkzoekenden  
 

- 332.252 opleidingsuren gerealiseerd voor 14.248 arbeiders uit de bouwsector die een 
bijkomende vakopleiding volgden. 

 
6.  Het spreekt voor zich dat wanneer werkzoekenden een opleiding volgen, dit gebeurt met het 

oog op het effectief vinden van een baan. Indien hen vervolgens een passend jobaanbod wordt 
gedaan in het verlengde van de gekozen opleiding dan is de werkzoekende in het kader van de 
werkloosheidsreglementering verplicht om hierop in te gaan. Aangezien uw vraag perfect 
kadert binnen de algemene werkloosheidsreglementering, lijkt het me zonder meer 
vanzelfsprekend dat werkzoekenden die een opleiding in de bouwsector volgen vervolgens 
ook ingaan op vacatures in de bouwsector op straffe van transmissie omwille van 
werkonwilligheid.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 177 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Jurysysteem 
 
Wanneer personeelsleden gerekruteerd worden om te werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, 
Vlaamse openbare instellingen of agentschappen) wordt voor de selectie vaak een beroep gedaan op 
een jury. 
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jury? 
 
2. Als de rekrutering verloopt via Jobpunt of Selor: duidt Jobpunt of Selor de juryleden aan, of 

gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever? 
 
3. Beslissen dergelijke jury’s bij consensus? 
 
4. Zijn er al gevallen bekend waarbij een jury geen consensus bereikte? 
 

Zo ja, op welke wijze werd dan een beslissing genomen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 61, Moerman nr. 68, 
Vandenbroucke nr. 177, Vervotte nr. 172, Van Mechelen nr. 154, Anciaux nr. 85, Bourgeois nr. 
98, Peeters nr. 462, Keulen nr. 147, Van Brempt nr. 159). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 177 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 178 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Kanalen 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor,  
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen,  
- in eigen beheer, 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde. 
 
Graag vernam ik van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in de periode 2001 tot en met 

2005 (cijfers per jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden Vlaamse openbare instellingen waarvoor de 

minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via:  
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde,  
 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 
 

4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 
Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of toekomstige agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 
van aanwerving?  

 
Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 
 

6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 
integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 

 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr.62, Moerman nr. 69, 

Vandenbroucke nr. 178, Vervotte nr. 173, Van Mechelen nr. 155, Anciaux nr. 86, Bourgeois nr. 
99, Peeters nr. 463, Keulen nr. 148, Van Brempt nr. 160). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 178 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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INGE VERVOTTE, 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, 

 VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 43 
van 25 november 2005 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Schuldbemiddeling   -   Evaluatie 
 
De Vlaamse overheid investeert heel wat middelen in schuldbemiddeling. 
 
Daarbij werden heel wat vormingsinitiatieven opgezet. Ik verwijs hierbij naar de overeenkomst die 
werd gesloten met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Steunpunt 
Algemeen Welzijnswerk met betrekking tot de specifieke opleiding voor schuldbemiddelaars, het 
handboek schuldbemiddeling en de juridische helpdesk. 
 
Naast investeringen in kwaliteit, is het ook goed dat het werk op de werkvloer geëvalueerd wordt. 
 
Is er al een evaluatie gebeurd van de schuldbemiddeling in de praktijk? 
 
Zo ja, wat was het resultaat? 
 
Zo neen, is het niet tijd dat er een evaluatie gebeurt? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 43 van 25 november 2005 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger stelt, subsidieert de Vlaamse Gemeenschap de opleiding 
van de schuldbemiddelaars, de juridische helpdesk en (onrechtstreeks) het handboek voor 
schuldbemiddeling. 
 
Wat de evaluatie van deze investering aangaat, kan op grond van de jaarverslagen van de VVSG het 
volgende worden gezegd: van 1998 tot 2004 werden 39 basisopleidingen gegeven. In totaal genoten 
721 personeelsleden van de OCMW’s en de CAW’s van deze opleiding. Uit evaluaties blijkt dat het 
merendeel van deze cursisten van is mening dat deze basisvorming absoluut noodzakelijk is om als 
schuldbemiddelaar aan de slag te gaan.  
 
Vanuit de OCMW’s en de CAW’s kwam de vraag naar verdere uitdieping van bepaalde thema’s. 
Sinds 2001 werd hieraan tegemoet gekomen door de ontwikkeling en de organisatie van twee 
verdiepingsmodules op juridisch vlak. In 2002 werden drie nieuwe verdiepingsmodules op methodisch 
vlak ontwikkeld. Sindsdien behoren deze vijf modules tot het jaarlijkse aanbod om de 
schuldbemiddelaars verder kwalitatief te blijven ondersteunen.  
 
Van 2001 tot 2004 werden 26 bijkomende opleidingen gegeven. In totaal genoten 408 personeelsleden 
van de OCMW’s en de CAW’s van deze bijkomende opleiding.  
 
Wat de juridische helpdesk die voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling werkt, betreft, 
werd er steeds voor een “advies op maat” geopteerd.  
In 2002 werden 113, in 2003, 140 en in 2004, 135 adviezen gegeven. 
Daarnaast verschaft deze helpdesk ook collectieve informatie door de diensten over nieuwe 
reglementeringen, evoluties in rechtsleer en opmerkelijke rechterlijke uitspraken in te lichten. 
 
Het handboek schuldbemiddeling tenslotte, waarvoor de helpdesk sinds 2003 als hoofdredacteur 
fungeert, heeft een 700 tal abonnees. 
 
Het HIVA onderzocht in 2002 de schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW’s en CAW’s (zie Hulp op 
krediet, schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW’s en CAW’s, Leuven, 2002). Recenter  onderzoek 
met betrekking tot de schuldbemiddeling is er niet. 
 
In 2006 wil ik werk maken van een Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling.  In dat kader zal een 
evaluatie van het huidig aanbod gebeuren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 152 
van 12 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rust- en verzorgingstehuizen   -   Brandveiligheidsvereisten 
 
Uiteraard dienen de rust- en verzorgingstehuizen te voldoen aan de strikte brandveiligheidsvereisten, 
anders dreigen zij hun erkenning te verliezen. 
 
1. Hoeveel en welke rust- en verzorgingstehuizen (RVT) voldoen momenteel niet aan de 

brandveiligheidsvereisten? Kan de minister dit opsplitsen per provincie? 
 

Hoe wordt dit opgevolgd? 
 

2. Welke RVT dreigen hierdoor hun erkenning te verliezen? 
 
3. Welke zijn de verschillende oorzaken voor het niet voldoen aan deze brandveiligheidseisen? 
 
4. Vergen de problemen vaak serieuze investeringen om aan de normen te kunnen voldoen? 
 

Kunnen er in dit kader subsidies verleend worden voor aanpassingswerken, bijvoorbeeld uit VIA? 
Zo ja, in welke mate was dit reeds het geval? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 152 van 12 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
In de bijlage 1 bij het Koninklijk besluit van 21 september 2004 tot vaststelling van de normen voor de 
bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging wordt gesteld 
dat inzake brandveiligheid in het rust- en verzorgingstehuis alle voorzorgsmaatregelen moeten 
getroffen worden om brandgevaar te weren. Specifiek moeten de rusthuizen met een bijzondere 
erkenning als rust- en verzorgingstehuis de reglementering inzake brandveiligheid voor de rusthuizen 
toepassen.  
 
Inzake brandveiligheid bepaalt artikel 15, § 1  van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, 
zoals gecoördineerd op 18 december 1991, in dit opzicht dat geen serviceflatgebouw, woningcomplex 
met dienstverlening of rusthuis worden geëxploiteerd dan met inachtneming van de door de Vlaamse 
Regering vastgestelde normen.  Deze normen hebben o.a. betrekking op “6° specifieke 
veiligheidsaspecten voor de bejaardenvoorzieningen”. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten 
waaraan de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen moeten 
voldoen om te worden erkend bepaalt dat om erkend te kunnen worden de voorzieningen voor 
bejaarden moeten voldoen aan de veiligheidsnormen die voor dergelijke gebouwen van toepassing 
zijn, specifiek : 
1. voor de rusthuizen: de normen opgenomen in het Koninklijk besluit van 12 maart 1974 

betreffende de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen; 
2. voor de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening: de normen opgenomen in 

artikel 1, 1° van het Koninklijk besluit van 22 december 1980 houdende bekrachtiging van 
Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor normalisatie. 

 
Wat zijn specifieke vragen betreft, kan ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger het volgende meedelen: 
 
1. 148 van de 755 bestaande rusthuizen (al dan niet met een bijzondere erkenning als RVT) 

beschikken vandaag niet over alle elementen die hen in staat stellen te voldoen aan alle gestelde 
brandveiligheidvereisten. Hierbij gaat het vaak over het feit dat ze niet beschikken over een 
formeel brandveiligheidsattest dat hen normaliter door de brandweer moet afgeleverd worden. Dit 
komt onder meer tot uiting in de splitsing van deze 148 voorzieningen per provincie.: 
 
Provincie aantal 
Antwerpen 78 
Vlaams-Brabant  3 
Limburg  9 
Oost-Vlaanderen 44 
West-Vlaanderen 14 

 
Voor de identificatie van de individuele voorzieningen verwijs ik naar de bijlagen 1 en 2.  
 
In dit kader wil ik benadrukken dat het opvolgen van een vastgestelde 
brandveiligheidsproblematiek in een voorziening in eerste instantie een verantwoordelijkheid is 
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van de uitbater van deze voorziening.  Het is immers deze uitbater die ervoor moet zorgen dat aan 
de bewoners van de voorziening een veilige woon- en zorgomgeving en aan het personeel een 
veilige werkomgeving aangeboden wordt.  Vastgestelde tekorten op de brandveiligheidnormering 
in de voorziening moeten dan ook door de uitbater ervan prioritair weggewerkt worden.  Het is 
evident dat dit doorgaans gebeurt in overleg met alle betrokken partijen (lokale brandweer, 
erkennende overheid,…). 
 
In het kader van de opvolging van de naleving van de uitgevaardigde erkenningsnormen moet elk 
rusthuis bij een aanvraag tot verdere erkenning een recent attest van de brandweer voegen. Dit 
attest moet de meest actuele stand van zaken omvatten inzake de naleving van de 
brandveiligheidvoorschriften in de voorziening.  Ook bij de periodieke inspecties van de erkende 
rusthuizen vormt de opvolging van de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften een vast 
item. 
 

2. In het kader van de erkenning van de voorzieningen met een brandveiligheidsproblematiek werd in 
1991 een nieuw artikel 18 toegevoegd aan de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, zoals 
gecoördineerd op 18 december 1991. 
Dit artikel bepaalt dat in afwijking van de artikelen 14, 15 en 17 serviceflatgebouwen, 
woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen, die het bewijs inzake het naleven van de 
geldende bepalingen betreffende de veiligheidsmaatregelen die toepasselijk zijn voor dergelijke 
gebouwen niet kunnen voorleggen, erkend kunnen worden, of in voorkomend geval voorlopig erkend 
kunnen worden, mits aan volgende voorwaarden is voldaan : 
a) voldoen aan alle op basis van artikelen 15 en 17 uitgevaardigde voorwaarden en normen, 

uitgezonderd de veiligheidsaspecten; 
b) het kunnen voorleggen van een attest van de bevoegde burgemeester, na advies van de territoriaal 

bevoegde brandweerdienst, waarin alle maatregelen dienen te worden opgesomd die enerzijds 
onmiddellijk dienen te worden genomen, teneinde tijdelijk de veiligheid van de verblijfhouders te 
waarborgen en die anderzijds dienen te worden uitgevoerd teneinde deze gebouwen conform te 
maken aan de geldende veiligheidsnormen; 

c) aantonen dat ofwel de werken betreffende de veiligheidsnormen werden aangevat en op normale 
wijze worden voortgezet; 
ofwel een volgens de door de Regering vastgestelde regels opgemaakt ontwerp met betrekking tot 
het in overeenstemming brengen van dergelijk gebouw met de geldende veiligheidsnormen ter 
goedkeuring aan het agentschap werd voorgelegd; 
ofwel een met alternatieve veiligheidsmaatregelen gemotiveerde aanvraag om afwijking zoals 
bepaald in de terzake geldende bepalingen werd ingediend; 

d) gedurende deze periode van erkenning of, in voorkomend geval van voorlopige erkenning, 
uitgebaat blijven door dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. 

Deze erkenning of, in voorkomend geval voorlopige erkenning, kan slechts worden verleend voor 
opeenvolgende periodes die gezamenlijk een maximale duur van 3 jaar niet mogen overschrijden. 
 
Voor de identificatie van de 89 individuele voorzieningen die op basis van artikel 18 van de 
decreten erkend zijn, verwijs ik eveneens naar bijlage 1.  
 
Wanneer er echter een onvoorwaardelijk gunstig brandweerattest ontbreekt en de mogelijkheid tot 
erkenning in het kader van artikel 18 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden uitgeput 
is, kan er bij strikte toepassing van de geldende regelgeving geen verdere erkenning meer 
toegestaan worden.   
 
De verantwoordelijke beheersinstantie van de voorziening beschikt in dit geval doorgaans over 
een recent brandweerverslag dat echter nog een aantal bemerkingen vermeldt en een  attest van de 
burgemeester waarin deze stelt dat onvoldoende beveiligingsmaatregelen werden getroffen 
overeenkomstig de veiligheidsnormen die voor dergelijke gebouwen van toepassing zijn maar dat er 
op het gebied van de veiligheid geen bezwaar is tegen de verdere uitbating van dit rusthuis. Tevens 
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wordt in dit geval door het agentschap bij de voorziening een stappenplan opgevraagd met betrekking 
tot het wegwerken van de tekorten vermeld in het brandweerverslag. 
 
Om de werkingssubsidies van het RIZIV en desgevallend de lopende RVT-erkenning niet te 
hypothekeren en gelet op het feit dat de uitbater van het rusthuis doorgaans voorlopig alle 
mogelijke maatregelen getroffen heeft om zo maximaal mogelijk aan de geldende 
veiligheidsnormen te voldoen, wordt voor deze voorzieningen een verdere erkenning van beperkte 
duur verleend. Zowel mijn voorgangers als ikzelf opteren voor deze oplossing in afwachting van 
de uitvaardiging van de geplande wetgeving die de problemen die aan de basis liggen van deze 
situatie (zie punt 3) definitief zouden moeten verhelpen.  

 
 Voor de identificatie van de 59 individuele voorzieningen die op basis hiervan erkend zijn verwijs 

ik eveneens naar bijlage 2. 
 
3. Door mijn administratie werd er in het najaar van 2004 een grondige globale analyse van de 

brandveiligheidsproblematiek in de residentiële ouderenvoorzieningen en sommige thuiszorg-
voorzieningen opgemaakt.  

 
De voornaamste oorzaken van de aangehaalde brandveiligheidsproblematiek die hierbij 
vastgesteld werden, zijn:  
a) de normen inzake brandveiligheid: het koninklijk besluit van 12 maart 1974 tot vaststelling 

van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen met zijn 
bijlagen is een allesomvattende regelgeving die nog dateert van vóór de regionalisering. Zo 
bevat deze wetgeving bepalingen die anno 2006 het voorwerp uitmaken van afzonderlijke 
regelgevingen, waardoor er overlappingen en/of tegenstrijdigheden zijn ontstaan. Bovendien 
zijn door de evolutie van de in de bouw gebruikte technieken en materialen een aantal normen 
vervat in deze regelgeving achterhaald, terwijl er geen vermelding is van nieuwe 
ontwikkelingen inzake brandveiligheid van de afgelopen 30 jaar (bvb. rook- en branddetectie 
is niet opgenomen in deze normen).  Wat de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met 
dienstverlening betreft zijn  de normen zoals opgenomen in artikel 1, 1° van het koninklijk 
besluit van 22 december 1980 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door 
het Belgisch Instituut voor normalisatie ondertussen door de federale overheid vervangen door 
een nieuwe wetgeving, zodat ook hier een zeer onduidelijke situatie bestaat inzake de te 
hanteren normering; 

b) de procedure: de wetgeving bevat zeer weinig elementen inzake de procedure met betrekking 
tot het afleveren van het bewijs dat in de inrichting voldoende beveiligingsmaatregelen 
werden getroffen.  Zo wordt er nergens eenduidig bepaald op welke wijze een initiatiefnemer 
het attest moet aanvragen, wie het aflevert en binnen welke termijn, wat de geldigheidsduur 
van het afgeleverde attest is en onder welke omstandigheden het komt te vervallen, in welke 
gevallen een attest moet afgeleverd worden, op welke wijze de procedure voor het bekomen 
van afwijkingen verloopt, enz. …); 

c) houding van bepaalde brandweerkorpsen: de onduidelijkheden in de regelgeving zoals vervat 
in voorgaande punten werden of worden door een beperkt aantal brandweerkorpsen 
aangewend om hun activiteiten ter zake op eerder minimalistische wijze uit te voeren.  Zo 
beperkt men zich bvb. tot het afleveren van een attest met opmerkingen, zonder enige verdere 
conclusie rond de uitbating van de voorziening. Bepaalde korpsen weigeren zelfs om een 
onderzoek in te stellen indien de wetgeving niet expliciet vermeldt dat voor een bepaalde 
situatie een onderzoek van de brandweer vereist is. Alhoewel er voor deze weinig 
constructieve houding slechts beperkt begrip kan opgebracht worden, dient toch opgemerkt te 
worden dat de enige mogelijke uitweg uit deze impasse het uitvaardigen van een duidelijke 
procedure met betrekking tot het afleveren van het vereiste attest is; 

d) hangende afwijkingsaanvragen: in toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 
maart 1974 kan de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, afwijkingen op 
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de brandveiligheidsnormen toestaan, weliswaar na advies van de inspectie die is ingesteld bij 
artikel 9 van de wet van 31 december 1963 op de civiele bescherming.   
Deze adviesverlening wordt geregeld door het coöperatieakkoord van 31 juli 1990 afgesloten 
tussen de federale overheid (vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken) en 
de Vlaamse Gemeenschap (vertegenwoordigd door de Vlaamse minister, bevoegd voor de 
bijstand aan personen). 

 Reeds in 1997 werd door het toenmalige federale Ministerie van Binnenlandse Zaken gewezen 
op de praktische onmogelijkheid om het samenwerkingsakkoord verder te blijven uitvoeren 
gelet op de inwerkingtreding van de basisnormen inzake brandpreventie en van de hiermee 
samenhangende afwijkingsprocedure.  De dossiers met betrekking tot afwijkingen op de 
brandveiligheidsnormen die door de Vlaamse overheid voor advies werden opgestuurd, 
worden door de federale diensten sedert dat ogenblik niet meer behandeld.  Het 
coöperatieakkoord als dusdanig is niet opgezegd, alleen genieten de dossiers de laagste 
prioriteit, waardoor zij de facto niet behandeld worden.  Alhoewel er door mijn voorgangers 
initiatieven genomen werden naar de federale overheid toe om uit deze impasse te geraken, 
hebben deze geen effect gehad. 

 Momenteel zijn er 117 dossiers die voor advies zijn doorgestuurd en waarvoor tot op heden 
geen advies ontvangen werd. Voor een beperkt aantal van de ingediende afwijkingsaanvragen 
is de aanvraag ondertussen zelfs reeds zonder voorwerp geworden omdat de voorziening 
gesloten werd (bvb. bij ingebruikname vervangende nieuwbouw), de aanpassingswerken 
werden uitgevoerd, een gunstig brandweerattest kon bekomen worden,….  In het overgrote 
deel van deze dossiers belemmert evenwel het uitblijven van een advies terzake het nemen van 
een beslissing rond de afwijkingsaanvraag door de Vlaamse overheid en de verdere erkenning 
van deze voorzieningen. 

 
Op basis van deze analyse heb ik mijn administratie dan ook de opdracht gegeven om een voorstel 
van oplossing uit te werken zodat aan de Vlaamse Regering een ontwerp van besluit hierover ter 
goedkeuring kan voorgelegd worden. Het is immers de Vlaamse Regering die in uitvoering van de 
overeenstemmende bepalingen in de decreten inzake de ouderenvoorzieningen en de thuiszorg-
voorzieningen de nodige uitvoeringsbesluiten moet uitvaardigen inzake de bepaling en naleving 
van de specifieke brandveiligheidnormen voor deze voorzieningen.  
Het op te maken ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering zal in eerste instantie een 
geactualiseerd normenkader omvatten dat rekening houdt met de technische evoluties inzake 
brandveiligheid van de afgelopen jaren en een antwoord poogt te bieden op de specifieke 
veiligheidsrisico’s verbonden aan de uitbating van de residentiële ouderenvoorzieningen en de 
thuiszorgvoorzieningen. Dit nieuwe normenkader werd trouwens de afgelopen jaren reeds 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bevoegde brandweerkorpsen en de sector.   
Tevens zal deze regelgeving een duidelijke en uniforme procedure omvatten met betrekking tot 
het afleveren van het attest inzake de naleving van deze normen.  Hierbij zal er duidelijkheid 
gecreëerd worden inzake de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van alle bij dit proces 
betrokken partijen.  
Ook wordt de oprichting gepland van een Vlaamse commissie voor de behandeling van 
afwijkingsaanvragen op de specifieke brandveiligheidsnormen voor de residentiële ouderen-
voorzieningen en de thuiszorgvoorzieningen.   

 
4. Ik kan meedelen dat de afgelopen decennia heel wat voorzieningen met eigen middelen of 

betoelaging van de overheid de noodzakelijke aanpassingswerken hebben uitgevoerd om aan de 
geldende erkenningnormen (inclusief de brandveiligheidsvoorschriften) te voldoen. De 
alternatieve financiering die binnen het VIPA momenteel uitgewerkt wordt, zal toelaten om ook 
voor de overblijvende rusthuizen de noodzakelijke investeringen met subsidiëring van de overheid 
door te voeren.  

 
 
BIJLAGEN 
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1. Lijst erkenning rusthuizen artikel 18 
 
2. Lijst erkenning rusthuizen brandveiligheid 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/VERVOTTE/152/antw.152.bijl.002.rtf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/VERVOTTE/152/antw.152.bijl.001.rtf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 157 
van 19 april 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Ongewenste zwangerschap   -   Beleid 
 
In het najaar van 2005 zou de minister werk maken van een betere ondersteuning en begeleiding van 
ongewenst zwangeren. Ook de thematiek van discreet of anoniem bevallen zou hier ter sprake komen. 
Dit verklaarde de minister in antwoord op een schriftelijke vraag van 20 mei 2005 (Bulletin van 
Vragen en Antwoorden nr. 22 van 22 juli 2005, blz. 2735). 
 
1. Wat is hierbij de stand van zaken? 
 
2. Wat zijn de resultaten van de gesprekken over de thematiek rond anoniem of discreet bevallen? 
 
3. Welke specifieke maatregelen heeft de minister tot op heden genomen wat de specifieke 

problematiek betreft van discreet en anoniem bevallen? 
 
4. Welke specifieke maatregelen heeft de minister tot op heden genomen voor een betere 

ondersteuning en begeleiding van ongewenste zwangerschappen? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 157 van 19 april 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
1. Verdere navraag werd gedaan in hoeverre deze noden nog steeds actueel zijn en niet 

ondervangen werden door andere wetgevende initiatieven.  
 
2. De binnenlandse adoptiediensten Gewenst Kind en De Mutsaard zijn beide nog steeds 

vragende partij voor een wettelijke regeling van de discrete bevalling, waarbij de 
biologische ouder enkel via een uitzonderlijke, goed beschermde procedure kan worden 
opgevraagd door het kind. Het anoniem bevallen waarbij geen enkel spoor aan het kind 
meer gelaten wordt om ooit zijn biologische ouders terug te vinden, vindt men geen goede 
oplossing. 

 
3. Dit betreft zoals reeds vermeld in een vorige antwoord, een bevoegdheid van de federale 

minister van justitie. Eventuele juridische initiatieven en wetsvoorstellen dienaangaande 
dienen dus federaal te worden opgenomen. De adoptiewetgeving biedt onvoldoende 
mogelijkheden tot oplossingen voor de onderliggende problematiek.  

 
4. Eind 2005 keurde de Raad van Bestuur van Kind en Gezin een vernieuwde aanpak van de 

prenatale dienstverlening aan kwetsbare zwangeren goed. Het doel is de doelgroep beter te 
bereiken en een dienstverlening voor Vlaanderen uit te bouwen.  
Kwetsbare zwangeren zijn zwangeren die een specifieke ondersteuning nodig hebben    
wegens een verminderde draagkracht en/of wegens bijzonder belastende omstandigheden 
(onevenwicht tussen draagkracht en draaglast).  
Enkele voorbeelden: zwangeren die zich niet of onvoldoende medisch laten opvolgen, 
aanstaande ouders die leven in kansarmoede, aanstaande ouders met verslavingsproblemen 
(drugs, alcohol, medicatie), aanstaande ouders met een handicap (lichamelijk en/of 
psychisch), sociaal geïsoleerde zwangeren, zwangeren en hun partner met een onzeker 
verblijfsstatuut of die leven in de illegaliteit. Ook ongewenst zwangeren behoren tot deze 
doelgroep. 
 
Naast de gezondheidsvoorlichting over zwangerschap en bevalling wordt meer aandacht 
gegeven aan de psychosociale begeleiding. Hierdoor worden ook ongewenst zwangeren 
beter ondersteund. Afhankelijk van de situatie en de voorkeur van de zwangere en eventueel 
haar partner kan dat gaan om emotionele ondersteuning, bemiddeling, zorgcoördinatie, het 
uitbouwen van het informele netwerk van het gezin, praktische ondersteuning, begeleide 
doorverwijzing,… Kind en gezin werkt voor de dienstverlening samen  met andere partners 
zoals crZ (centrum voor relatievorming en Zwangerschapsproblemen), OCMW, CLB, 
abortuscentra, expertisecentra kraamzorg en andere netwerkpartners. 
Om de verschillen in de concentratie van de doelgroep op te vangen werd een regionale 
aanpak van de dienstverlening uitgewerkt. De operationalisering van de dienstverlening is 
verschillend in de grootsteden (met prenatale steunpunten), centrumsteden en landelijke 
gebieden.  
Eigen medische prenatale begeleiding wordt door Kind en Gezin enkel in kansarme buurten 
in prenatale steunpunten uitgebouwd. Hier kunnen ook ongewenst zwangeren terecht. Voor 
deze begeleiding wordt er nauw samengewerkt met de huisartsen, gynaecologen en 
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vroedvrouwen. Buiten de grootsteden worden zwangeren voor medisch prenatale 
begeleiding verwezen naar de reguliere medische sector. 

 
De dienstverlening wordt vanaf 2006 in Brussel, Antwerpen, Gent en Mechelen ingevoerd. 
In de centrumsteden en de landelijke gebieden wordt onthaal, vraag- en aanbodverheldering 
en psychosociale dienstverlening uitgebouwd. Voor de medisch prenatale begeleiding wordt 
er verwezen naar de reguliere medische sector. Op basis van proefprojecten in Oostende, 
Leuven en Genk wordt dit aanbod verder uitgewerkt. 

 
In de laagdrempelige prenatale steunpunten kunnen kwetsbare personen ook terecht met 
vragen rond contraceptie. Er gebeurt een eerste opvang met begeleide verwijzing naar de 
reguliere medische sector. Ook gaat er ruime aandacht naar het uitleggen van het correct 
gebruik van contraceptieve middelen. Kind en Gezin zal de dienstverlening rond 
contraceptie vanaf het najaar 2006 verder op punt stellen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 158 
van 19 april 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Ongewenste tienerzwangerschap   -   Beleid 
 
Op een schriftelijke vraag van 20 mei 2005 in verband met initiatieven die de minister nam om het 
aantal ongewenste zwangerschappen of tienerzwangerschappen te verminderen, kreeg ik als antwoord 
onder andere dat “het aantal kinderen opgegeven voor adoptie verwaarloosbaar is (40 gevallen in 
1998)” (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 22 van 22 juli 2005, blz. 2735). 
 
Het valt mij op dat dit zeer oude cijfers zijn en bovendien vind ik die cijfers reeds terug, alsook 
letterlijk een deel van het antwoord, in het antwoord op een vraag van 2002! 
 
Volgens berichten in de pers stijgt het aantal abortussen als gevolg van ongewenste 
tienerzwangerschappen. 
 
1. Beschikt de minister over recente gegevens m.b.t. het aantal kinderen opgegeven voor adoptie? 

(van 2001 tot op heden) 
 
2. Beschikt zij over recente gegevens m.b.t. het aantal zwangerschapsafbrekingen? (van 2001 tot op 

heden) 
 
3. Beschikt zij over recente gegevens m.b.t. het aantal zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen onder 

de 20 jaar? (van 2001 tot op heden) 
 
4. Welk percentage zwangerschappen eindigt op een abortus? 
 
5. Is de minister van oordeel dat de reeds door haar genomen maatregelen om de stijging van 

ongewenste tienerzwangerschappen tegen te gaan, voldoen, of nam zij reeds bijkomende 
initiatieven? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 158 van 19 april 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
1. Hierna vindt u een tabel met het aantal kinderen geboren in België dat voor adoptie werd 

afgestaan. 
 

  2001 2002 2003 2004 
Geadopteerde 
kinderen in België 
geboren 

29 32 21 25 

   
2.   43.2% van de vrouwen die een abortus plegen is woonachtig in Vlaanderen. 

31.06% is woonachtig in Wallonië. 
23.29% is woonachtig in de hoofdstad en 2.5% is woonachtig in het buitenland. 

  
Aangezien ik niet beschik over een indeling bij tienermoeders, zijn bij die indeling alleen de 
Belgische cijfers gegeven. 

 In België werden in 2002 en 2003 volgens het Centrum voor relatievorming en zwangerschaps-
problemen 14.791 en 15.595 geregistreerde abortussen uitgevoerd. Om een zicht te krijgen op het 
aantal Belgische vrouwen dat in de laatste twee jaar voor abortus koos, moet van deze cijfers het 
aantal buitenlandse vrouwen worden afgetrokken en moeten de Belgische vrouwen die in 
Nederland een abortus laten uitvoeren hierbij worden opgeteld. Bovendien zijn er enkele 
laattijdige registraties en kiest men er in de analyses voor om enkel de abortussen vóór de 
12de week van de zwangerschap in rekening te brengen. De schaarse abortussen na de 12de week 
van de zwangerschap (in ziekenhuizen) betreffen doorgaans positieve prenatale diagnoses of 
ernstig gevaar voor de gezondheid van de moeder. 
In 2002 beëindigden 15.666 en in 2003 16.653 Belgische vrouwen een zwangerschap . 

Totaal aantal abortussen in België 2002-2003 

 2002 2003 
 14.791 15.595 
Buitenlandse vrouwen - 414 - 349 
Belgische vrouwen die in Nederland abortus lieten 
uitvoeren 

+ 1.224 + 1.091 

Laattijdige registraties + 115 + 370 
Abortussen na 12 weken zwangerschap - 50 - 54 
TOTAAL 15.666 16.653 

 
Bijna de helft van de vrouwen in 2002-2003 die voor abortus kozen, zijn tussen de 20 en de 30 
jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de abortuscliënten is 27,5 jaar.  
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Aantal abortussen per leeftijdscategorie in België 2000-2003 

 2000 2001 2002 2003 
10-19 j. 2082 2208 2122 2162 
20-24 j. 3421 3761 3692 4032 
25-29 j. 3065 3332 3339 3411 
30-34 j. 2661 2822 2904 3001 
35-39 j. 1870 1936 1976 2107 
40-44 j. 623 656 700 810 
> 45 j. 36 54 57 68 
Gemiddelde leeftijd 
abortuscliënten 

27,23 27,18 27,35 27,42 

 
3. Er zijn geen cijfers beschikbaar voor 2004 - 2005. Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2000  

2082  zwangerschapsafbrekingen bij meisjes onder de 20 jaar plaatsvonden, in 2001 2208, in 
2002 2122 en in 2003 2162.  

 
4. Hierbij wordt gevraagd naar de abortusratio. Dat is de vergelijking van het totaal aantal 

zwangerschappen met het aantal abortussen. De abortusratio is het aantal abortussen per 100 
zwangerschappen. Het totaal aantal zwangerschappen is de som van het aantal abortussen 
(cijfers van de Nationale Commissie ter evaluatie van de wet op de zwangerschapsafbreking, 
rapport 2002-2003) en het aantal geboorten (cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek, 
FOD Economie). Het aantal geboortes per leeftijdscohorte is het resultaat van eigen 
berekeningen op basis van gegevens van SPE (Studiecentrum Perinatale Epidemiologie) en 
ONE (Office de la naissance et de l’enfance). 
Voor 2002 en 2003 is de abortusratio respectievelijk 12,41% en 12,92%. Dit betekent dat meer 
dan 10% van de zwangerschappen in België eindigt in een abortus. De combinatie van het 
stijgend aantal gerapporteerde abortussen in België en een dalend aantal geboorten, resulteert 
in een stijgende abortusratio over de voorbije 10 jaren. 

 
5. Sensoa werkt binnen de vastgelegde afspraken in het convenant specifiek naar de doelgroep 

jongeren toe om hen via preventieacties te leren veilig vrijgedrag aan te nemen. De cijfers 
tonen aan dat er sinds 2001 een daling van het aantal tienerzwangerschappen is: van 5511 naar 
4725 (van 1.85% naar 1.55 % van het totaal aantal zwangerschappen). Ter vergelijking: in 
Groot-Brittanië ligt dit cijfer rond de 5%.  
Deze daling is voor mij een teken dat de preventieacties werken. 

 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -145- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 159 
van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Armoededecreet   -   Uitvoering 
 
Het decreet betreffende de armoedebestrijding trad in werking op 1 januari 2004. Dit maakt de 
erkenning en subsidiëring mogelijk van organisaties voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in de 
armoede. Tevens kunnen armoedebestrijdingsprojecten met een experimenteel, aanvullend of 
vernieuwend karakter financieel ondersteund worden. 
 
Het uitvoeringsbesluit beschrijft een horizontaal overleg dat minstens vier keer per jaar plaatsvindt en 
een verticaal overleg dat binnen elk beleidsdomein wordt opgericht. Vorig jaar was dit laatste nog niet 
gerealiseerd. Met dit permanent armoedeoverleg zou het armoedebeleid in de verschillende sectoren 
beter op elkaar afgestemd moeten worden. 
 
1. Hoeveel organisaties zijn er tot op vandaag erkend? 
 
2. Zijn er reeds subsidieaanvragen van experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten? Zo ja, 

welke en hoeveel subsidie werd toegekend? 
 
3. Hoeveel overlegmomenten vonden sinds de inwerkingtreding van het Armoededecreet plaats, 

zowel voor het horizontaal als voor het verticaal overleg? 
 
4. Wat zijn de resultaten van de totnogtoe gehouden overlegmomenten? 
 
5. Wat is de stand van zaken inzake het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding? 
 
6. Is er reeds een betere afstemming van het armoedebeleid in de verschillende sectoren merkbaar? 

Op welke manier? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 159 van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Momenteel zijn er 54 erkende verenigingen waar armen het woord nemen.  

Daarnaast bepaalt artikel 29 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 
decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding dat er maximaal twee organisaties 
voor coördinatie en toeleiding tot de opleiding ervaringsdeskundigen in de armoede kunnen 
worden erkend. Tot op vandaag is er één organisatie erkend, namelijk vzw De Link.  
 

2. Artikel 18 van het decreet betreffende de armoedebestrijding bepaalt dat de Vlaamse Regering 
binnen de beschikbare begrotingskredieten en aanvullend op de reguliere subsidies middelen 
kan aanwenden om projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter te 
ondersteunen. 
Tot op vandaag zijn er nog geen projectsubsidies toegekend. De beschikbare begrotingskredieten 
in het kader van het armoededecreet zijn immers als reguliere subsidies steeds integraal gegaan 
naar de verenigingen waar armen het woord nemen (via het Vlaams Netwerk van verenigingen 
waar armen het woord nemen) en naar vzw De Link voor de coördinatie en toeleiding tot de 
opleiding van ervaringsdeskundigen. 

 
3. Het horizontaal permanent armoedeoverleg vond sinds de inwerkingtreding van het decreet (1 

januari 2004) 13 maal plaats. 
 
Art. 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2003 
betreffende de armoedebestrijding bepaalt dat binnen elk beleidsdomein een verticaal overleg 
wordt opgericht. Iedere Vlaamse minister bepaalt in overleg met het Vlaams Netwerk de nadere 
regels van de werking van dat verticale overleg binnen zijn beleidsdomein. Dit verticale overleg 
heeft tot taak de specifieke beleidsinitiatieven te toetsen aan de visie en de ervaring van de 
doelgroep en voorstellen tot bijsturing te formuleren. 
Als coördinerend minister bevoegd voor het armoedebeleid heb ik op 11 maart 2005 via een 
mededeling aan de Vlaamse Regering mijn collega-ministers nogmaals gewezen op het feit dat 
iedere Vlaamse minister de nodige stappen dient te zetten om het verticaal PAO op te starten 
binnen de respectievelijke beleidsdomeinen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedere 
minister om dit overleg te organiseren.  
 
Voor wat betreft mijn beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vond een eerste 
verticaal armoedeoverleg plaats op 7 oktober 2005. Hierop werd de brede welzijns- en 
gezondheidssector uitgenodigd.  
Te kaderen binnen het armoedebeleid, waren er in 2006 reeds 3 bijeenkomsten rond de werking 
van de LAC’s (Lokale Adviescommissies) en hun rol bij mogelijke afsluiting van elektriciteit en 
aardgas. Hierop waren alle mogelijke betrokkenen aanwezig (VVSG, vertegenwoordigers 
armenverenigingen, opbouwwerk, Eandis, Inter-Regies, VREG, kabinet Peeters,…). 
 
Daarnaast heb ik structureel overleg met het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het 
Woord Nemen en vertegenwoordigers van aanverwante sectoren: Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk en Samenlevingsopbouw Vlaanderen. 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -147- 
 
 

 

4. Het horizontale armoedeoverleg heeft als belangrijkste taak de opmaak van het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding. Bovenop de concrete maatregelen per beleidsdomein omvat dit plan ook een 
algemeen kader en enkele transversale krachtlijnen. Naast de opmaak van het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding werd in het horizontaal overleg ook aandacht besteed aan enkele transversale 
thema’s zoals bv. opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting en de 
ontwikkeling van een instrument voor actieve rechtendetectie. Daarnaast rapporteren de 
aandachtsambtenaren in het horizontaal overleg over het verticaal overleg binnen hun domein. 
Hierdoor is er permanent aandacht voor de ganse armoedeproblematiek en kunnen er eventueel 
dwarsverbindingen worden getrokken. 
Voor wat betreft mijn beleidsdomein werden op een eerste bijeenkomst de werkprincipes 
vastgelegd. Zo werd beslist om ook hier thematisch te gaan werken. Het  verticaal overleg rond de 
werking van de LAC’s, moet tegen volgende winter leiden tot een verbetering van de werking van 
de LAC’s.  

 
5. De Vlaamse Regering nam op 25 november 2005 kennis van het Vlaams Actieplan 

Armoedebestrijding 2005-2009.  
Er is een actualisatie van het actieplan voorzien tegen maart 2007. Hiervoor zal de komende 
maand aan de aandachtsambtenaren gevraagd worden alle acties te actualiseren via 
opvolgingsfiches. Vervolgens zal ik rond de jaarwisseling opnieuw een consultatieronde bij de 
verenigingen organiseren zodat de gestarte dialoog daadwerkelijk plaats kan vinden. 

 
6. Inclusief armoedebeleid is geen makkelijke opdracht. Via het horizontaal overleg trachten we tot 

een goede afstemming tussen de sectoren te komen. Via de rapportering van de 
aandachtsambtenaren zorgen we voor permanente aandacht op de brede armoedeproblematiek. 
Via de opvolging van de maatregelen ontwikkelen we een dynamisch armoedebeleid waarbij we 
de nodige drukking kunnen uitoefenen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 160 
van 21 april 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Racisme in de zorgsector   -   Richtlijnen 
 
Blijkbaar is er ook racisme in de zorgsector. 
 
1. Beschikt de minister over cijfers met betrekking tot incidenten van racistische aard tussen 

patiënten en verzorgend personeel en tussen cliënten en opvoedend personeel? 
 
2. Worden terzake door de overheid richtlijnen gegeven in de gezondheidszorg en de welzijnssector? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 160 van 21 april 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Ik werd niet op de hoogte gebracht van incidenten van racistische aard tussen verzorgend personeel en 
patiënten, gebruikers of bewoners in de zorg- en gezondheidssector. Ik heb dan ook geen richtlijnen 
hierover meegedeeld aan de zorg -en gezondheidssector. 
 
In 2003 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids -en 
welzijnsvoorzieningen goed (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2003). Dit 
decreet is van toepassing op elke organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en die 
activiteiten uitoefent op het domein van de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding, de 
preventieve gezondheidszorg, het gezin, het maatschappelijk welzijn, het onthaal en de integratie van 
inwijkelingen, de personen met een handicap, de bejaarden, de jeugdbescherming, en de sociale 
hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, met uitzondering van 
organisaties die activiteiten uitoefenen op het domein van het medisch verantwoord sporten en centra 
voor leerlingenbegeleiding. 
 
Art. 3 §1 van het decreet  betreffende de kwaliteit van de gezondheids -en welzijnsvoorzieningen stelt: 
“Onverminderd de naleving van de erkenningsnormen die op haar van toepassing zijn, is een 
voorziening, overeenkomstig haar opdracht, verplicht aan iedere gebruiker verantwoorde zorg te 
verstrekken, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, van ideologische, filosofische of 
godsdienstige overtuiging, van ras of geaardheid en zonder onderscheid van de vermogenstoestand 
van de betrokkene.” 
 
Ik verwijs eveneens naar de decretale verankering, namelijk in de regelgeving op de 
ouderenvoorzieningen in Vlaanderen, van de erkenningsnorm voor rusthuizen en 
serviceflatgebouwen/woningcomplexen met dienstverlening die betrekking heeft op “de vrijheid van 
de in de voorziening verblijvende personen en de eerbiediging van hun ideologische, filosofische of 
godsdienstige overtuiging.”  
 
Volgens erkenningsnorm 1.6. met betrekking tot het verplicht op te stellen reglement van orde voor 
ouderenvoorzieningen moet aan elke bejaarde gedurende zijn opneming een volledige filosofische, 
godsdienstige en politieke vrijheid gewaarborgd worden.  
 
Bovendien verwijs ik naar erkenningsnorm 1.10 voor service-flatgebouwen en erkenningsnorm 1.12 
voor rusthuizen waarin staat vermeld dat de beheersinstantie een reglement van opname- en 
ontslagbeleid moet opstellen waarin geen opname- en ontslagcriteria mogen worden opgenomen die 
betrekking hebben op de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging of op lidmaatschap 
van een organisatie of groepering.  
 
Tot slot moet er volgens erkenningsnorm 4.4. voor rusthuizen voor elke medewerker een getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag kunnen overgelegd worden. 
 
Ik wil ook meedelen dat tijdens de audit in de ziekenhuizen de mate waarin het ziekenhuis inspeelt op 
de multiculturele samenleving wordt bevraagd. Over dit aspect kunnen aanbevelingen geformuleerd 
worden met betrekking tot het voorzien in een gestructureerde interculturele bemiddeling en het 
vertalen van documenten en infobrochures volgens de taalbehoeften van een relevant grote 
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patiëntengroep (aanbevelingen zijn niet afdwingbaar en niet verbonden aan normering, maar 
worden door het auditteam meegegeven ter verbetering van de kwaliteit van zorg).  In 2005 werden er 
drie aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot het vertalen van documenten en infobrochures. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 162 
van 28 april 2006 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Zorgverzekering   -   Grensarbeiders 
 
In de grensstreek – en in de streek van Turnhout – wonen tal van grensarbeiders. Zij betalen hun 
sociale bijdragen in Nederland en velen van hen zijn bovendien particulier verzekerd voor 
ziektekosten. 
 
Sedert het invoeren van de Vlaamse Zorgverzekering ontvangen velen van hen jaarlijks een 
uitnodiging en herinnering tot betaling van een bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering. Particulier 
verzekerden zijn niet bekend in de kruispuntdatabank van de sociale verzekering, daarom krijgen zij 
jaarlijks deze herinnering. 
 
Echter, de particulier verzekerden hoeven deze bijdrage aan de Vlaamse Zorgverzekering niet te 
leveren. Om een vrijstelling te verkrijgen, moeten zij een attest laten invullen door hun particulier 
verzekeraar en dat laten terugsturen naar het Vlaams Zorgfonds. Wanneer zij in het verleden reeds een 
bijdrage hebben geleverd, kunnen zij die bovendien terugvorderen. 
 
Wordt er niet overwogen om in het kader van de administratieve vereenvoudiging particulier 
verzekerden niet jaarlijks te belasten met het invullen van een attest en zo ja, kan de minister dit 
toelichten?  
 
Wordt er niet overwogen om dit attest alleen te laten bezorgen indien er zich een wijziging in de 
particuliere verzekering van de betrokkene heeft voorgedaan?  Zo ja, kan de minister dit toelichten? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 162 van 28 april 2006 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Het is inderdaad zo dat de personen, ouder dan 25 jaar, die wonen in Vlaanderen en die, 
overeenkomstig de terzake geldende Europese regelgeving, uit eigen hoofde buitenlands sociaal 
verzekerd zijn, niet onder de aansluitingsplicht in het kader van de Vlaamse zorgverzekering 
ressorteren. 
 
Praktisch werd voormeld principe in de regelgeving als volgt uitgewerkt: 
- wanneer een persoon op de eerste dag van een referentieperiode in het kader van de Vlaamse 
zorgverzekering uit eigen hoofde buitenlands sociaal verzekerd is, dan moet, kan of mag die persoon 
niet aansluiten bij een erkende zorgkas; 
- wanneer een persoon in de loop van een referentieperiode in het kader van de Vlaamse 
zorgverzekering komt wonen in Vlaanderen en die persoon is op de eerste dag van de daaropvolgende 
referentieperiode uit eigen hoofde buitenlands sociaal verzekerd, dan moet, kan of mag die persoon 
niet aansluiten bij een erkende zorgkas voor de referentieperiode waarin hij in Vlaanderen kwam 
wonen, noch voor de daaropvolgende referentieperiode. 
 
Wat het bewijs van de hoedanigheid van uit eigen hoofde buitenlands sociaal verzekerde betreft, wordt 
als algemeen beginsel gesteld dat de betrokken personen zelf het bewijs moeten leveren en dit door 
gebruik te maken van de daartoe in de regelgeving vastgestelde formulieren. 
 
Wat de praktische bewijsvoering betreft, dient echter een onderscheid te worden gemaakt tussen de uit 
eigen hoofde buitenlands mutualistisch sociaal verzekerden en daarnaast de uit eigen hoofde 
buitenlands particulier sociaal verzekerden. 
 
Wat de eerste categorie betreft is het zo dat het Vlaams Zorgfonds van het sectoraal comité bij de 
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid de toestemming heeft gekregen voor een gegevensstroom 
waarbij, via de Kruispuntbank, de personen die op de relevante referentiedata uit eigen hoofde 
buitenlands mutualistisch sociaal verzekerd zijn door de ziekenfondsen worden meegedeeld aan het 
Vlaams Zorgfonds. De personen die aldus door het Vlaams Zorgfonds kunnen worden geïdentificeerd 
dienen zelf geen enkele actie meer te ondernemen, tenzij in het geval zij reeds ten onrechte bijdragen 
zouden hebben betaald in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. 
 
Wat de tweede categorie betreft is er een wezenlijk verschil, nl. de personen die uit eigen hoofde 
buitenlands particulier sociaal verzekerd zijn, zijn door geen enkele Vlaamse, noch federale instantie 
gekend. Dit impliceert dat de betrokken personen zelf het initiatief moeten nemen om zich bij het 
Vlaams Zorgfonds bekend te maken als uit eigen hoofde buitenlands particulier sociaal verzekerd. 
Deze personen moeten per referentieperiode telkens opnieuw het bewijs leveren dat hun hoedanigheid 
op de eerste dag van de betreffende referentieperiode nog steeds dezelfde is en dit omdat het Vlaams 
Zorgfonds in de onmogelijkheid verkeert dit zelf op te volgen. 
 
Als mogelijke administratieve vereenvoudiging kan inderdaad worden overwogen dat de betrokken 
personen, na éénmaal aan het Vlaams Zorgfonds het bewijs te hebben geleverd van hun hoedanigheid 
van uit eigen hoofde buitenlands particulier sociaal verzekerde, slechts het Vlaams Zorgfonds opnieuw 
moeten informeren bij een wijziging in hun hoedanigheid. Deze mogelijkheid is echter niet verkieslijk 
omdat het risico op niet vast te stellen misbruik reëel is.  
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Bovendien blijkt uit de gegevens van de periode tot en met 31 december 2005 dat de groep van 
personen die uit eigen hoofde buitenlands particulier sociaal verzekerd zijn vooral personen betreft die 
onderworpen zijn aan het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Door de wijziging van de Nederlandse 
socialezekerheidswetgeving, zijn er met ingang van 1 januari 2006 geen personen meer die 
overeenkomstig het Nederlandse socialezekerheidsstelsel uit eigen hoofde particulier verzekerd 
moeten zijn, m.a.w. het aantal personen die jaarlijks opnieuw het bewijs moeten leveren van hun 
hoedanigheid is hierdoor sterk gereduceerd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 163 
van 28 april 2006 
van VERA JANS 
 
 
 
Autisme   -   Evolutie hulpvragen 
 
Volgens een artikel in De Standaard van 6 april 2006 vormen kinderen en jongeren met autisme de 
sterkst stijgende groep in de jaarlijkse instroom van al wie hulp vraagt bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap. In zes jaar tijd zou het aandeel van hulpvragen van deze groep zijn 
toegenomen van 5 % in 1999 naar 12 % in 2005. 
 
Ook het aantal hulpvragen van volwassenen met autisme zou zijn toegenomen. 
 
1. Is er een stijging van het aantal hulpvragen van zowel kinderen, jongeren als volwassenen waar te 

nemen inzake hulpvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap? 
 

a) Zo ja, wat is het stijgingspercentage van het aantal hulpvragen over de laatste vijf jaar per 
leeftijdsgroep (kinderen, jongeren, volwassenen)? 

 
b) In welke absolute aantallen is het aantal hulpvragen over de laatste vijf jaar per leeftijdsgroep 

gestegen? 
 

c) Wat is de verdeling per provincie? 
 

2. In hoeveel procent van de aanvragen per leeftijdsgroep wordt enkel autisme als reden voor een 
hulpvraag gemeld? 

 
3. In hoeveel procent van de aanvragen per leeftijdsgroep betreft het een hulpvraag voor autisme in 

combinatie met een andere handicap of stoornis? 
 
4. Voor welke hulpmiddelen, aanpassingen en tegemoetkomingen wordt er een beroep gedaan op het 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap? 
 
5. Wat is de weerslag van deze hulpvragen op de begroting van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap? Graag een overzicht van de laatste vijf begrotingsjaren. 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 163 van 28 april 2006 
van VERA JANS 
 
 
 
1. Tabel I geeft het aantal goedgekeurde eerste aanvragen weer, in de jaren 1999 tot 2005, en per 

leeftijdsklasse. De percentages in de tabel geven de evolutie weer tegenover het vorige jaar, 
eveneens per leeftijdsklasse. 

Tabel I: aantal eerste aanvragen naar leeftijdsklasse, 1999-2005 
 

aantal eerste aanvragen (zorg + werk + imb) per jaar naar 
leeftijd 

    leeftijdsklasse 
    0-12 13-20 21+ Totaal

1.264 1.035 6.039 8.3381999 
        

1.310 1.193 7.148 9.6512000 
3,6% 15,3% 18,4%  15,7%
1.560 1.313 8.587 11.4602001 

19,1% 10,1% 20,1%  18,7%
2.015 1.669 15.466 19.1502002 

29,2% 27,1% 80,1%  67,1%
2.584 1.990 20.864 25.4382003 

28,2% 19,2% 34,9%  32,8%
3.098 2.134 19.410 24.6422004 

19,9% 7,2% -7,0%  -3,1%
1.943 1.633 10.548 14.124

aa
nv

ra
ag

ja
ar

 

2005 
-37,3% -23,5% -45,7%  -42,7%

Totaal 
  13.774 10.967 88.062 112.803
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In Tabel II geven we de verdeling per provincie en per leeftijdsklasse, van de goedgekeurde eerste 
aanvragen, over de periode 1999-2005. 

Tabel II: verdeling per provincie en per leeftijdsklasse, over de jaren 1999-2005 
 

   aanvraagjaar  
      1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Totaal
PA onbekend leeftijdsklasse 21+    1 13   14
  Totaal      1 13   14
PA-Antwerpen 0-12 383 405 476 726 803 993 674 4460

  
13-
20 289 362 392 426 638 626 502 3235

  

leeftijdsklasse

21+ 1541 1947 2487 4045 5514 4856 2871 23261
  Totaal   2213 2714 3355 5197 6955 6475 4047 30956
PA-Brabant 0-12 190 272 284 272 268 399 351 2036

  
13-
20 180 233 245 318 259 300 301 1836

  

leeftijdsklasse

21+ 941 1376 1633 3040 3002 2771 1768 14531
  Totaal   1311 1881 2162 3630 3529 3470 2420 18403
PA-Limburg 0-12 127 134 176 201 296 350 230 1514

  
13-
20 183 235 245 374 337 226 304 1904

  

leeftijdsklasse

21+ 975 1262 1288 2946 3181 2763 1668 14083
  Totaal   1285 1631 1709 3521 3814 3339 2202 17501
PA-Oost-
Vlaanderen 0-12 230 270 338 455 801 709 334 3137

  
13-
20 171 190 210 275 343 477 270 1936

  

leeftijdsklasse

21+ 1236 1174 1344 2283 3779 4175 2095 16086
  Totaal   1637 1634 1892 3013 4923 5361 2699 21159
PA-West-
Vlaanderen 0-12 334 229 286 361 416 647 354 2627

  
13-
20 212 173 221 276 413 505 256 2056

  

leeftijdsklasse

21+ 1346 1389 1835 3151 5375 4845 2146 20087
  Totaal   1892 1791 2342 3788 6204 5997 2756 24770

 
 
 
2 en 3. Autisme wordt geregistreerd als een kenmerk van een persoon, ongeacht of de hulpvraag direct  

betrekking heeft  op het autisme  zelf dan wel op eventuele andere gezondheidsstoornissen.   Er  is 
dus  geen  één op  één relatie tussen  het  persoonskenmerk  autisme  en  de aard van de hulpvraag,  
tenzij wellicht in die gevallen waarin uitsluitend autisme als gezondheidsstoornis staat 
geregistreerd. Bijgevolg geven we hierna cijfers over personen  (die een  of meerdere eerste  hulp- 
vragen stelden) en niet over hulpvragen als dusdanig.  

Bij 3257 personen die een eerste aanvraag deden aan het Vlaams Fonds in de periode 1999-2005 
werd de code 'autisme' geregistreerd. De tabel toont de ontwikkeling van het aantal aanvragers met 
autisme in de onderzochte periode.  

 

Tabel III: Aanvragers met autisme (+ eventueel andere stoornis) 
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jaar aantal % % van alle aanvragers 
1999 194 6.0 4.6 
2000 214 6.6 4.3 
2001 337 10.3 5.6 
2002 417 12.8 7.3 
2003 615 18.9 8.4 
2004 817 25.1 10.2 
2005 663 20.4 12.3 

Totaal 3257 100 7.8 

Het aantal aanvragers met autisme gaat in stijgende lijn tot het jaar 2004 in absolute aantallen, 
maar in verhouding tot het totale aantal aanvragers blijft het ook in 2005 stijgen.  

In 1507 van de 3257 gevallen (46%) is autisme de enige stoorniscode die werd toegekend. In de 
volgende tabel zien we dat die situaties van enkelvoudig autisme sterker toenemen dan die waar er 
ook nog andere stoornissen zijn. We stellen vast dat het aantal aanvragers met enkel autisme in 
deze periode bijna verzevenvoudigd is, terwijl dit voor de aanvragers met ook nog een andere 
stoornis maar een verdubbeling is.  

Tabel IV: aanvragers met enkel autisme t.o.v. aanvragers met autisme + andere stoornis 
 

jaar enkel autisme autisme + andere stoornis totaal 
1999 53 141 194 
2000 74 140 214 
2001 140 197 337 
2002 198 219 417 
2003 295 320 615 
2004 393 424 817 
2005 354 309 663 

Totaal 1507 1750 3257 
1999-2005 x 6.8 x 2.2 x 3.4 

 

De volgende tabel laat de relatie zien met de leeftijd van de aanvragers. 
 
Tabel V: Aanvragers met autisme (+ eventuele andere stoornis) naar leeftijd 

 
leeftijd Totaal van de 

aanvragers 
Aanvragers met enkel 

autisme 
Aanvragers met 
autisme + ander 

stoornis 

0-12 9 111  1 208 (13.3%) 1179 (12.9%) 

13-20 6 161  195 (3.2%) 373 (6.1%) 

21+ 26 097  104 (0.4%) 198 (0.8%) 

Totaal 41 369 1 507 (3.6%) 1750 (4.2%) 
 

Bij de kinderen (0-12) hebben iets meer dan één op de tien aanvragers een hulpvraag voor autisme, 
dit geldt zowel voor de jongeren waarvoor autisme de enige gezondheidstoornis is als voor hen bij 
wie er ook nog andere stoornissen zijn.  Bij de jongeren (13-20) zijn de percentages al heel wat 
lager en bij de volwassenen (21+) zijn ze nog lager.  

 
 
4. Aanvragen naar hulpmiddelen, aanpassingen en tegemoetkomingen worden behandeld 

overeenkomstig het “Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de 
criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiele 
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bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap”.  De refertelijst als bijlage bij 
het besluit geeft een overzicht van de vormen van materiële bijstand waarvoor een beroep kan 
gedaan worden op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (V.A.P.H.)   

Zowel besluit als refertelijst zijn terug te vinden op de website van het V.A.P.H. (www.vlafo.be) 

 
5. Weerslag op begroting van vragen naar individuele materiële bijstand (hulpmiddelen, aanpassingen 

en tegemoetkomingen): 

2001 2002 2003 2004 2005 
15.074.864 € 15.270.747 € 18.591.312 € 28.829.309 € 27.404.310 € 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 164 
van 28 april 2006 
van VERA JANS 
 
 
 
“Serviceflats”   -   Criteria en controle 
 
In het kader van levenslang wonen wordt het principe van meegroeiwoningen voor senioren 
gepromoot. Serviceflats is één van de nieuwere vormen van alternatieve huisvesting. Deze vorm van 
huisvesting geeft enerzijds de zekerheid van (met de zorgbehoefte meegroeiende) zorg en anderzijds 
de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985 regelt de rechtspleging voor erkenning en 
sluiting van serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. Het besluit van de 
Vlaamse Regering van 17 juli 1985 bepaalt de normen waaraan een serviceflat of een woningcomplex 
met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. 
 
Uit de cijfergegevens van de Vlaamse overheid blijkt dat de programmatienorm in 31.747 
wooneenheden voor serviceflatgebouwen/woningcomplexen met dienstverlening voor het Vlaams 
Gewest voorziet. Op 1 januari 2006 waren er 12.797 wooneenheden (40,31%) gerealiseerd. Rekening 
houdende met de geplande wooneenheden komt men aan een invulling van 18.445 wooneenheden 
(58,10%). Er is dus nog een groot “gat in de markt”. 
 
Naast de serviceflats/woningcomplexen met dienstverlening die voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden van de Vlaamse overheid, is er een hele markt met goede en slechte 
voorbeelden van “seniorenwoningen”, “bejaardenflats”, “ouderenappartementen”. Hier ontbreekt een 
erkenning en elke daarbij horende garantie. 
 
Uitgangspunt dient mijns inziens te zijn dat er nooit de indruk mag worden gewekt dat er “zorg” wordt 
aangeboden indien dit niet gebeurt. 
 

1. Op welke wijze wordt gegarandeerd dat initiatieven die zich bedienen van de term “serviceflat” 
ook voldoen aan de normen die in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 
1985 werden vastgelegd? 

 
2. Welke sancties staan er op het oneigenlijk gebruik van de term “serviceflat” in het kader van 

reclamecampagnes? 
 

3. Acht de minister het aangewezen om ook aan termen als senioren-, bejaardenwoningen en  
-residenties een certificaat of logo toe te kennen op basis van een aantal criteria? Dit teneinde 
een aantal minimumgaranties te kunnen waarborgen. 

 
4. Welke informatiecampagnes worden er door de overheid gevoerd in het kader van de 

bekendmaking van het aanbod aan erkende serviceflats en teneinde mensen te attenderen op 
enventuele misbruiken? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 164 van 28 april 2006 
van VERA JANS 
 
 
 
1. Het is niet gegarandeerd dat initiatieven die niet erkend zijn door de overheid als 

“serviceflatgebouw” of “woningcomplex met dienstverlening” voldoen aan de normen die in het 
kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 werden vastgelegd. 
De bejaarden die dergelijke serviceflats kopen of huren moeten zich bij eventuele geschillen 
wenden tot de burgerlijke rechtbanken die bevoegd zijn voor de interpretatie van dergelijke huur- 
en dienstcontracten. 

 
2. De vraagstelling over de bedrieglijke reclame valt onder de bevoegdheid van mijn federale collega 

Freya Van den Bossche, Vice-Eerste Minister en minister van Begroting en van 
Consumentenzaken. 

 
3. Het toekennen van een certificaat aan de diverse bestaande en toekomstige vormen van  senioren- 

of bejaardenwoningen is een interessante piste maar roept ook weerstand  en heel wat vragen op. 
De keuze van criteria kan immers zeer betuttelend overkomen. Bejaarde mensen willen zelf de 
keuze maken hoe en waar ze zullen wonen. Met de invoering van de wetgeving op de serviceflats 
had de wetgever niet de bedoeling om de woningmarkt voor bejaarden te begrenzen, integendeel 
het was de bedoeling om een nieuw woningconcept ingang te doen vinden als een alternatief voor 
opname in een rusthuis. In 1985 verbleven in rusthuizen een groot aantal bejaarden die niet 
zorgbehoevend waren maar die om sociale of andere redenen (bvb onaangepaste huisvesting, 
veiligheid) behoefte had aan een beschermde woonomgeving. Sinds 1985 zijn de 
leefomstandigheden van de bejaarden gewijzigd. Nu zijn veel bejaarden eigenaar of huurder van 
een aangepaste of aanpasbare woning en maken ze gebruik van het aanbod van de 
diensteneconomie. Boodschappen kunnen thuis afgeleverd worden, warme en koude maaltijden 
kunnen gekocht worden, diverse traiteurs leveren maaltijden aan huis, door de invoering van de 
dienstencheques is de poetshulp ook meer gestructureerd. Momenteel wordt onderzocht in welke 
mate het huidige concept van serviceflatgebouwen moet aangepast worden met het oog op een 
duidelijkere profilering binnen het aanbod aan aangepast en beschermd wonen van ouderen. 

 
4. Er wordt nu geen informatiecampagne gevoerd door de overheid met het oog op de bekendmaking 

van het aanbod aan erkende serviceflats. Wel voorziet de wetgeving dat een bejaarde voor zijn 
opname in een rusthuis of een serviceflatgebouw, samen met een maatschappelijk werker de 
verschillende mogelijkheden van hulpverlening moet onderzoeken en bespreken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 165 
van 5 mei 2006 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Ziekte van Lyme   -   Sensibilisering 
 
Op 29 april laatstleden konden we in de kranten lezen dat de ziekte van Lyme aan een opmars bezig is. 
Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIV) en het 
Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid. Het aantal landgenoten dat de ziekte van Lyme 
zou hebben opgelopen, is de afgelopen drie jaar met de helft toegenomen tot 1.672 gevallen. Volgens 
de resultaten van de peillaboratoria kregen in 2005 maar liefst 1.264 Vlamingen te maken met de 
ziekte. Het grootste aantal besmettingen situeerde zich in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Limburg. 
 
Op 5 juli 2005 stelde ik hieromtrent een analoge vraag in de Commissie voor Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin (Handelingen C277 van 5 juli 2005, blz. 21-23). In haar antwoord stelde de 
minister dat de voorlichting en sensibilisering hieromtrent cruciaal zijn en dat zij daarom de campagne 
van haar voorgangers, gevoerd rond buitenrecreatie en de folders die hierop betrekking hadden, heeft 
aangevuld en laten herdrukken. Zij zei toen dat zij via diverse websites, zoals de website van Kind en 
Gezin, de mutualiteiten, hulporganisaties en jeugdbewegingen, de informatie had doorgestuurd, maar 
dat zij over geen concrete informatie beschikte of de betrokken actoren op het terrein met deze 
informatie voldoende bezig waren. 
 
1. Heeft de minister vandaag concreet gegevens over de wijze waarop met de informatie inzake 

buitenrecreatie en specifiek de ziekte van Lyme werd omgegaan? 
 

Wat zijn de belangrijkste gegevens, zijn de meeste actoren zich bewust van de ziekte die de 
recreanten kunnen oplopen? 

 
2. Heeft de minister - zoals zij in haar antwoord van 5 juli 2005 suggereerde - reeds gesprekken 

gevoerd met de actoren op het terrein? 
 

Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan en kan de minister dit toelichten? 
 
Zo neen, plant zij alsnog dergelijke gesprekken en binnen welke termijn? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 165 van 5 mei 2006 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
De folderreeks rond buitenrecreatie wordt nog steeds bijgedrukt. Geïnteresseerden kunnen via de 
website www.gezondmilieu.be of via eenvoudige vraag bij mijn administratie exemplaren krijgen van alle 
beschikbare folders over risico’s bij buitenrecreatie.  
 
1.   Een recent overzicht leert dat van eind oktober 2005 tot en met 15 mei 2006 op deze wijze 

nog eens bijna 4.000 folders over teken en de ziekte van Lyme verspreid werden. Dit is alvast 
een duidelijke indicatie dat de interesse over de ziekte van Lyme levendig is en dat men zijn 
weg vindt naar de brochure.  

 
Op het internet van vele belangrijke actoren zoals jeugdbewegingen, wandelclubs en 
dergelijke, is de folder van mijn diensten alsmede andere informatie over teken en de ziekte 
van Lyme opgenomen. Hieruit concludeer ik dat het thema leeft onder de actoren en dat zij de 
beschikbare informatie actief verspreiden naar hun leden. 

 
Er zijn geen verdere details bekend over hoe de doelgroepen  met de door mijn diensten 
beschikbaar gestelde informatie in de praktijk omgaan en wat de perceptie is van de actoren 
over deze ziekte.   

 
2.  De actoren van het terrein worden via de gebruikelijke kanalen voor preventieve interventies 

gecontacteerd en geïnformeerd. Ik heb daarom aan mijn administratie de opdracht gegeven de 
informatiebrochures  nogmaals onder de aandacht te brengen van de LOGO’s, de CLB’s, de 
huisartsen  en de koepels van de jeugdbewegingen en om hun eventuele bemerkingen en 
suggesties op te vragen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 166 
van 5 mei 2006 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Zorgverzekering   -   Regularisaties 
 
Op 30 april 2006 eindigt de regularisatieperiode voor de zorgverzekering. Wie voor drie jaren zijn 
bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering niet, slechts gedeeltelijk of laattijdig betaald heeft, krijgt 
vanaf dan een geldboete van 100 tot 250 euro opgelegd. 
 
1. Hoeveel personen hebben gebruikgemaakt van deze regularisatie? Graag een opsplitsing per 

provincie en per zorgkas. 
 
2. Op welke manier werd de regularisatie bekendgemaakt? 
 
3. Hoeveel personen die zich konden regulariseren, hebben van deze mogelijkheid geen gebruik 

gemaakt? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 166 van 5 mei 2006 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. Het Vlaams Zorgfonds kan ten vroegste in de maand juli 2006 op basis van de gegevens afkomstig 

van de zorgkassen bepalen hoeveel personen gebruik gemaakt hebben van de regularisatie.  
 
2. Met de zorgkassen werd een overeenkomst gesloten betreffende het individueel aanschrijven van 

alle personen met nog verschuldigde ledenbijdragen uit het verleden. 
 
Ook de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ooit al eens een bijdrage hebben 
betaald, werden persoonlijk aangeschreven. 
 
Met de VVSG werden afspraken gemaakt met betrekking tot de regularisatie van cliënten van 
OCMW. 

 
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd bijkomend een ruimere communicatiecampagne 
gevoerd met het oog op de regularisatie én de aansluiting van nieuwe leden. Deze campagne was 
een samenwerking van staatssecretaris Brigitte Grouwels en mezelf.  

 
3. Verwijzend naar het antwoord op vraag 1 kan het Vlaams Zorgfonds pas in de maand juli deze 

vraag beantwoorden.  
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 167 
van 5 mei 2006 
van STEVEN VANACKERE 
 
 
 
Zorgverzekering Brussel   -   Regularisaties 
 
Voor de regularisatie-operatie in de Vlaamse Zorgverzekering was 31 december 2005 wat Brussel 
betreft een belangrijke deadline in verband met de voorwaarde van onafgebroken aansluiting, die 
vanaf januari 2006 verdubbelt. 
 
1. Hoeveel personen uit gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad hebben tot 31 

december 2005 gebruikgemaakt van het regularisatie-aanbod van de Vlaamse overheid? Kan de 
minister deze groep mensen ook beschrijven aan de hand van enkele statistische categorieën, en in 
het bijzonder: 
- leeftijdscategorie; 
- aard van de regularisatie (met name het aantal mensen dat al een eerste aansluitingsbijdrage 

had betaald voor de datum van 30 juni 2003)? 
 
2. Wat is het bedrag dat aan regularisatietussenkomsten werd geregistreerd voor het geheel van deze 

groep? 
 
3. Kan de minister al enige indicatie geven van de evolutie van de regularisaties sinds 1 januari 2006 

tot 30 april 2006 in de gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 167 van 5 mei 2006 
van STEVEN VANACKERE 
 
 
 
1. In totaal maakten 1832 personen uit gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad in de 

periode tot 31 december 2005 gebruik van de regularisatiemogelijkheid. 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht volgens leeftijdscategorie: 
 

Leeftijdscategorie personen 
26-44 916 
45-64 386 
65-69 78 
70-74 89 
75-79 109 
80-84 112 
85-89 75 
90-94 47 
95-99 17 
>= 100 3 
Totaal 1.832 

 
554 van de 1.832 personen hebben een eerste bijdrage betaald voor 30 juni 2003. 

 
2. In totaal werden 60.400 euro aan bijdragen geïnd bij de totale groep van 1832 personen. 
 
3. De gegevens om enige indicatie te kunnen geven van de regularisaties van 1 januari 2006 tot 30 

april 2006 zijn ten vroegste beschikbaar in juli 2006. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 168 
van 5 mei 2006 
van VERA JANS 
 
 
 
Serviceflats   -   Geweigerde en ingetrokken erkenningen 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985 regelt de rechtspleging voor erkenning en 
sluiting van serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. 
 
Indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor een voorlopige erkenning wordt onderzocht of de 
gestelde erkenningsnormen worden nageleefd. Eens een erkenning verkregen, dient een aanvraag tot 
verlenging van de erkenning uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de lopende erkenning 
ingediend te worden. 
 
De minister heeft de mogelijkheid de erkenning te weigeren, te schorsen of in te trekken. Zij kan ook 
een beslissing tot sluiting van de inrichting nemen. Verweer tegen deze beslissing kan worden 
aangetekend en wordt voorgelegd aan een adviserende beroepscommissie. Deze heeft de bevoegdheid 
om een advies te formuleren. 
 
1. Hoeveel aanvragen tot erkenning van serviceflats of woningcomplexen met dienstverlening 

werden er ingediend voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005? 
 
2. Hoeveel serviceflats of woningcomplexen met dienstverlening kregen een voornemen van 

weigering van de erkenning voor de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005? 
 
3. In hoeveel gevallen ging het om een weigering van een verlenging van de vorige erkenning? 
 
4. Aan welke erkenningsnormen werd door de inrichtingen waaraan geen erkenning of verlenging 

van erkenning werd gegeven, niet voldaan? 
 
5. In hoeveel dossiers werd er voor de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005 door de bevoegde minister 

overgegaan tot: 
 

- schorsing van de erkenning; 
- intrekking van de erkenning; 
- sluiting? 

 
6. Hoe vaak werd er verweer aangetekend tegen de beslissing van de minister in de jaren 2002, 2003, 

2004 en 2005? 
 

Hoeveel keer gaf de commissie een negatief advies en hoeveel keer een positief advies? 
 
7. Wat was de uiteindelijke beslissing van de minister in de respectieve gevallen (m.a.w. volgde de 

minister het advies van de commissie)? 
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8. Hoeveel van deze instellingen waarvoor de beslissing van de minister uiteindelijk negatief was, 

functioneren nu nog? 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -173- 
 
 

 

INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 168 van 5 mei 2006 
van VERA JANS 
 
 
 
1. In totaal werden er van begin 2002 tot eind 2005 67 aanvragen tot erkenning van 

serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening ingediend. 15 hiervan werden 
ingediend in 2002, 19 in 2003, 18 in 2004 en 15 in 2005. 

 
2. Van 2002 tot 2005 kreeg geen enkel serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening 

een voornemen tot weigering van erkenning. 
 
3. Rekening houdend met het antwoord op de tweede vraag, werd ook voor geen enkele 

voorziening beslist de verlenging van de erkenning te weigeren. 
 
4. Eveneens rekening houdend met het antwoord op de tweede en de derde vraag, kan op deze 

vraag geen antwoord worden geformuleerd. 
 
5. Voor geen enkele voorziening werd in de periode 2002-2005 de erkenning geschorst of 

ingetrokken. Noch werd in deze periode door de op dat ogenblik bevoegde minister overgegaan 
tot sluiting van een serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening. 

 
6. Gezien het antwoord op de vijfde vraag tekende geen enkele voorziening verweer aan tegen een 

beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning of een beslissing tot sluiting van de 
voorziening. Bijgevolg was er terzake ook geen advies van de adviserende beroepscommissie. 

 
7. Zoals vermeld in het antwoord op de vijfde vraag was er geen dergelijke beslissing terzake. 
 
8. Gezien het antwoord op de vorige vraag, kan op deze vraag geen antwoord worden 

geformuleerd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 169 
van 10 mei 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Lokaal sociaal beleid   -   Brussel (2) 
 
Het probleem van het lokaal sociaal beleid en de toepassing ervan in Brussel werd reeds meermaals in 
de Commissie voor Welzijn besproken. 
 
Het lokaal sociaal beleid tracht een antwoord te zijn op twee noden: de nood aan algemene, centrale 
coördinatie en sturing van het welzijnsaanbod enerzijds en het garanderen van een laagdrempelige, 
toegankelijke hulp- en dienstverlening anderzijds. 
 
In Brussel wordt op het decreet Lokaal Sociaal Beleid ingespeeld via drie proefprojecten: Ganshoren, 
Molenbeek en Etterbeek. 
 
De VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) wil op verschillende plaatsen met verschillende 
bevolkingstypes en met verschillende noden experimenteren. Zij wil zo het lokaal sociaal beleid op 
een gecoördineerde manier aanpakken. In alle zones waar werd begonnen  met een lokaal sociaal 
beleid is ook lokaal sociaal overleg van start gegaan, aldus minister Grouwels in de VGC. 
 
Deze elementen werden opgenomen in het evaluatierapport, dat uiterlijk op 30 april moest worden 
ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Is dit rapport inmiddels ingediend? 
 
Wat zijn de resultaten ervan? 
 
Kan de minister een stand van zaken geven hieromtrent? 



-176-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006
 
 

 

INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 169 van 10 mei 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
In april 2005 werd aan de v.z.w. Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad de opdracht gegeven om in 
kader van het lokaal sociaal beleid een experiment te coördineren waarbij drie sociale huizen zouden 
worden uitgebouwd vertrekkende vanuit drie hoeken:  

• één sociaal huis in een gebied met een sterk kansarmoedeprofiel; 
• één sociaal huis waarbij de focus ligt op bejaarden: 
• één sociaal huis waarbij de structurele samenwerking met het lokaal bestuur centraal staat. 

 
De proefprojecten vonden plaats in respectievelijk Oud-Molenbeek, Ganshoren en Etterbeek. Men 
koos ervoor om niet de terminologie te gebruiken van het Sociaal Huis maar van “Sociaal Lokaal”. 
 
Op de specifieke vragen luidt het antwoord als volgt: 
 
1. Het rapport werd eind april 2006 ingediend. 
 
2. Het concept van het Sociaal Huis/Sociaal Lokaal is meer dan een loket met balie en 

doorverwijsfunctie. Het is ook het kader voor netwerking en sectoroverschrijdende 
samenwerkingsafspraken binnen een werkgebied. Beide elementen kwamen duidelijk naar 
voor in de proefprojecten. 

 
In de proefprojecten werden volgende resultaten geboekt: 

 
1. In Etterbeek bereidt men een fysiek Sociaal Lokaal voor. In dit Sociaal Lokaal staan 

een professioneel onthaal, vraagverduidelijking en gerichte doorverwijzing centraal. 
Het OCMW van Etterbeek, het CAW Mozaïek en de partners van het Wijkhuis 
Chambéry zijn momenteel samen in onderhandeling om na te gaan hoe dit onthaal 
georganiseerd kan  worden en wie daarin welke rol speelt. De partners bereiden een 
samenwerkingsprotocol voor waarin Chambéry, CAW en OCMW onderling de 
permanentie van het onthaal regelen. Dit vertrekt vanuit het principe van gezamenlijke 
inzet van personeel vanuit de verschillende organisaties. 

2. Voor het pilootproject van Molenbeek werden de opmaak van een lokale sociale kaart 
en een gebruikersonderzoek centraal gesteld.  
Een lokale sociale kaart is voor de lokale actoren een cruciaal instrument om een 
betere kennis te verwerven van het lokale aanbod en om een gerichte doorverwijzing 
te kunnen realiseren.  
Het gebruikersonderzoek moet de stem van de hulpvrager naar boven brengen. Via 
gebruikersparticipatie wordt het functioneren van de sociale dienstverlening 
bespreekbaar gesteld en wordt achterhaald hoe hulpvragers invulling geven aan een 
toegankelijk aanbod: zijn de verschillende voorzieningen gekend? Weten bewoners 
wat hun aanbod is? Hoe pakken hulpvragers een probleem aan? Wat is hierbij 
bepalend? 

3. In Ganshoren is gekozen om het pilootproject  open te trekken naar de omliggende 
gemeenten die een gelijkaardig (sociaal-demografisch) profiel vertonen: kleine, eerder 
welstellende gemeenten, hoog aandeel senioren waaronder veel Nederlandstaligen, 
weinig Nederlandstalig eerstelijnsaanbod,…  Samen met hen wordt bekeken hoe de 
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pijlers van het Lokaal Sociaal Beleid ook in deze regio ingevuld kunnen worden. Het  
‘platform Sociaal lokaal Noordwest’ bouwt verder op de bestaande netwerken van de 
thuisgezondheidskern en het coördinatorenoverleg van de gemeenschapcentra N-W, 
uitgebreid met andere actoren die in dit werkgebied actief zijn. 

 
3. Dit project werd begeleid door een stuurgroep. In de stuurgroep zetelen 

vertegenwoordigers vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommisie, de Vlaamse 
Gemeenschap, de Brusselse Welzijnsraad en het werkveld. 
Het eindrapport werd op de stuurgroep besproken. Bij de verschillende partners ligt de 
vraag momenteel voor hoe een vervolg kan worden gegeven aan dit experiment.  
Op 23 mei 2006 heb ik alvast de bevestiging ontvangen van staatssecretaris Brigitte 
Grouwels dat de BWR, zoals het voorbije jaar, kan rekenen op middelen voor een halftijds 
personeelslid en de daaraan gekoppelde werkings- en projectkosten. 
Ikzelf heb in mijn begroting € 60.000,00 voorzien om dit project, voor een laatste keer, te 
verlengen. De projectaanvraag hiervoor is momenteel in behandeling. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 170 
van 11 mei 2006 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Pneumokokkenvaccinatie   -   Sensibilisering 
 
De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde is een campagne gestart met brochures, om ouders 
te overtuigen hun kinderen te laten inenten tegen pneumokokken. Terecht wordt gesteld dat inenting 
het enige juiste middel is om de ziekte terug te dringen. 
 
1. Deze campagne past in een preventiebeleid tegen pneumokokken. Het vaccin tegen 

pneumokokken is reeds opgenomen in het vaccinatieschema van de minister maar wordt tot op 
heden helaas nog steeds niet terugbetaald. De minister is bevoegd voor preventie. 

 
Wordt deze campagne ondersteund door de minister? Op welke wijze?  
 

2. Welke initiatieven zijn er in de laatste drie jaar genomen om ouders te sensibiliseren over de 
noodzaak van deze inenting? Op welke wijze is dit gebeurd? 

 
Hoeveel middelen zijn hiervoor vrijgemaakt? Graag indien mogelijk een opsplitsing per jaar. 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 170 van 11 mei 2006 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde is inderdaad gestart met een campagne met 
brochures over pneumokokkenvaccinatie. Ook de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde raadt 
het vaccin aan en haar adviezen worden meegenomen in de Vlaamse Vaccinatiekoepel.  
 
Ik heb dit jaar deze vaccinatie laten opnemen in het basisvaccinatieschema voor Vlaanderen. Dit had 
ik vorig jaar immers opgenomen in mijn beleidsbrief. Op 8 mei 2006 heb ik in een persmededeling 
laten weten dat ik op de volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, die doorgaat op 19  
juni 2006, duidelijkheid wil over het engagement van de federale minister die bevoegd is voor het 
RIZIV, met name mijn collega de heer Rudy Demotte. Ik wil eindelijk duidelijkheid om werk te 
kunnen maken van een overheidsfinanciering van het vaccin conform het protocolakkoord van 20 
maart 2003. 
 
1. De campagne op zich, zoals ze door de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde gevoerd 

wordt, wordt financieel niet door ons gesteund.  
 
2. Het vaccin kwam in oktober 2004 ter beschikking in de apotheken in België. Vanaf oktober 2004 

informeert Kind en Gezin de ouders over dit, door de Hoge Gezondheidsraad van België 
aanbevolen, vaccin. Ook de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde raadt het vaccin reeds 
van in 2004 aan. Begin dit jaar heb ik het vaccin laten opnemen in het basisvaccinatieschema voor 
Vlaanderen om deze adviezen vanuit de overheid verder te versterken. Voor een echt succesvolle 
vaccinatiecampagne dient echter het vaccin bij voorkeur gratis ter beschikking gesteld te worden 
van de vaccinatoren. Ik zal hier dan ook op aandringen op de volgende Interministeriële 
Conferentie Volksgezondheid. 

 
De middelen die Kind en Gezin hiervoor uittrekt zijn niet opsplitsbaar specifiek naar het 
pneumokokkenvaccin toe omdat deze informatie mee is opgenomen in de algemene toelichting 
over vaccins in de diverse informatiekanalen die Kind en Gezin gebruikt.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 171 
van 11 mei 2006 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Kinderdagverblijven   -   Nalatigheidsonderzoeken 
 
 
Enkele weken geleden is er in het kinderdagverblijf Bengelhof een zeer ernstig incident geweest, 
waarbij een kindje werd vergiftigd door rattenvergif dat in de lokalen was geplaatst. Een onderzoek 
door Kind en Gezin werd gestart. 
 
1. Wat zijn de resultaten van het onderzoek van Kind en Gezin?  
 

Welke maatregelen werden er getroffen? 
 
Is er een procedure tot intrekking van de erkenning ingezet? Zo ja, wat is de stand van zaken? 
 

2. Het kinderdagverblijf heeft een maand na het voorval de kans gekregen om zijn standpunt te 
bepalen en om aan te tonen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen werden genomen. 

 
Wat was het standpunt?  
 
Welke maatregelen zijn er genomen om een absolute veiligheid voor de kinderen te waarborgen? 
 

3. Kan de minister een overzicht geven van het aantal kinderdagverblijven waartegen een onderzoek 
is gestart, lopende is of reeds werd afgesloten wegens nalatigheid of grove fout in de laatste vijf 
jaar? Graag een overzicht per jaar. 

 
Indien er een fout of nalatigheid werd vastgesteld, welke maatregelen werden er genomen? 
 

4. Hoeveel procedures tot intrekking van de erkenning zijn er in de laatste vijf jaar ingezet, wat was 
de oorzaak en wat waren de resultaten? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 171 van 11 mei 2006  
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
1.& 2.Het incident in het kinderdagverblijf Bengelhof waarbij een kindje werd vergiftigd door 

rattenvergif, is door Kind en Gezin behandeld als een gevaarsituatie van zodra men ervan op 
de hoogte was. Op grond van de feiten heeft Kind en Gezin de procedure opgestart tot 
intrekking van de erkenning.  Deze procedure houdt in dat de voorziening dertig dagen tijd 
heeft om elementen aan te brengen ter verdediging. Deze procedure is een reglementair 
voorziene mogelijkheid wanneer een erkende voorziening niet (meer) beantwoordt aan 
erkenningscriteria.  De procedure is concreet opgestart omdat het erkenningscriterium "het 
garanderen van de veiligheid van de kinderen", op basis van een eerste inschatting van de 
feiten, niet was ingevuld.   
De inspectie heeft heel snel een bezoek gebracht en een uitgebreid verslag gemaakt van de 
vaststellingen.  
De voorziening zelf  heeft binnen de gestelde termijn  van 30 dagen geantwoord op de vragen 
van Kind en Gezin hoe ze de veiligheid van de kinderen garandeert.  De voorziening heeft ook 
aangegeven op welke manier ze er voor zal zorgen dat een dergelijk incident in de toekomst  
kan worden voorkomen. De maatregelen die de voorziening voorstelde om de veiligheid van 
kinderen te verzekeren en om gepast te reageren als een incident zich voordoet, werden door 
Kind en Gezin positief beoordeeld. Omdat gepast is gereageerd om de veiligheid van kinderen 
te allen tijde te kunnen garanderen, omdat het om een eenmalig incident gaat, (dat weliswaar 
door een samenloop van omstandigheden erge gevolgen had kunnen hebben), heeft Kind en 
Gezin beslist de erkenning niet in te trekken.  Binnen een aantal maanden wordt een 
bijkomend onderzoek gevoerd naar de effectiviteit van de nieuwe maatregelen.  Deze 
maatregelen houden bv. in dat er een strikte procedure moet gevolgd worden als er zich een 
incident of ongeval voordoet in het kinderdagverblijf en richtlijnen voor het omgaan met 
gevaarlijke producten. 

 
3. Er worden door Kind en Gezin geen aparte registraties gedaan van de voorzieningen 

waartegen een onderzoek is opgestart wegens nalatigheid of grove fout.  Als er een klacht is of 
een melding met betrekking tot een mogelijke gevaarsituatie, wordt als standaardprocedure 
een inspectiebezoek gebracht en worden aan de voorziening een aantal concrete vragen 
gesteld.  Het overzicht hieronder vermeldt het aantal opdrachten tot inspectie naar aanleiding 
van klachten bij erkende of zelfstandige kinderdagverblijven.  
Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken, afhankelijk van de concrete elementen van 
een dossier, kan een erkenning of attest van toezicht worden ingetrokken.  Er kunnen strikte 
voorwaarden worden gesteld voor het behoud van de erkenning of aan het attest van toezicht. 

 
Omdat er zich in de kinderopvang gevaarsituaties voordoen die soms erge gevolgen voor 
kinderen hebben, voert Kind en Gezin ook actie om de veiligheid in de opvang te verhogen.  
Dit gebeurt met vorming en studiedagen, met informatie, met het sensibiliseren via 
rondzendbrieven en persberichten.  Het aantal incidenten in de kinderopvang kan in 
verhouding tot het aantal opvangdagen, zeer beperkt worden genoemd. 
 
Tabel: aantal opdrachten tot inspectiebezoek naar aanleiding van klachten bij 
kinderdagverblijven en bij zelfstandige opvanginitiatieven 
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  2004 2005 Totaal 
Opdracht inspectie kinderdagver-
blijven  16 13 29 
      

 
 

  2004 2005 Totaal 
Opdracht inspectie mini-crèches 
+ zelfstandige 
kinderdagverblijven 98 133 231 
      

 
 
4. Er is geen registratie van de oorzaken, noch van de resultaten van de intrekkingen van 

erkenningen.  De oorzaken zijn in het algemeen een acute gevaarsituatie of een situatie waarin 
de voorziening op meerdere punten in gebreke is en blijft inzake het invullen van de 
erkenningscriteria.  In veel gevallen is het opstarten van de procedure voldoende om de 
voorziening tot actie te doen overgaan.  In een aantal gevallen leidt de procedure ook tot de 
effectieve intrekking van de erkenning of het attest van toezicht. 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 Totaal 
Procedures tot intrekking 
erkenning mini-crèches + 
zelfstandige kinderdagverblijven  2 11 5 19 37 
              

 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 Totaal 
Procedures tot intrekking 
erkenning 
kinderdagverblijven 1 0 2 0 3 6 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 172 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Jurysysteem 
 
Wanneer personeelsleden gerekruteerd worden om te werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, 
Vlaamse openbare instellingen of agentschappen) wordt voor de selectie vaak een beroep gedaan op 
een jury. 
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jury? 
 
2. Als de rekrutering verloopt via Jobpunt of Selor: duidt Jobpunt of Selor de juryleden aan, of 

gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever? 
 
3. Beslissen dergelijke jury’s bij consensus? 
 
4. Zijn er al gevallen bekend waarbij een jury geen consensus bereikte? 
 

Zo ja, op welke wijze werd dan een beslissing genomen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 61, Moerman nr. 68, 
Vandenbroucke nr. 177, Vervotte nr. 172, Van Mechelen nr. 154, Anciaux nr. 85, Bourgeois nr. 
98, Peeters nr. 462, Keulen nr. 147, Van Brempt nr. 159). 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 172 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister, bevoegd 
voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 173 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Kanalen 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor,  
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen,  
- in eigen beheer, 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde. 
 
Graag vernam ik van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in de periode 2001 tot en met 

2005 (cijfers per jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden Vlaamse openbare instellingen waarvoor de 

minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via:  
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde,  
 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 
 

4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 
Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of toekomstige agentschappen? 

 
5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 

van aanwerving?  
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Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 
 

6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 
integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 

 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr.62, Moerman nr. 69, 

Vandenbroucke nr. 178, Vervotte nr. 173, Van Mechelen nr. 155, Anciaux nr. 86, Bourgeois nr. 
99, Peeters nr. 463, Keulen nr. 148, Van Brempt nr. 160). 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 173 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister, bevoegd 
voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 174 
van 11 mei 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
MUG Halle   -   Begeleidingscommissie 
 
In haar antwoord op de vragen van 25 april omtrent de MUG van Halle heeft de minister verklaard dat 
ze met haar federale collega Demotte had afgesproken om de begeleidingscommissie zo snel mogelijk 
samen te roepen (Handelingen C220 van 25 april 2006, blz. 9-15). 
 
Kan de minister bevestigen dat die commissie ondertussen is samengekomen, dan wel meedelen of er 
al een datum werd afgesproken? 
 
Kan ze in het eerste geval verslag uitbrengen van de besprekingen die werden gevoerd? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 174 van 11 mei 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Het is u bekend dat ik van mening ben dat de begeleidingscommissie de beste manier is om tot 
afstemming te komen in dit dossier. Ik vind het uitermate belangrijk dat alle partners van bij het begin 
rond de tafel zitten.  
 
Op de commissievergadering voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 25 april 2006 deelde ik u 
mee dat ik bij minister Demotte zou aandringen om de bijeenkomst vervroegd te laten plaatsvinden. Ik 
heb Minister Demotte begin mei per brief gevraagd de geplande vergadering te vervroegen. 
 
Ik heb een uitnodiging ontvangen voor de startvergadering van de begeleidingscommissie voor 8 juni 
2006.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 175 
van 16 mei 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Ouderenadviesraden   -   Stand van zaken 
 
Senioren zijn een grote en nog steeds groeiende groep in onze samenleving. Toch zijn ze sterk 
ondervertegenwoordigd in de politiek. Vandaar de oproep van het Ouderen Overleg Komitee (OOK) 
om zich kandidaat te stellen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 8 oktober (“Ouderen 
eisen hun stem op”, 5 mei 2006, De Morgen). 
 
Het OOK is een adviesorgaan voor de Vlaamse overheid, maar de ouderen willen ook reële politieke 
inspraak. Het OOK vertegenwoordigt 850.000 georganiseerde ouderen. Die willen geen beleid dat 
enkel gericht is op noden en behoeften. De ouderen van vandaag zijn anders dan die van twintig jaar 
geleden, is de algemene conclusie. Een ouderenbeleid mag niet alleen over de bouw van rusthuizen 
gaan. Wij hebben eigen passies en interesses en ook daar moet politieke aandacht voor komen, stelt 
het OOK. Ouderen houden zich bijvoorbeeld bezig met ICT en dat is meer dan enkel met de computer 
werken. De actieve oudere is meer dan ooit in en dat heeft zijn repercussies. 
 
De nood aan seniorenvertegenwoordiging in de gemeente- en OCMW-raad is meer dan pertinent. 
Thans spreekt men vaak over ervaringsdeskundigen. Ouderen hebben tijdens hun leven kennis en 
ervaring opgedaan, maar vaak blijft die onbenut. Verschillende gemeenten hebben reeds een 
ouderenadviesraad opgericht, andere gemeenten zijn van plan een dergelijk orgaan op te richten in de 
nabije toekomst. Die raad is in zijn samenstelling een afspiegeling van de ouderenbevolking in de 
gemeente en er moet aandacht zijn voor vertegenwoordiging uit de verschillende deelgemeenten, 
wijken en diverse doelgroepen. De ouderenadviesraad heeft een adviserende functie voor 
aangelegenheden die de kwaliteit en het welzijn van het leven (zoals wonen, veiligheid, mobiliteit, 
zorg en gezondheid, informatie, levenslang leren, sport, etc.) van de ouderen beïnvloeden. Zij kunnen 
ook spontaan – zonder dat voorafgaandelijk een vraag van de gemeentelijke overheid is gesteld – een 
advies formuleren, vaak zonder gevolg. 
 
Verschillende gemeenten stellen ook een ouderenbeleidsplan op. Dat kan slechts een succes zijn als er 
een sterke gedragenheid is door én de ouderen én de rest van de bevolking en indien er een reële 
tegemoetkoming is aan de specifieke behoeften van de ouderen. 
 
De minister heeft hierop de volgende reactie gegeven: “Vlaanderen heeft nood aan een nieuw sociaal 
contract waarin de verschillende generaties er zich expliciet toe verbinden om voor elkaar te zorgen.” 
 
1. Welke beleidsmatige stappen onderneemt de minister om werk te maken van dit nieuw sociaal 

contract? 
 

Hoe gaat zij tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de ouderen? Kan de minister dit toelichten? 
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2. Heeft de minister een zicht op het aantal gemeenten dat reeds een ouderenadviesraad heeft en in 
hoeverre de gemeentebesturen rekening houden met de adviezen die deze raad uitbrengt? Kan zij 
dit toelichten? 

 
3. Totnogtoe is een ouderenadviesraad geen verplichting.  
 

Hoe kan de minister het oprichten van dergelijke organen stimuleren? Heeft zij hieromtrent al 
stappen ondernomen en zo ja, kan zij die toelichten? 
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INGE VERVOTTE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 175 van 16 mei 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1.  Ik ben er van overtuigd dat solidariteit de bindende kracht is die generaties zowel intern als extern, 

drijft. Alleen door meer solidariteit zal onze samenleving haar evenwicht herwinnen, zowel sociaal, 
economisch als moreel. Hiertoe moeten we als overheid de keuze maken om daadwerkelijk te 
investeren in de toekomst en in ons beleid rekening te houden met de sterk gewijzigde levensloop 
van mensen. Periodes van werken en niet-werken, van scholing en bijscholing, van zorgverlening 
en ontspanning wisselen elkaar af. Ze zijn niet meer automatisch gekoppeld aan verschillende 
levensfasen. 

 
 Ze maken het dan ook mogelijk dat mensen vandaag doen wat ze doen: werken, zorgen voor de 

kinderen en/of de (groot)ouders, zich bijscholen, kleinkinderen opvangen, vrijwilligerswerk doen, 
enzovoort. Deze nieuwe invulling van de levensloop moeten we als overheid sterk ondersteunen. 

 
 Een ouderenbeleid levert meer resultaat op als er tegelijkertijd een flankerend beleid gevoerd wordt 

naar andere doelgroepen. Een toekomstgericht beleid houdt immers rekening met de impact op de 
draagkracht van de verschillende generaties. Vandaag dwingt het sociale zekerheidssysteem 
mensen nog te veel om in een vooraf vastgelegde periode van het leven te studeren, te werken, te 
rusten. Terwijl deze activiteiten intrinsiek deel uitmaken van elk opgroeiend en zich ontwikkelend 
individu en dit in elke levensfase. Daarom moeten we mensen meer vrijmaken en vrijlaten zodat ze 
ook voor elkaar hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.  We moeten mensen de mogelijkheid 
geven om in elke levensfase verschillende zaken makkelijker te combineren: werken, studeren, 
zorgen, opvoeden, rusten… En zo het samenleven binnen en tussen generaties te harmoniseren. 

 
 Deze visie moet de rode draad zijn die het te ontwikkelen ouderenbeleidsplan op Vlaams niveau 

schraagt. Momenteel werkt mijn kabinet samen met de administratie en de Vlaamse ouderenraad 
aan de ontwikkeling van een ouderenbeleidsplan dat de volwaardige deelname van ouderen aan het 
maatschappelijk proces moet garanderen. Dit kan maar door het beter afstemmen op elkaar van de 
gerechtvaardigde noden en verzuchtingen van verschillende generaties waardoor het respect voor 
elkaar enkel kan groeien. We verzamelen thans over alle beleidsdomeinen heen de elementen die 
een bestaand en gewenst intergenerationeel ouderenbeleid gestalte kunnen geven op Vlaams 
niveau. 

 
2. In 2004 waren op 308 Vlaamse gemeenten 249 ouderenraden actief. Dat betekent een invulling van 

81%. Onderzoek naar de werking van deze raden is schaars en het is dan ook moeilijk antwoorden 
op de vraag in hoeverre gemeentebesturen rekening houden met de adviezen van hun 
seniorenraden. Uit onderzoek van Els Messelis1 blijkt dat de seniorenadviesraad een betere relatie 
zou hebben met de gemeente dan met het OCMW. Adviezen die door de ouderenraad geformuleerd 
worden aan gemeente/OCMW worden vaker besproken door de gemeente. De gemeente houdt 
meer rekening met de adviezen dan het OCMW. De seniorenadviesraad krijgt vaker van de 
gemeente een antwoord op het geformuleerde advies dan van het OCMW.  
 

                                                      
1  De werking van Vlaamse lokale seniorenadviesraden bekeken door het kritisch oog van 130 voorzitters, Els 
Messelis, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, augustus 2004 
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De door haar geïnterviewde voorzitters zijn van mening dat senioren feitelijke invloed hebben op 
alle beleidsniveaus maar de ervaren invloed scoort enkel goed op de niveaus die te maken hebben 
met ‘het beleid van organisaties die activiteiten voor senioren organiseren’, ‘het beleid van de 
thuiszorg’ en ‘het beleid van organisaties en instellingen in de gezondheidszorg‘. Deze resultaten 
zijn volledig in overeenstemming met de resultaten uit een andere studie.2 
 
Wat de externe belemmerende factoren voor goede inspraak betreft, worden vijf problemen 
aangehaald. Zo is er ten eerste te weinig erkenning van buitenaf . Hieronder wordt verstaan het 
gevoel hebben niet au serieux te worden genomen, vrijblijvend karakter, te weinig politieke wil, te 
weinig erkenning. Een tweede externe belemmerende factor is de communicatie met het 
gemeentebeleid die te weinig gestructureerd verloopt, waar te weinig erkenning is door de 
gemeente, waar een afwezigheid of een te groot gewicht is van de schepen. Een derde externe 
belemmerende factor is de samenwerking met de ambtenaren. Een aantal voorzitters ondervindt 
problemen op het vlak van het tekort aan ambtenaren, het feit dat ambtenaren over bevraagd zijn of 
dat er een stroeve samenwerking is tussen de seniorenadviesraad en de gemeente. Een vierde 
belemmerende factor is de politieke inmenging. Een vijfde belemmerende factor is de 
samenwerking met het OCMW die te gering zou zijn. 
 

3. Met de goedkeuring van het decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief 
Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen, heeft het parlement duidelijk gekozen 
om lokale ouderenadviesraden niet te verplichten. Als verantwoordelijk minister voor het 
ouderenbeleid deel ik dit standpunt ten volle. Het garanderen van lokale inspraak en 
beleidsparticipatie is immers in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur.  
 
Net als de deelname aan het beleid ook een eigen verantwoordelijkheid is en samenhangt met een 
maatschappelijk engagement. Politieke partijen kennen algemeen een daling van het aantal 
partijleden, maar het is opvallend dat deze evolutie zich relatief sterker doorzet bij de 65-plussers. 
Anderzijds mogen we, met uitzondering van de sportverenigingen, stellen dat de ouderen sterk 
vertegenwoordigd blijven in het Vlaamse verenigingsleven. Ook de inzet voor het verenigingsleven 
blijft hoog, ongeacht de leeftijd. Inzake algemene participatiegraad scoren ouderen iets minder 
goed, wellicht omwille van hun minder actieve deelname aan sportverenigingen. 

 
Indicaties voor een ouderenbeleid op gemeentelijk niveau kunnen o.m. gevonden worden in het 
opnemen van 'ouderenbeleid' als een schepenbevoegdheid, de aanstelling van een (hiertoe 
opgeleide medewerker tot) ouderenbeleidcoördinator, de aanwezigheid van een “dienst” ouderen, 
de werking van een ouderenadviesraad, de aanwezigheid van 1 of meerdere dienstencentra… Het 
lokaal sociaal beleidsplan is de hefboom om ook ouderenparticipatie in dit traject in te schrijven. 
Hoe Vlaanderen dit het best kan stimuleren wordt nog onderzocht maar het mag nu al duidelijk zijn 
dat elk gemeentebestuur dat zichzelf respecteert ook na oktober 2006 terdege rekening zal en moet 
houden met een groot deel van haar kiezerspubliek, m.n. de ouderen. 

 

                                                      
2  De Witte, N. (2002). De seniorenadviesraden in West-Vlaanderen anno 2002 en hun relatie met het 
West-Vlaams Overleg Adviesraden van senioren. Eindverhandeling tot het behalen van de graad van 
Licentiaat in de Gerontologie. V.U.B. Promotor Prof. Dr. D. Verté. 
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DIRK VAN MECHELEN, 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 135 
van 12 april 2006 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Toegankelijkheid openbare gebouwen   -   Evaluatie regeringsbesluit 
 
Op 28 april 2005 stelde ik de minister een vraag om uitleg omtrent de toegankelijkheid van openbare 
gebouwen. Hij verwees toen naar het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004. Hierin wordt 
bepaald dat de architect samen met de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning een 
verantwoordingsnota dient neer te leggen als het een geheel of deels voor het publiek toegankelijk 
gebouw betreft. Deze nota moet een beschrijving omvatten van de al dan niet vergunningplichtige 
voorzieningen om integrale toegankelijkheid te bereiken voor de personen met verminderde 
beweeglijkheid. Hierbij dient bijzondere aandacht besteed te worden aan die voorzieningen welke 
verder gaan dan de wettelijk vastgelegde normen. 
 
De minister stelde toen zelf de vraag of dit wel voldoende zou zijn. Ook ik kijk met interesse uit naar 
het resultaat van deze bepaling in de praktijk. Op het moment dat ik mijn vraag om uitleg stelde, vond 
de minister een afweging nog niet aangewezen, omdat het besluit pas recent werd uitgevaardigd. Het 
besluit is pas zes maanden na de uitvaardiging effectief in werking getreden, namelijk op zes 
december 2004. 
 
Binnenkort is het besluit één jaar in werking. Graag dan ook volgende evaluatie van deze bepaling uit 
het besluit. 
 
1. Hoeveel stedenbouwkundige aanvragen voor geheel of deels voor het publiek toegankelijke 

gebouwen werden sinds de inwerkingtreding ingediend? 
 
2. Hoeveel stedenbouwkundige aanvragen bevatten in eerste instantie geen nota over de 

toegankelijkheid? 
 
3. Wat was het gevolg voor de stedenbouwkundige aanvragen die niet vergezeld waren van een nota 

over de toegankelijkheid? 
 
4. In hoeveel gevallen gaan de voorzieningen niet verder dan de wettelijk vastgelegde normen? 
 
5. Indien deze gegevens niet voorhanden zijn, werd dan reeds aan de hand van een steekproef 

nagegaan wat het resultaat is van deze bepaling uit het besluit? 
 
6. Hoe evalueert de minister deze bepaling uit het besluit? 
 
7. Ten slotte had ik graag vernomen waarom ervoor geopteerd is, in de tekst van het besluit van de 

Vlaamse Regering, enkel te vragen naar de voorzieningen om integrale toegankelijkheid te 
bereiken “voor personen met verminderde beweeglijkheid”. 
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Integrale toegankelijkheid slaat namelijk ook op slechthorenden (glazen tussenwanden), 
slechtzienden, … Dit meende ik ook opgemaakt te hebben uit het antwoord van de minister van 28 
april 2005. 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 135 van 12 april 2006 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
De door u opgevraagde cijfergegevens worden door mijn administratie niet systematisch bijgehouden. 
Bijgevolg kunnen er dienaangaande, op basis van de databanken van mijn administratie, geen 
éénduidige cijfergegevens worden verstrekt. 
 
De meeste vergunningen inzake gebouwen worden aangevraagd bij de gemeentebesturen. Het betreft 
hoofdzakelijk particuliere initiatieven, zoals particuliere woningbouw, wat evenwel niet impliceert dat 
bepaalde gebouwen niet publiek toegankelijk zijn. Dit is onder meer het geval inzake winkels, 
horecazaken, bankkantoren en dergelijke. Daarentegen worden de bouwwerken van publiekrechtelijke 
rechtspersonen en werken van algemeen belang aangevraagd bij de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaren. Het is evenwel niet omdat een bouwaanvraag uitgaat van een publiekrechtelijke 
rechtspersoon dat betreffende gebouw per definitie een publiek toegankelijk gebouw betreft. In die 
optiek is het quasi onmogelijk om in de databestanden een onderscheid te maken tussen dossiers die 
betrekking hebben op publiek toegankelijke gebouwen en andere gebouwen. 
 
Het spreekt evenwel voor zich dat aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning 
voor publiek toegankelijke gebouwen die niet vergezeld zijn van de vereiste toegankelijkheidsnota 
onvolledig zijn. Dergelijke aanvragen kunnen dus, nét omwille van de onvolledige 
dossiersamenstelling, teruggestuurd worden naar de aanvrager. Veelal wordt er echter, om 
pragmatische redenen, voor geopteerd om de aanvrager te verzoeken het dossier alsnog te 
vervolledigen. Uiteraard start de administratieve behandeling pas nadat betreffend dossier effectief is 
vervolledigd. 
 
Ingevolge uw vraag heeft mijn administratie, op mijn verzoek, steekproefsgewijs twaalf recent 
ingediende dossiers voor publiek toegankelijke gebouwen geanalyseerd. Vastgesteld werd dat in zes 
aanvraagdossiers de vereiste toegankelijkheidsnota initieel niet aan het dossiers was toegevoegd, doch 
dat betreffende dossiers daarentegen wél voldeden aan de wettelijke vereisten; de zes andere 
aanvraagdossiers voorzagen wél in de vereiste toegankelijkheidnota; vijf van de zes dossiers voldeden 
énkel aan de wettelijke vereisten; één van de zes dossiers voorzag méér dan de wettelijke vereisten. 
 
Uit betreffende steekproef blijkt dan ook dat de wijziging van het dossiersamenstellingsbesluit nog 
onvoldoende bekend is bij de ontwerpers. Ik heb mijn administratie dan ook gevraagd om contact op 
te nemen met de voornaamste architectenverenigingen teneinde hen, meer specifiek, op betreffende 
regeling te wijzen. Tevens heb ik mijn administratie verzocht nog strikter toe te zien op de effectieve 
naleving van betreffend besluit. Eén en ander zal na verloop van tijd opnieuw het voorwerp uitmaken 
van evaluatie, wat desgevallend zal resulteren in het nemen van bijkomende maatregelen. 
 
Noteer dat er bij het opstellen van de besluittekst geopteerd werd om te focussen op de ingrepen die 
verreist zijn om integrale toegankelijkheid voor personen met verminderde beweeglijkheid te bereiken. 
Betreffende ingrepen vertalen zich immers het duidelijkst in fysisch meetbare maatregelen, dewelke 
op bouwplannen effectief afleesbaar zijn. Uiteraard vindt de Vlaamse regering integrale 
toegankelijkheid voor personen met andere beperkingen, zoals auditieve of visuele beperkingen, 
eveneens belangrijk. Het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning is echter veelal 
niet het geschikte instrument om dienaangaande acties te nemen of af te dwingen, temeer één en ander 
veelal niet controleerbaar is op basis van de ingediende bouwplannen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 140 
van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Agnetenklooster Tongeren   -   Bestemming 
 
In het verleden verklaarde toenmalig minister Van Grembergen herhaaldelijk dat het gerestaureerde 
Agnetenklooster in Tongeren dienst zou doen in het kader van het project “Anders werken” van de 
Vlaamse Regering. Het klooster zou een satellietkantoor worden voor Vlaamse ambtenaren werkzaam 
in de regio Tongeren. 
 
Daarnaast zou het kloostergebouw ook onderdak gaan bieden aan een drietal diensten van Welzijn-
Volksgezondheid-Cultuur, meer bepaald het Comité Bijzondere Jeugdbijstand, de Sociale Dienst 
Jeugdrechtbank en de Bemiddelingscommissie. 
 
Ondertussen is de restauratie van het Agnetenklooster voltooid en vernemen wij dat de opening 
gepland is voor juni van dit jaar. 
 
1. Welke concrete invulling wordt er gegeven aan het gerestaureerde Agnetenklooster? 
 
2. Wordt er in ruimte voorzien in het kader van het project “Anders werken”? 
 
3. Hoeveel vierkante meter is er in totaal beschikbaar en hoe zal deze verdeeld worden onder de 

verschillende gebruikers? 
 
4. Op welke manier is er reeds overlegd met de diensten en de ambtenaren die het gebouw zullen 

gebruiken? 
 
5. Voor wanneer is de officiële ingebruikname gepland? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 140) en Bourgeois (nr. 92). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 140 van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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Vraag nr. 143 
van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
BPA “Klooster” Wichelen   -   Sociale woningbouw 
 
Tijdens de hoorzitting over betaalbare bouwgrond van 20 april laatstleden in de gezamenlijke 
commissies voor Ruimtelijke Ordening en Wonen onderstreepte de minister de rol van de lokale 
besturen, meer in het bijzonder de gemeenten, inzake betaalbaarheid van de grondprijzen. 
 
Het zijn de gemeenten, aldus de minister, die in hun ruimtelijke plannen aandacht moeten hebben voor 
een gedifferentieerd aanbod van kavels en een goede sociale mix. Nog volgens de minister kunnen 
gemeenten verschillende woontypes opleggen bij vergunningen. 
 
Vele gemeenten doen nu al inspanningen op dit vlak. 
 
In de realiteit worden ze daarin maar al te vaak gehinderd door de gemachtigd ambtenaar, en zelfs 
door diensten van de minister zelf. 
 
Een voorbeeld daarvan is de gemeente Wichelen. 
 
De voormelde gemeente wou een BPA “Klooster” opmaken met als planopzet de dorpskern te 
versterken waarbij een zone recreatiegebied herbestemd wordt ten voordele van woonfunctie en 
openbare dienstverlening. 
 
De gemeente Wichelen wou ook op korte termijn het zeer beperkte aanbod aan sociale woningen 
uitbreiden, samen met de lokale actoren in het kader van een dorpsvernieuwingsproject, zoals ook 
voorzien werd in het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (pagina 126). 
 
Het BPA voorziet een hoge woondichtheid (zoals ook voorzien in het ontwerp van gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan) van 35 woningen per hectare, wat in totaal de bouw van 47 woningen 
mogelijk zou moeten maken, waarvan ongeveer 12 met een sociaal karakter. 
 
Bij ministerieel besluit van 24 maart 2006 wordt het ontwerp van BPA “Klooster” door de minister 
goedgekeurd, maar zonder enige motivering of overweging wordt het stedenbouwkundig voorschrift 
artikel 1.2.2. geschrapt door de minister. Dit artikel heeft juist betrekking op: “gebied voor gesloten, 
open en half-open sociale woningbouw” 
 
De reden van de schrapping is onduidelijk bij gebrek aan enige motivering door de minister. 
 
Bovendien past de visie van de gemeente ook volledig in de visie van het provinciaal structuurplan. 
 
De gemeenten willen graag de taak op zich nemen inzake betaalbaar wonen, maar enige 
samenwerking met andere niveaus is daarbij wel van groot belang. 
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1. Om welke reden werd de zone voor sociale woningbouw in het BPA “Klooster” in Wichelen 

geschrapt bij ministerieel besluit van 24 maart 2006? 
 
2. Waarom werd dit niet gemotiveerd in het voormeld ministerieel besluit zelf? 
 
3. Is de minister van oordeel dat deze houding in overeenstemming kan worden gebracht met de 

verklaringen tijdens de hoorzittingen van 20 april 2006 in het Vlaams Parlement dat de gemeenten 
ten volle hun rol moeten opnemen inzake betaalbare bouwgronden? 

 
4. Welke criteria worden gehanteerd voor de goedkeuring van de ruimtelijke plannen door de 

diensten van de minister? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 143 van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. De vermelde zone en het hierop betrekking hebbend stedenbouwkundig voorschrift, vervat in 

het BPA ‘Klooster’, opgemaakt door de gemeente Wichelen, werd naar aanleiding van de 
goedkeuring van het plan niet geschrapt. Inzake betreffende zone werd immers énkel het 
adjectief ‘sociaal’, dat inzake betreffende zone wordt vermeld in de legende én in de 
stedenbouwkundige voorschriften, van goedkeuring onthouden . 

 
Inzake het schrappen van het adjectief ‘sociaal’ verwijs ik naar de op 16 december 2004 en 14 
april 2005, door mij, in de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en 
Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams parlement, 
verstrekte antwoorden op de vragen om uitleg van de heer Jos De Meyer (cf. Handelingen van 
de Commissievergadering nr. 65 van 2004-2005) en mevrouw Cathy Berx (cf. Handelingen 
van de Commissievergadering nr. 171 van 2004-2005). Uit mijn antwoorden op betreffende 
vragen blijkt dat stedenbouwkundige voorschriften noodzakelijkerwijze énkel betrekking 
kunnen hebben op ruimtelijk relevante elementen zoals typologieën, maatgeving, inrichting 
e.d., … en bijgevolg niet op wie een bestemming realiseert. Dit laatste is immers ruimtelijk 
volkomen irrelevant. Inzake sociale woningbouwprojecten werd in de desbetreffende 
Commissie van het Vlaams parlement dan ook meermaals gesteld dat er inzake ruimtelijke 
ordening geen ‘actorgerichte’ definitie van sociale woningen mag worden gehanteerd. De 
voorzitter van de VLACORO stelde in zijn toelichting in de Commissie, naar aanleiding van 
de hoorzitting inzake betaalbare bouwgronden, dat in het bijzonder de verwijzing naar de 
Vlaamse Wooncode een juridisch probleem stelt, omdat de Vlaamse Wooncode nét een louter 
‘actorgerichte’ definitie bevat. Daar in betreffend BPA ‘Klooster’, onder meer op basis van de 
toelichtende nota, het adjectief ‘sociaal’ louter ‘actorgericht’ dient te worden geïnterpreteerd, 
werd betreffend adjectief bijgevolg om juridische redenen geschrapt. 
 
Gelet op het feit dat betreffend BPA inmiddels van kracht is, is het aanlegplan heden 
uitvoerbaar. Betreffende voorschift laat toe om in betreffende zone effectief sociale woningen 
en/of overheidsprojecten te realiseren. Het opschrift van de betrokken zone luidt immers na 
uitsluiting van het adjectief ‘sociaal’: ‘gebied voor gesloten, open en halfopen woningbouw’. 
… Kortom, de doelstellingen van de gemeente worden door het goedkeuringsbesluit niet 
doorkruist. Tevens is een en ander perfect in overeenstemming met het door mij ingenomen 
standpunt naar aanleiding van de hoorzitting inzake betaalbare bouwgronden. 
 

2. Terecht wordt door u opgemerkt dat het besluit inzake het uitsluiten van betreffend adjectief 
weinig of geen motivering bevat. Ik heb mijn administratie dan ook gevraagd om bij de 
adviesgeving en de besluitvorming inzake aanlegplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
meer aandacht besteden aan betreffend aspect. Het moet immers de bedoeling zijn om de 
voorschriften volkomen toe te spitsen op de ruimtelijk relevante elementen en de juridisch 
problematische en ruimtelijk irrelevante verwijzingen naar actoren achterwege te laten. 

 
3.  Zoals gesteld is de uitsluiting conform met de juridische marges die aan bod gekomen zijn 

naar aanleiding van de vermelde hoorzitting. Tevens wordt het gemeentelijk initiatief, zoals 
eveneens gesteld, in dit concrete dossier op generlei wijze gehinderd. De lokale overheid kan, 
op basis van betreffend BPA, immers wel degelijk een aangepast woningaanbod realiseren. 
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4. Bij de goedkeuring van gemeentelijke en provinciale plannen wordt vooreerst aandacht 

besteed aan de conformiteit van de plannen met de vigerende decretale en reglementaire 
bepalingen. In casu geschiedde de uitsluiting op basis van de conformiteit met de decretale 
omschrijving van de inhoud van de stedenbouwkundige voorschriften (cf. artikel 38 van het 
meermaals gewijzigde decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening). 

 
Bovendien worden de plannen getoetst aan de ‘hogere’ plannen en desgevallend aan de 
beleidsplannen van hetzelfde bestuursniveau. Provinciale ruimtelijke structuurplannen worden 
getoetst aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen worden getoetst aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan en aan het 
RSV. Wat betreft de gemeentelijke plannen berust énkel nog het toezicht op de BPA’s op 
Vlaams niveau. De BPA’s worden getoetst aan het RSV, aan het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan, aan de bestaande gewestplannen en desgevallend aan het voorontwerp of 
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
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Vraag nr. 147 
van 28 april 2006 
van FELIX STRACKX 
 
 
 
Bouwovertredingen   -   “Herstel in oorspronkelijke staat” 
 
Bij bouwovertredingen worden eigenaars vaak veroordeeld tot “herstel in de oorspronkelijke staat”. 
Dit is niet altijd even vanzelfsprekend. Men kan zich inderdaad afvragen hoe iemand die zonder 
vergunning een rotte draagbalk heeft vervangen, het goed in oorspronkelijke staat moet herstellen? Of 
iemand die kapotte dakpannen zonder vergunning heeft vervangen door nieuwe? De voorbeelden zijn 
legio waarbij “herstel in de oorspronkelijke staat” niet mogelijk is, omdat de oorspronkelijke 
materialen onherstelbaar of verloren gegaan zijn. 
 
Dan is er ook nog de vraag naar de betekenis van het woord “oorspronkelijk”. Soms is een woning 
zeer oud en werd ze in de loop van de geschiedenis herhaalde malen zonder vergunning verbouwd. De 
vraag rijst dan tot welke staat men dient terug te keren bij een veroordeling tot “herstel in de 
oorspronkelijke staat”? 
 
1. Welke normen worden dienaangaande door de administratie gehanteerd wanneer iemand wordt 

veroordeeld tot “herstel in de oorspronkelijke staat” van een woning die zonder vergunning werd 
verbouwd? 

 
2. Teneinde rechtszekerheid en uniformiteit te verkrijgen in heel Vlaanderen en elke vorm van 

willekeur uit te sluiten, werden of worden hierbij richtlijnen gegeven aan de administratie en zo ja, 
welke? 

 
3. Is er ook geregeld wat er moet gebeuren als herstel in de oorspronkelijke staat onmogelijk is? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 147 van 28 april 2006 
van FELIX STRACKX 
 
 
 
1. Bij een veroordeling tot een ‘herstel in de oorspronkelijke staat’ wordt de wijze van herstel 

bepaald door de uitgebrachte herstelvordering en de rechterlijke uitspraak inzake deze vordering. 
 

Een vordering tot ‘herstel in de oorspronkelijke staat’ beoogt niet zozeer het herstel in een 
materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de overtreding bestond. Betreffende 
vordering beoogt daarentegen wél het herstel van de legaliteit door de gevolgen van de overtreding 
te doen verdwijnen, dit teneinde te komen tot een niet-wederrechtelijke staat. Zo ook kan de 
herstelvordering inhouden dat er werken dienen te worden uitgevoerd die het goed in 
overeenstemming brengen met zijn bestemming en de plaatselijke omgeving (Cass. 13 september 
2005), ook al wordt daardoor niet teruggekeerd naar de materiële situatie die voor de overtreding 
bestond. Desgevallend kan dit volgens het Hof van Cassatie tevens impliceren dat de illegale 
constructie volledig of gedeeltelijk dient te worden afgebroken ook al stond er vóór de 
bouwovertreding op die plaats een andere constructie (zie o.m. Cass., 4 april 2000, 5 juni 2001, 18 
december 2001. De vordering tot ‘herstel in de oorspronkelijke staat’ moet er dan ook toe leiden 
dat er een situatie ontstaat die bestaanbaar is met de bestemmingsvoorschriften en die verenigbaar 
is met de plaatselijke ruimtelijke ordening. 
 

2. De finaliteit van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke staat, met name het herstel van de 
legaliteit en de creatie van een niet-wederrechtelijke staat, die in overeenstemming is met de 
(bestemmings)voorschriften en de plaatselijke ruimtelijke ordening, bepaalt de concrete invulling 
van deze herstelmaatregel.  

 
3. Aangezien het herstel niet de terugkeer naar de materiële toestand van vóór de overtreding 

impliceert, maar daarentegen wél een herstel van de legaliteit beoogt is er uiteraard geen 
onmogelijkheid tot herstel. In bepaalde omstandigheden, meer specifiek indien dit materieel 
mogelijk is, kan het dan ook meer aangewezen zijn om aanpassingswerken of een meerwaarde te 
vorderen in plaats van het instellen van een vordering tot ‘herstel in de oorspronkelijke staat’. 
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Vraag nr. 148 
van 28 april 2006 
van JAN LOONES 
 
 
 
Clublokaal Seascouts Nieuwpoort   -   Bescherming 
 
De VZW Seascouts uit Nieuwpoort is vast van plan om haar lokaal langs de havengeul te laten 
erkennen als beschermd gebouw. 
 
Het scoutslokaal is met zijn typische pakketbootstijl, aanleunend bij de art deco, een merkwaardig 
gebouw (in Brussel staat trouwens een gelijkaardig gebouw van architect Guy Wastiau).Voor wie 
vanuit zee binnenvaart, wordt de Nieuwpoortse skyline, dank zij dit merkwaardige gebouw, dan ook 
meteen herkenbaar. 
 
Het gebouw heeft bovendien een bepaalde socio-culturele waarde. Gebouwd in 1939 in opdracht van 
de Immobilière du Yacht Club de Nieuport, legden de Duitsers in mei 1940 er beslag op om 
afweerkanonnen op het dak te plaatsen. Van 1948 tot 1972 diende het als clubhuis van de jachtclub 
KYCN. 
 
Toen de KYCN een nieuw onderkomen had, werd haar vroegere clubhuis ter beschikking gesteld van 
de Seascouts, die er in 1984 eigenaar van werden. 
 
De Seascouts probeerden al – tevergeefs – in 1988 hun lokaal te laten beschermen. 
 
Nu zij hun vertrouwd lokaal binnenkort zullen verlaten om in de nieuwe naastgelegen lokalen hun 
intrek te nemen, willen zij een nieuwe poging tot bescherming ondernemen. 
 
De VZW Seascouts is lid van de Vlaamse Erfgoedvereniging, van wie zij alvast een gunstig advies tot 
bescherming verkreeg omdat het gebouw een van de stapstenen vormt in de geschiedenis van de 
watersport in Nieuwpoort. 
 
Is de minister reeds op de hoogte van het verzoek van de Seascouts tot bescherming van hun 
clublokaal? 
 
Heeft hij zich terzake reeds een oordeel gevormd of is er al een beslissing genomen? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 148 van 28 april 2006 
van JAN LOONES 
 
 
 
Mijn administratie is pas recent in het bezit gesteld van een officiële beschermingsaanvraag. In 1988 
werd een beschermingsaanvraag aangaande het betreffende gebouw evenwel ongunstig beoordeeld. 
Interbellumarchitectuur was destijds nog geen aandachtspunt binnen het onroerend-erfgoedbeleid. Om 
diezelfde reden is het gebouw trouwens ook niet opgenomen in de gewestelijke inventaris van het 
bouwkundig erfgoed (cf. het inventarisdeel “Nieuwpoort”, verschenen in 1982). 
 
Intussen wordt aan de interbellumarchitectuur en zelfs aan de recentere architectuur wél de vereiste 
aandacht besteed. In die optiek zal ik, in samenspraak met mijn administratie, de nieuwe 
beschermingsaanvraag ten gronde evalueren. Mijn administratie onderzoekt nu of het clublokaal voor 
bescherming in aanmerking zou kunnen komen en of het noodzakelijk is om nu reeds tot een ad-hoc-
bescherming over te gaan, dan wel of er tijd is om de bescherming te evalueren in het kader van een 
Vlaams themadossier, conform de krijtlijnen van mijn beleid. 
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Vraag nr. 149 
van 5 mei 2006 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Artikel 4, 3° Wetboek der Successierechten   -   Evaluatie 
 
Sinds 1 januari 2005 is in het Vlaamse gewest het nieuwe artikel 4, 3° van het Wetboek der 
Successierechten van kracht. 
 
Dit luidt dat alle schenkingen onder levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan 
onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, als 
legaten beschouwd worden. 
 
De ratio legis is glashelder. De decreetgever heeft willen vermijden dat erfgenamen het goedkope 
tarief van 3% of 7% registratierechten zouden “genieten” bij overlijden van de schenker, in plaats van 
het vaak veel duurdere tarief van de successierechten. 
 
De regel is evenwel op veel kritiek onthaald. Hij heeft tal van successieplanningen in de war gestuurd 
en heeft bij veel successieplanners de indruk gewekt dat de decreetgever zich als een olifant in een 
porseleinwinkel heeft gedragen. 
 
Sommige zaken die onder deze regel vallen, kunnen inderdaad moeilijk beschouwd worden als een 
doelbewuste fraude. Bijvoorbeeld als het gaat om samenwonenden die een beding van aanwas hebben 
ten gunste van de langstlevende. In zo’n geval schiet de regel zijn doel voorbij. 
 
Nu deze regel een klein anderhalf jaar van kracht is, had ik graag de volgende vragen gesteld. 
 
1. Hoe wordt dit nieuwe artikel geëvalueerd?  
 

Zijn er beduidende meeropbrengsten ten gevolge van de nieuwe regel? 
 
2. Erkent de minister de mogelijke onbillijke gevolgen zoals in het bovenvermelde voorbeeld? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 149 van 5 mei 2006 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Het Vlaamse Gewest heeft de bevoegdheid om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag, en de 
vrijstellingen inzake de successierechten betreffende nalatenschappen opengevallen op haar 
grondgebied te wijzigen.  
 
De federale overheid blijft evenwel, met inachtneming van de door haar vastgestelde procedureregels 
bevoegd voor de dienst van deze belasting. 
 
De door de Vlaamse Volksvertegenwoordiger gevraagde gegevens betreffende de eventuele 
meeropbrengst ten gevolge van artikel 4, 3° van het Wetboek der Successierechten werden aldus 
opgevraagd bij de Federale Overheidsdienst Financiën, meer bepaald bij de Administratie van het 
Kadaster, de Registratie, en de Domeinen. Op 9 mei laatstleden antwoordde voormelde administratie 
dat hun dienst niet beschikt over cijfers betreffende de eventuele meeropbrengst ingevolge vermelde 
bepaling.   
 
Ik wil trouwens beklemtonen dat de kwestieuze maatregel geenszins als bedoeling heeft extra 
inkomsten voor het Vlaams gewest te genereren. De maatregel heeft wel als bedoeling om 
verrichtingen of constructies die een oneigenlijk gebruik (wat nog iets heel anders is dan fiscale 
fraude) inhouden van de verlaagde tarieven van de registratierechten op schenkingen van roerende 
goederen, te ontraden.   
 
Wat de mogelijke onbillijke gevolgen betreft, kan verwezen worden naar het Arrest van het 
Arbitragehof  van 26 april 2006 (Arbitragehof, arrest 58/2006, 26 april 2006). In dit arrest stelt  het 
Hof (overwegingen sub B.9.3 en B.9.4 ) :  
 
“ Door de schenking onder de opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker met het 
oog op de heffing van het successierecht als een legaat te beschouwen, heeft de decreetgever niets 
anders gedaan dan de bepalingen inzake registratie- en successierechten beter afstemmen op de 
oorspronkelijke doelstelling ervan.  
 
De decreetgever vermag maatregelen te nemen om de handelwijze te verijdelen waarmee 
belastingplichtigen een belastingstelsel beogen te genieten voor gevallen die de decreetgever niet heeft 
bedoeld.  
 
Nu de bedoelde schenkingen voortaan, enerzijds worden onttrokken aan registratierechten, en 
anderzijds, gelijk worden behandeld met een legaat van roerende goederen, leggen de bestreden 
bepalingen geen onevenredige bepalingen op aan degenen die, vóór de inwerkingtreding ervan, een 
schenking hebben verricht onder opschortende voorwaarde die wordt vervuld ten gevolge van het 
overlijden van de schenker. “  
 
Ik denk dat deze overwegingen voldoende duidelijk zijn en dat nu duidelijk gebleken is dat deze 
decretale ingreep gerechtvaardigd was en geen onbillijke gevolgen in zich draagt.   
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Vraag nr. 150 
van 5 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Wetenschapspark St.-Genesius-Rode   -   Bestemming 
 
De problematiek van de gewezen VUB/ULB-campus Bierenberg in Sint-Genesius-Rode is de minister 
welbekend. Wegens zijn omvang – 7,53 hectare – en zijn strategische ligging – in die 
faciliteitengemeente welke de “corridor” vormt tussen Brussel en Wallonië – heeft dit terrein ook in 
het verleden het voorwerp uitgemaakt van parlementaire vragen en beleidsbeslissingen van de 
Vlaamse Regering. De stedenbouwkundige bestemming en invulling ervan kan immers verstrekkende 
gevolgen hebben voor de taal- en politieke situatie ter plaatse. 
 
Ik wil het in deze vraag echter enkel hebben over het stedenbouwkundig aspect van dit dossier. 
 
Er zou terzake eigenlijk geen enkel probleem meer mogen zijn. Immers, bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 juli 2000, waarbij het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse gedeeltelijk werd gewijzigd, 
werd een bijna “op maat” uitgewerkte stedenbouwkundige oplossing voor dit gebied uitgewerkt. Ik 
verwijs naar de toelichting die minister Anciaux, toen Vlaams miminister voor de Rand, op 27 januari 
2000 hierover gaf in de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk 
Beleid op vragen van collega’s Van Nieuwenhuysen en Van Vaerenbergh (Handelingen C74 van 27 
januari 2000, blz. 1-4). 
 
Blijkbaar hadden ULB en VUB, die beide hun activiteiten op de campus reeds enkele jaren gestaakt 
hebben, toen de bedoeling om op het grootste deel van het terrein, ongeveer 5,7 hectare, een 
bedrijvencentrum te ontwikkelen voor aan die universiteiten gekoppelde spin-offbedrijven. De 
bestaande, zeer grote universiteitsgebouwen zouden met het oog daarop herbestemd worden. Voor een 
tweede stuk, groot 1,8 hectare, was er belangstelling vanwege Vlabinvest, die er kleinschalige 
woningen wou realiseren, beantwoordend aan hun criteria. En een derde, verhoudingsgewijs klein 
stuk, dat wel de grote Schipvijver omvat, zou natuurgebied worden. 
 
En zo gebeurde. Het grootste deel van het terrein werd door de gewestplanwijziging van 2000 een 
wetenschapspark. De stedenbouwkundige finaliteit ervan werd volgens het besluit van 17 juli 2000 als 
volgt omschreven: “een wetenschapspark is bestemd voor de vestiging van innoverende bedrijven en 
laboratoria en de ermee samenhangende kantoren en diensten, waarvan de belangrijkste component 
van de activiteit op fundamenteel en/of toegepast onderzoek is afgestemd in samenwerking met 
universiteiten en/of hogescholen” (artikel 22 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften 
van het gewestplan Halle-Vilvoorde, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 
2000). Een tweede gedeelte werd omgezet in een woonuitbreidingsgebied, meer specifiek nr. 
23101_02, van de atlas van de woonuitbreidingsgebieden. Het derde gedeelte werd natuurgebied. 
 
Deze gewestplanwijziging op maat werd echter een maat voor niets. Het wetenschapspark van ULB en 
VUB kwam er niet en Vlabinvest slaagde er niet in het terrein te verwerven dat, eigenlijk met het oog 
op hun project, omgezet was in woonuitbreidingsgebied.  
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En nu duikt dus een nieuw project op. Wij vernamen namelijk dat een nieuwe eigenaar op de site van 
het wetenschapspark een aantal grote residentiële woonblokken met vier tot vijf bouwlagen plant en 
het woonuitbreidingsgebied wil verkavelen voor villa’s en woningen. In totaal zou het gaan om 207 
nieuwe wooneenheden van allerlei types (studio’s, duplex, penthouse, lofts, villa’s, woningen, …). 
Echter, gelet op de residentiële ligging en de omgeving – men verwijst uitdrukkelijk naar het “weidse 
en groene uitzicht” – valt te verwachten dat het hier in hoofdzaak niet zal gaan om goedkope 
wooneenheden. 
 
Om het project te kunnen realiseren, is echter – opnieuw – een wijziging van de bestemming in het 
huidige gewestplan nodig. Het voorgestelde bouwproject is immers niet realiseerbaar in een 
wetenschapspark. En het hele project zou daarmee staan of vallen, ook letterlijk vermits de nieuwe 
eigenaar blijkbaar gekocht heeft onder de opschortende voorwaarde dat de noodzakelijke afwijking op 
het gewestplan wordt goedgekeurd. 
 
Een nieuwe gewestplanwijziging is weliswaar bij decreet uitgesloten, maar de gemeente beschikt 
natuurlijk nog over de mogelijkheid, krachtens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, om via een bijzonder plan van aanleg (BPA) af te wijken 
van het gewestplan. Wel moet dit dan ook goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering, zodat we 
kunnen stellen dat de Vlaamse Regering hier de sleutel in handen heeft. En dit BPA moet uiteraard 
dan ook voldoen aan de (restrictieve) voorwaarden die, onder meer door de vaste rechtspraak van de 
Raad van State, gesteld worden voor dergelijke afwijkende BPA’s. Bovendien is de mogelijkheid voor 
de gemeenten om nog van het gewestplan af te wijken door middel van een BPA in tijd nu ook erg 
beperkt. 
 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt lijken drie aspecten van belang. 
 
- De eigenheid van het terrein en de specifieke ligging ervan: een groot deel van het terrein is zeer 

drassig. Het situeert zich in een brongebied en grenst aan en helt sterk af naar een reeks grote 
vijvers, zoals de Schipvijver. Het gebied ligt in een zeer mooie landschappelijke zone. Het maakt 
in belangrijke mate deel uit van een resterende groene enclave rond het Driesbos in een steeds 
meer bebouwde regio. Die landschappelijke waarde van het terrein werd trouwens ook 
uitdrukkelijk erkend door de Vlaamse Regering – ik verwijs naar het reeds vermelde antwoord van 
minister Anciaux van 27 januari 2000 – en verwerkt in de stedenbouwkundige voorschriften die 
gelden voor het wetenschapspark: “Bij de inrichting van het gebied moet ten zeerste rekening 
worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein  en de 
onmiddellijke omgeving” (artikel 22 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van het 
gewestplan Halle-Vilvoorde, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000). 
Het is evident dat een groot woonproject in dit gebied geen evidentie is en mag zijn. 

 
- De afbakening van “Vlaams stedelijk gebied rond Brussel” en de ontwikkeling van 

gebiedsspecifieke perspectieven ervoor. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
is dit de bevoegdheid van de Vlaamse overheid en we weten ook dat de minister daarmee volop 
bezig is. Belangrijk hierbij is dat volgens het RSV minstens delen van Sint-Genesius-Rode deel 
“kunnen” uitmaken van dit stedelijk gebied (RSV, blz. 335). Echter, zolang die afbakening niet is 
gebeurd, is het onduidelijk welke stedenbouwkundige toekomstvisie voor dit gebied ontwikkeld 
moet worden. Het kan immers zijn dat het betrokken terrein in buitengebied ligt en vanuit die 
stedenbouwkundige zienswijze bekeken moet worden. Maar, zelfs in het Vlaams stedelijk gebied 
rond Brussel bepaalt het RSV (blz. 372/373) dat suburbanisatie bestreden moet worden, “het 
behoud van de onbebouwde ruimte (de zogenaamde “groene gordel”) essentieel is” en “de 
onbebouwde ruimte van de “groene gordel” aldus niet kan worden aangesneden voor wonen, 
werken en infrastructuur”. 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -217- 
 
 

 

- Ten slotte bepaalt het RSV (blz. 56 en 407), juist in het kader van het “buitengebied”beleid, dat 
Sint-Genesius-Rode deel uitmaakt van het zogenaamde “bebouwde perifere landschap” ten zuiden 
van Brussel. Dit gebied moet echter ook nog concreet afgebakend worden door de Vlaamse 
overheid in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Belangrijk hier is dat het RSV voor dit 
soort landschappen specifieke ontwikkelingsperspectieven vooropstelt die onder meer uitgaan van 
“een bescherming van de nog fragmentarisch voorkomende onbebouwde ruimte en het beheer en 
de beheersing van de aanwezige dorpen” (RSV, blz. 407). 

 
Nu nog een fundamentele stedenbouwkundige bestemmingswijziging doorvoeren (van 
wetenschapspark naar woongebied) voor een in oppervlakte belangrijk gebied, met 
ontegensprekelijk aantasting van bestaande open en groene ruimte en aanzienlijke invloed op de 
verstedelijkingsgraad van de betrokken regio (plus 207 nieuwe wooneenheden), zou een 
onomkeerbare en naar impact erg belangrijke voorafname uitmaken op de lopende processen op 
Vlaams niveau van afbakening van enerzijds het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en 
anderzijds het bebouwde perifere landschap ten zuiden van Brussel en de ontwikkeling van een 
visie op de stedenbouwkundige invulling van beide zones. 
 
Bovendien staat het voorgestelde project ook haaks op de ontwikkelingsperspectieven die reeds 
voor beide zones vooropgesteld worden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
 
Ten slotte voeg ik toch nog een politiek element toe. Ik citeer uit de aanvullende 
regeringsverklaring van 18 mei 2005: “wij zullen erover waken dat in het 
ruimtelijkordeningsbeleid een halt wordt toegeroepen aan het onverantwoord aansnijden van open 
ruimte en de sluipende uitbreiding van Brussel”. 
 
Nadat de idee van een wetenschapspark gekoppeld aan ULB en VUB blijkbaar mislukt is, moet 
voor dit terrein een nieuwe bestemming gezocht en gevonden worden. Echter, in het licht van alle 
lopende planningsprocessen voor die regio, lijkt het noodzakelijk dat hiervoor de nodige tijd wordt 
uitgetrokken. De gewestplanwijziging van juli 2000 moet ons leren dat, als ook de concrete 
invulling niet 100 procent zeker is, zelfs een goed bedoelde wijziging – zoals de Vlaamse 
Regering toen voor ogen had in het belang van de versterking van het Vlaamse karakter van de 
Rand – uiteindelijk dreigt tegen datzelfde Vlaamse Randbeleid gebruikt te kunnen worden. 
Immers, de omzetting toen van een deel van het terrein in woonuitbreidingsgebied vormt nu een 
element en argument ten voordele van een bouwproject dat alles behalve de versterking van het 
Vlaamse karakter van Sint-Genesius-Rode beoogt. 
 
Dat leidt terug naar het voorstel dat voormalig minister Leo Peeters in oktober 1997 lanceerde, 
namelijk: ontwikkel als Vlaamse overheid zelf voor dit belangrijk terrein een visie op basis van 
een grondige voorbereidende studie en beslis dan hoe men dit stedenbouwkundig vertaalt. Die 
studie is er toen blijkbaar niet gekomen, maar meer dan ooit noodzakelijk. En ik voeg eraan toe 
dat de Vlaamse overheid deze keer ook zekerheid moet hebben over de realisatie, letterlijk op het 
terrein, van haar eigen doelstellingen terzake. 
 
1. Heeft de minister kennis van het nieuwe bouwproject voor het wetenschapspark in Sint-

Genesius-Rode? 
 

Wat is de stand van dat dossier? 
 
En wat is de verder procedure en timing? 
 
Algemeen, over welke mogelijkheden beschikt de gemeente nog om via een BPA af te wijken 
van het gewestplan? Wat zijn terzake de voorwaarden en beperkingen? 
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Tenzij ik mij vergis, is de gemeente Sint-Genesius-Rode nog niet gestart met de opmaak van 
een eigen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Klopt dit? Wat is de stand van zaken? 
 

2. Voorzover het juridisch mogelijk is in deze stand van de procedure: acht de minister het 
wenselijk om nu nog dermate belangrijke afwijkingen op het bestaande gewestplan toe te laten 
terwijl de afbakeningsprocessen voor enerzijds het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en 
anderzijds het bebouwde perifere landschap ten zuiden van Brussel en de ontwikkeling van 
een visie op de stedenbouwkundige invulling van beide zones lopende zijn? Vormt dit geen 
belangrijke voorafname daarop? 

 
3. Wordt er bij de beoordeling van dit dossier rekening gehouden met (1) de beide lopende 

afbakeningsprocessen en vooral met de voor beide zones bepaalde visie in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, meer specifiek de nadruk op het behoud van de onbebouwde ruimte 
en de “groene gordel” en (2) de aanvullende regeringsverklaring van 18 mei 2005? 

 
4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afbakening van het bebouwde perifere 

landschap ten zuiden van Brussel en de uitwerking van de ontwikkelingsperspectieven voor 
dat gebied? 

 
Zal Sint-Genesius-Rode hiervan deel uitmaken? 
 

5. Enerzijds lijkt een bestemmingswijziging noodzakelijk voor het wetenschapspark wegens het 
feit dat dit project blijkbaar mislukt is, maar anderzijds lijkt het raadzaam een grondige 
voorstudie te doen naar de gewenste en meest efficiënte invulling van dit terrein, mede in het 
licht van zowel stedenbouwkundige, als politieke elementen.  

 
Plant de minister terzake een initiatief, eventueel in overleg met zijn collega bevoegd voor het 
Vlaams beleid in de Rand? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 150 van 5 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
 
1. Mijn administratie nam op 15 maart 2006 en op 20 april 2006, telkenmale op het gemeentehuis, 

kennis van een mogelijk project op de terreinen van de voormalige VUB-ULB-campus Bierberg te 
Sint-Genesius-Rode. Naar verluidt heeft de promotor ‘Palladium’, die een optie op betreffende 
eigendom heeft, de architectenbureau’s ‘Altiplan Architects’ en ‘Conix Architecten’ de opdracht 
gegeven om een voorstel van residentiële ontwikkeling uit te werken. Het uitgewerkte voorstel zou 
voorzien in ca. 210 appartementen (reconversie + nieuwbouw), ca. 14 ‘betaalbare’ geschakelde 
woningen (nieuwbouw) en een verkaveling omvattende 4 villa’s (nieuwbouw). Twee bestaande 
gebouwen worden naar verluidt grondig verbouwd en aangewend in functie van 55 
appartementen; de overige bestaande constructies zouden worden gesloopt. De overige 
appartementen zijn naar verluidt nieuwbouw. De appartementsgebouwen tellen 4 tot 5 woonlagen.  

 
Het schepencollege van Sint-Genesius-Rode heeft de intentie een BPA op te maken voor de site. 
Vooraleer de principiële beslissing tot opmaak van het BPA voor te leggen aan de gemeenteraad 
en een ontwerper aan te stellen, nodigde het college de betrokken administraties uit voor een 
overleg. Vanuit mijn administratie werden alvast de nodige bedenkingen gemaakt bij betreffend 
initiatief. De overige administraties hadden naar verluidt eveneens ernstige bedenkingen. Tot op 
heden zijn noch door mij, noch door mijn administratie verdere stappen in het dossier gekend. 

 
Conform artikel 14 van het meermaals gewijzigde decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, kan een gemeente een BPA dat afwijkt van het gewestplan 
voorlopig aannemen: 

 - tot 1 november 2006 indien er is beslist tot opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan en op voorwaarde dat er, mede op basis van de principes van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen, een ruimtelijke afweging gebeurt; 

 - na 1 november 2006 indien de gemeente beschikt over een ontwerp gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (een voorlopig vastgesteld structuurplan) waaraan het BPA is getoetst; de definitieve 
vaststelling van het BPA kan tot 1 mei 2008; 
Na 1 mei 2008 kunnen er, volgens de vigerende decreetgeving, geen afwijkende bijzondere 
plannen van aanleg meer definitief door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
  
De gemeente Sint-Genesius-Rode is gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. Op 6 maart 2006 vond een structureel overleg plaats over het voorontwerp van 
betreffend structuurplan. Tot op heden werd er evenwel nog geen plenaire vergadering 
georganiseerd. 

 
2. en 3. Het voorgestelde project strookt niet met de vigerende gewestplanvoorschriften (gewijzigd 

d.d. 17 juli 2000). Volgens het geldende gewestplan is de site immers gelegen in 
woonuitbreidingsgebied en wetenschapspark. De site grenst bovendien aan een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nutsvoorzieningen én aan een natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde.  
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Inzake het afbakeningsproces voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel werd de eerste fase 
inmiddels afgerond. Het rapport focusbepaling geeft een hypothese van de gewenste ruimtelijke 
structuur weer. Verder wordt gefocust op een aantal beleidsvragen waarover de Vlaamse regering 
zich momenteel beraadt en die tot doel hebben de derde fase van het overlegproces beleidsmatig te 
oriënteren.  
Indien de keuze om de gemeente Sint-Genesius-Rode buiten het stedelijk gebied te situeren bij de 
besluitvorming inzake het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel behouden blijft, dient de 
ontwikkeling van de betreffende site te worden getoetst aan de ontwikkelingsperspectieven voor 
het buitengebied. De evaluatie van het voorgestelde project hangt bijgevolg in belangrijke mate af 
van de besluitvorming inzake het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel.  

 
4 Het afbakeningsproces van het bebouwde perifere landschap ten zuiden van Brussel is voorlopig 

nog niet opgestart. Feit is evenwel dat delen van de gemeente Sint-Genesius-Rode zullen behoren 
tot het bebouwd perifeer landschap.  

 
5 Collega Vandenbroucke heeft u dienaangaande op 11 mei 2006 in de Commissie voor Brussel en 

de Vlaamse Rand gemeld (cf. Handelingen van de commissievergadering nr. 243 van 2005-2006), 
dat hij inzake betreffend dossier overleg zal plegen met onder meer mezelf teneinde na te gaan wat 
de mogelijkheden in dit dossier zijn. Ik neem dan ook aan dat collega Vandenbroucke ter zake het 
initiatief zal nemen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 151 
van 5 mei 2006 
van SVEN GATZ 
 
 
 
Afbakening Vlaams stedelijk gebied Brussel   -   Stand van zaken 
 
Als Brusselaar, begaan met zijn stad, maar ook met de Vlaamse Rand, heb ik in het verleden reeds 
mijn bekommernis uitgesproken over de thematiek van de afbakening van het stedelijk gebied rond 
Brussel. In een eerste fase van het planningsproces rond het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
staan door de planologische visie voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel twee belangrijke 
doelstellingen op de helling. 
 
In de Vlaamse regeringsverklaring van 18 mei 2005 staat vermeld: “Wij zullen er over waken dat in 
het ruimtelijk ordeningsbeleid een halt wordt toegeroepen aan het onverantwoord aansnijden van open 
ruimte en de sluipende uitbreiding van Brussel”. In het ontwerp van de afbakening – dat nauwelijks 
maatschappelijk draagvlak heeft in de Vlaamse Rand – dreigt de Groene Gordel rond Brussel eraan te 
moeten geloven. 
 
Ook de doelstelling van het Brussels Hoofdstedelijke gewest om nieuwe inwoners aan te trekken en de 
stadsvlucht tegen te gaan, dreigt onderuit te worden gehaald door de visie van de planologen. Dit blijkt 
uit de migratiecijfers voor het jaar 2003 die door de administratie Planning en Statistiek werden 
geanalyseerd op vraag van minister Vandenbroucke, verantwoordelijk voor het beleid in de Vlaamse 
Rand. Daaruit blijkt dat het migratiesaldo van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest naar de Vlaamse 
Rand zowel van buitenlandse migranten (1.000) als van Belgische migranten (3.500) blijft voortduren. 
 
De Vlaamse Rand zou met andere woorden verstedelijken, en de stadsvlucht uit Brussel duurt voort. 
Dat betekent dat we twee keer verliezen. Het lijkt dus aangewezen de planologen te sturen richting het 
algemeen beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Het kan niet dat in de plannen nog 
ruimtelijke verdichting vooropgesteld wordt in plaats van algemeen maatschappelijke, culturele, 
economische, sociale, toeristische en andere duurzame ontwikkelingen voorzover ze geen bedreiging 
vormen voor het oorspronkelijk karakter van de Vlaamse Rand. Waar het nog enigszins mogelijk is, 
moet de Vlaamse Rand veeleer “ontstedelijkt” worden in plaats van te kiezen voor verdichting en 
verdere verstedelijking. 
 
In de commissievergadering van 13 oktober 2005 heeft de minister gesteld dat het overlegproces in 
drie fasen verloopt (Handelingen C29 van 13 oktober 2005, blz. 1-13). Op dat ogenblik was zijn 
administratie bezig aan de inventarisatie en de analyse van de adviezen van de bevraagde actoren, 
waarna gestart kon worden met een debat met alle betrokken ministers binnen de Vlaamse Regering. 
In diezelfde commissievergadering heeft de minister gezegd dat moet worden nagegaan in welke mate 
bijkomende bedrijventerreinen kunnen worden aangeboden in de Vlaamse Rand. Daarbij wil ik de 
kanttekening maken dat nieuwe bedrijfsterreinen in de Rand goed zijn voor de Vlaamse tewerkstelling 
(voor Brussel is het verhaal genuanceerder, al kunnen Brusselse werkzoekenden er ook terecht), maar 
anderzijds verhoogt de druk op het groene karakter ervan (stijgende grondprijzen, verstedelijking, 
mobiliteitsproblemen). 
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1. Hoe ver staat de administratie met dit proces? Is er reeds een bundeling gemaakt van alle adviezen 

van de betrokken actoren? 
 

Is het nuttig en wenselijk tot de volgende stap in het proces (derde fase) over te gaan zonder 
akkoord en draagvlak over een algemeen ruimtelijk concept voor de Vlaamse Rand? 
 
Is de minister binnen de Vlaamse Regering reeds tot een tussentijdse politieke besluitvorming 
gekomen? 
 

2. Hoe verhoudt één en ander zich tot het zogenaamde Start-project voor de luchthaven van 
Zaventem? 

 
Blijft het Groene Gordel-concept overeind, zoals het toch ook door andere departementen binnen 
de Vlaamse overheid geponeerd wordt? 

 
3. Heeft de Vlaamse Regering, in het kader van de gewenste ruimtelijk-economische structuur, reeds 

opdrachten gegeven voor bijkomende studies en analyses? 
 

En is hierover reeds overleg gepleegd met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering? 
 

4. Hoe denkt de minister deze moeilijke, maar noodzakelijke evenwichtsoefening tot een goed einde 
te brengen? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 151 van 5 mei 2006 
van SVEN GATZ 
 
 
 
1. De eerste fase (van de drie in het overlegproces te doorlopen fasen) werd in juni 2005 

afgerond via de opmaak van het rapport ‘focusbepaling’. Het rapport geeft een eerste aanzet 
inzake de eventuele toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het Vlaams stedelijk gebied 
rond Brussel. Betreffend rapport laat, zoals initieel werd bedoeld, in ieder geval toe 
beleidsvragen te formuleren, dit teneinde het verdere proces beleidsmatig te kunnen 
oriënteren. Betreffend rapport ‘focusbepaling’, betreft dan ook geenszins een ‘ontwerp van 
afbakening’ zoals verkeerdelijk in de vraag wordt geponeerd. 
 
Daarna werd de adviesperiode, vervat in de tweede fase, doorlopen waarbij 35 adviezen 
werden overgemaakt aan mijn administratie. Noteer ter zake dat in opvolging van de op 13 
oktober 2005, in de Commissie Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en 
Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams parlement, 
gehouden bespreking, betreffende adviezen ter inzage werden overgemaakt aan het 
commissiesecretariaat. Op basis van deze adviezen werd vervolgens, door mijn administratie, 
een synthese opgemaakt. 
 
Heden wordt het rapport ‘focusbepaling’, de gebundelde adviezen én de synthese van de 
overgemaakte adviezen als vertrekbasis gehanteerd in de beleidsmatige bespreking, dit 
teneinde toe te laten het verdere proces te oriënteren. 
 
Uit betreffende adviezen kan m.i. evenwel niet worden geconcludeerd dat er in functie van dit 
overlegproces geen maatschappelijke draagvlak zou voorhanden zijn:  
- uit een groot aantal adviezen blijkt dat, weliswaar op hoofdlijnen, inhoudelijk wordt 

ingestemd met de in het rapport ‘focusbepaling’ geformuleerde voorstellen; het 
merendeel van de gemeentelijke adviezen ondersteunt bovendien de krachtlijnen (cf. de 
adviezen van de gemeenten Grimbergen, Kraainem, Machelen, Sint-Genesius-Rode, 
Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Vilvoorde); de betrokken 
gewestelijke administraties, evenals onder meer De Lijn, MIVB-STIB, VLM, BIAC en 
Natuurpunt zijn overwegend positief en verlenen hun medewerking; 

- een kleinere aantal adviezen vertolken sterk uiteenlopende standpunten; deze adviezen 
hebben betrekking op een tegengesteld gamma aan advieselementen: enerzijds wordt in 
bepaalde adviezen, op vlak van de bedrijventerreinen, een sterk uitbreidingsgericht 
beleid gevraagd (cf. de adviezen van VOKA, ERSV, Haviland, GOM en de provincie 
Vlaams-Brabant); anderzijds wordt in bepaalde adviezen een sterk behoudsgezind 
beleid bepleit (cf. de adviezen van de gemeenten Asse, Tervuren, Zaventem en Beersel; 
de vzw De Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 

 
De inhoudelijke contradictie, vervat in laatstgenoemde adviezen, toont alvast de noodzaak aan 
om, via het door de Vlaamse regering tussentijds beslechten van deze tegenstellingen, het 
verdere proces beleidsmatig te oriënteren.  
 
Eind 2005 werd, in de schoot van de Vlaamse regering, de bespreking van het rapport 
focusbepaling aangevat, met als doel de geformuleerde beleidsvragen te bespreken. Op basis 
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van de resultaten van betreffende bespreking zal ik, ten gepaste tijde, inzake de oriëntatie van 
derde fase, een voorstel van beslissing aan de Vlaamse regering overmaken. 

2. In het overlegproces voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel werd tevens de omgeving 
van de internationale luchthaven van Zaventem onderzocht. In het kader van het overlegproces 
werden immers onder meer een aantal suggesties geformuleerd inzake ontwikkelingen in 
functie van de luchthaven, onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat deze ontwikkelingen 
zouden genoodzaakt zijn vanuit de visievorming in het START-project. Zo werden er 
bijvoorbeeld in het rapport ‘focusbepaling’ voorstellen inzake bedrijventerreinen 
geformuleerd en werden de mogelijke woonontwikkelingen in deze omgeving afhankelijk 
gesteld van de aanpak van de geluidshinder in het START-project. Noteer evenwel dat het 
afbakeningsproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel, in tegenstelling tot het START-
project, werd opgestart in uitvoering van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen.   
 
Eén van de hoofddoelstellingen, vervat in het rapport, is nét het behoud en de versterking van 
het Groene Gordel-concept. Logischerwijze is het Groene Gordel-concept dan ook een 
constante in het rapport ‘focusbepaling’. De visievorming voor de lokalisatie van de 
maatschappelijke noden in het gebied is dan ook nauwgezet en systematisch afgewogen ten 
opzichte van het behoud en de versterking van de Groene Gordel. In het rapport 
‘focusbepaling’ wordt het Groene Gordel-concept overigens voor het eerst concreet 
geoperationaliseerd. Door mijn administratie werden er alvast, vanuit de betrokken 
administraties die werken rond de open ruimte, geen signalen ontvangen dat de opties, vervat 
in het rapport, een bedreiging zouden vormen voor het Groene Gordel-concept, … integendeel 
zelfs! 
 

3. Het spreekt voor zich dat de tussentijdse besluitvorming in de schoot van de Vlaamse regering 
dient te worden afgewacht, alvorens de onderzoeksopdrachten, vervat in de derde fase van het 
overlegproces, op te starten. Noteer evenwel dat het rapport ‘focusbepaling reeds een voorstel 
van studies en/of analyses omvat die nodig of nuttig zouden kunnen zijn. Inzake de ruimtelijk-
economische structuur wordt evenwel vastgesteld dat de economische actoren, in vergelijking 
tot het rapport ‘focusbepaling’, tot driemaal zoveel bijkomende bedrijventerreinen vragen. 
Noteer tevens dat in het kader van het START-project een ruimtebehoefte werd berekend voor 
luchthavengerelateerde bedrijvigheid. Die specifieke ruimtebehoefte zou naar verluidt 80 ha 
per vijf jaar bedragen, wat uiteraard, qua haalbaarheid in het Vlaams stedelijk gebied rond 
Brussel, verder onderzoek vergt. 
 
Tijdens de eerste fase van het overlegproces heeft er bilateraal overleg plaatsgevonden tussen 
de administraties van de beide gewesten. Door de administratie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest werd tevens een schriftelijk advies geformuleerd. Ondermeer wordt, 
door de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de nodige omzichtigheid 
bepleit bij het inplanten van grootschalige detailhandel, een aangelegenheid die tevens aan bod 
komt in de beleidsbespreking van de tweede fase. 
 
Noteer tevens dat in tegenstelling tot wat in de vraag wordt geponeerd het rapport 
‘focusbepaling’ wel degelijk de opties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt om 
de stadsvlucht tegen te gaan, met dien verstande dat Vlaanderen uiteraard bezwaarlijk een 
aanbodbeleid inzake kwalitatieve woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan voeren. 
Om ongewenste neveneffecten van woonontwikkelingen in de Vlaamse Rand tegen te gaan, 
kan de Vlaamse overheid slechts een flankerend doelgroepenbeleid voeren, dat evenwel niet 
ressorteert onder het beleidsveld ruimtelijke ordening; 
 

4. De besprekingen in functie van een tussentijdse oriëntatie van het overlegproces zijn volop 
aan de gang. Het is evenwel evident dat ruimtelijk beleid van de Vlaamse Rand zich 
noodzakelijkerwijze beperkt tot de ruimtelijk relevante aspecten. Het beleidsdomein 
ruimtelijke ordening beschikt dan ook over weinig of geen middelen om bepaalde specifieke 
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maatschappelijke processen te sturen. Naast de ruimtelijk ordeningsopties, is er dan ook nood 
aan een flankerend beleid. 

 
Antwoorden op fenomenen als zijnde bevolkingsmigraties, bedrijfsverhuizingen, verfransing, 
enz. dienen immers in eerste instantie door andere beleidsvelden te worden geformuleerd. Het 
is bijgevolg evident dat dit flankerend beleid tevens het voorwerp uitmaakt van de momenteel 
gevoerde beleidsbespreking.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 152 
van 10 mei 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
GSM-masten   -   Locatiecriteria 
 
De omwonenden en het oudercomité van de Heulse basisschool trekken aan de bel omdat er een 
stedenbouwkundige vergunning wordt gevraagd voor het plaatsen van een 25 meter hoge zendmast op 
het terrein van deze school. Men is bovendien blijkbaar van plan om deze zendmast te plaatsen midden 
in het kleine natuurgebied van deze school, dat als didactisch materiaal wordt gebruikt voor de lessen 
inzake milieu en natuur. Nochtans zijn er in de buurt alternatieven, aangezien zich nog geen 500 meter 
verder onder meer een industrieterrein en de R8 bevinden. 
 
Dit individuele geval doet vragen rijzen over de gehanteerde criteria voor locatie van zendmasten. 
 
1. Op basis van welke criteria wordt een locatie voor een GSM-zendmast geselecteerd? 
 

In welke mate wordt rekening gehouden met de lokale situatie als een school of een omgeving 
waar veel mensen vertoeven of waar het een natuurgebied betreft? 

 
2. Wie is eigenaar van deze GSM-zendmasten? Wat zijn de opbrengsten ervan voor de overheid? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 152 van 10 mei 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het is de aanvrager (de GSM-operator), en dus niet mijn administratie, die de locatie voor het 

plaatsen van een GSM-mast kiest. Het komt vervolgens aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar toe om te beslissen of hij/zij kwestieuze vergunning verleent of weigert. 

 
GSM-operatoren beschikken over geen onteigeningsbevoegdheid. De GSM-operatoren kunnen 
bijgevolg énkel aanvragen indienen m.b.t. gronden, indien de eigenaars van betreffende gronden 
instemmen met het oprichten van dergelijke installaties. 

 
In bepaalde gevallen wordt door de omwonenden gesteld dat er elders een beter locatiealternatief 
zou zijn. De feitelijke haalbaarheid van een dergelijk alternatief is in betreffend gevallen evenwel 
volkomen afhankelijk van het feit of de betrokken eigenaar ter zake al dan niet zijn/haar akkoord 
verleent. 

 
2. Veelal zijn de GSM-zendmasten eigendom van de GSM-operatoren. De eventuele opbrengst van 

een dergelijke GSM-mast voor de betrokken grondeigenaar is afhankelijk van het contract dat 
deze eigenaar met de operator(en) sluit. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 153 
van 11 mei 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
VEN-gebied N8 Roosdaal   -   Stand van zaken 
 
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag van 20 december 2005 aan minister Peeters betreffende het 
VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) in Roosdaal kon ik het volgende lezen: 
 
“Het betreffende perceel van het VEN werd afgebakend conform het Decreet betreffende het 
Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu.” en: “In het toenmalig proces was er een consensus, die ook 
uit de gewenste agrarische structuur blijkt, om in een latere fase een groter terrein aan te duiden als 
VEN om zo de hele hellingsgradiënt beter te beschermen en te bewaren” (Websitebulletin, 
publicatiedatum 09-02-2006). 
 
Kan de minister meedelen wat de stand van zaken is betreffende dit terrein? Is er intussen reeds een 
groter terrein aangeduid? Zo ja, waar liggen de grenzen ervan? Zo neen, waarom niet? 
 



-230-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006
 
 

 

DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 153 van 11 mei 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (in uitvoering van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen) wordt er per buitengebiedregio een planningsproces opgestart om 
in overleg met de gemeenten, de provincies en de belangengroepen te komen tot een ruimtelijke visie 
die vervolgens de basis vormt voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De 
gemeente Roosdaal maakt deel uit van de buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland waarvoor 
beoogd wordt het planningsproces begin 2007 op te starten. 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Roosdaal werd door de bestendige deputatie van 
Vlaams-Brabant op 2 februari 2006 goedgekeurd. De opties vervat in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan m.b.t. natuurontwikkeling en het behoud en de versterking van de bosgebieden op de 
structurerende valleiwanden in de vallei van de Lombeek kunnen door de gemeente worden ingebracht 
als suggesties voor het gewestelijk afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 154 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Jurysysteem 
 
Wanneer personeelsleden gerekruteerd worden om te werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, 
Vlaamse openbare instellingen of agentschappen) wordt voor de selectie vaak een beroep gedaan op 
een jury. 
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jury? 
 
2. Als de rekrutering verloopt via Jobpunt of Selor: duidt Jobpunt of Selor de juryleden aan, of 

gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever? 
 
3. Beslissen dergelijke jury’s bij consensus? 
 
4. Zijn er al gevallen bekend waarbij een jury geen consensus bereikte? 
 

Zo ja, op welke wijze werd dan een beslissing genomen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 61, Moerman nr. 68, 
Vandenbroucke nr. 177, Vervotte nr. 172, Van Mechelen nr. 154, Anciaux nr. 85, Bourgeois nr. 
98, Peeters nr. 462, Keulen nr. 147, Van Brempt nr. 159). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 154 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 156 
van 11 mei 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Watertoets   -   Uitvoeringsbesluiten 
 
Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 creëert het juridische kader waarbinnen het 
waterbeleid in Vlaanderen gevoerd moet worden met het oog op een duurzaam beheer van het 
multifunctioneel watersysteem. Het decreet heeft daartoe een aantal instrumenten in het leven 
geroepen, waaronder de watertoets. Sinds 24 november 2003 moet elke vergunning, maar ook elk plan 
of programma, hieraan onderworpen worden. 
 
De overheden die beslissen over plannen, programma’s en vergunningen moeten nagaan of wat 
gevraagd wordt geen schadelijke gevolgen heeft voor het watersysteem. Indien dit wel het geval is, 
heeft dit de nodige gevolgen: herstelmaatregelen of voorwaarden worden opgelegd. Indien dat niet 
mogelijk is wordt het plan, het programma of de vergunning geweigerd. 
 
Op 20 januari 2006 heeft de Vlaamse Regering principieel een voorontwerp van uitvoeringsbesluit 
over de watertoets goedgekeurd. 
 
De eerste toepassingen van de negatieve watertoets die geleid hebben tot een totaal bouwverbod, zijn 
reeds bekend. Hoewel de percelen het karakter van een bouwgrond hebben, blijkt bij de afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning dat de percelen niet bebouwd mogen 
worden. Het voornoemde decreet voorziet echter niet in een vergoedingsregeling. 
 
Het Arbitragehof heeft zich in het arrest nr. 32/2005 van 9 februari 2005 uitgesproken over de vraag of 
dit gebrek aan vergoedingsregeling geen schending uitmaakt van het grondwettelijk eigendomsrecht 
en het gelijkheidsbeginsel. De weigering om te mogen bouwen als gevolg van de watertoets en zonder 
het uitkeren van een vergoeding, schendt het eigendomsrecht niet luidens het arrest. De watertoets zal 
volgens het Arbitragehof slechts in een beperkt aantal gevallen leiden tot een volledig bouw- of 
exploitatieverbod. 
 
De SERV en de MINA-raad hebben in hun advies de nadruk gelegd op het feit dat een aantal 
milderende maatregelen kunnen worden opgenomen in het uitvoeringsbesluit. Volgens beide instanties 
zou de watertoets veeleer bij het indienen van de plannen en programma’s uitgevoerd moeten worden 
en niet bij het toekennen van de vergunningen. Op die manier zouden de eigenaars vroeger en beter 
geïnformeerd zijn en kunnen de gedupeerden aanspraak maken op de planschadevergoedingsregeling. 
 
1. Wordt in het verder uitwerken van de uitvoeringsbesluiten rekening gehouden met het advies van 

de MINA-raad en de SERV en wordt de watertoets met andere woorden uitgevoerd op het niveau 
van de plannen en de programma’s? Kan de minister dit toelichten? 

 
2. Worden in het uitvoeringsbesluit andere milderende maatregelen opgenomen teneinde een 

absoluut bouw- of exploitatieverbod te vermijden? 
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Zo ja, kan de minister toelichten welke maatregelen zijn opgenomen? 
 
Zo neen, kan de minister toelichten waarom dergelijke maatregelen niet zijn opgenomen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 156) en Peeters (nr. 466). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 156 van 11 mei 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, Vlaams minister van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
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BERT ANCIAUX, 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, 

 JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 75 
van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Regionaal Atletiekcentrum Zuid-Limburg   -   Stand van zaken 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 50 van 11 maart 2005 stelde de minister dat enkel met 
de afbraakwerken aan de oude tribunes was begonnen (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 20 van 
8 juli 2005, blz. 2095). De eigenlijke aanleg van het “Regionaal Atletiekcentrum Zuid-Limburg” was 
nog niet gestart. De minister stelde toen dat de werken hieraan vermoedelijk in de loop van het jaar 
2006 zouden beëindigd worden. 
 
1. In welke fase bevindt dit project zich momenteel? 
 

Welke werken zijn reeds uitgevoerd en welke moeten nog uitgevoerd worden? 
 

2. Wanneer zal het volledige project voltooid zijn? 
 
3. Wat is de totale kostprijs van dit project? 
 
4. Wie zijn de verschillende investeerders in dit project en hoeveel dragen zij ieder bij? 
 
5. Wat is de rol van Bloso in dit project? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 75 van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1. De werken voor de aanleg van het Regionaal Atletiekcentrum Zuid-Limburg zijn momenteel in 

uitvoering.  
Volgende werken zijn reeds uitgevoerd: 

- afbraakwerken tribune; 
- grondwerken; 
- aanleg van taluds; 
- uitgraven en aanleggen van riolering/drainering voor de atletiekpiste.  

Volgende werken zijn nog uit te voeren: 
- het aanleggen van de funderingen; 
- het aanbrengen van de kunststoftoplaag en de belijning; 
- het plaatsen van de omheiningen voor de toeschouwers; 
- het afwerken van de taluds; 
- het inzaaien van het middenterrein; 
- het plaatsen van de verlichting; 
- het aanleggen van de omgeving. 
 

2. Het volledig project zal, weliswaar afhankelijk van de weersomstandigheden, eind september 
2006 voltooid zijn. 

 
3. De totale prijs van het project bedraagt: 1.237.167,15 euro, incl. BTW. Namelijk:  

- grondwerken + sanering : 154.927,00 euro; 
- atletiekpiste + omgevingsaanleg + verlichting: 1.082.240,15 euro. 

 
4. De verschillende investeerders in het project zijn het stadsbestuur van Tongeren en het 

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
 

5. Het Bloso oefent controle uit op de aanleg van de betrokken voorziening, in het kader van de 
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verstrekte toelage. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 76 
van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 

 
Sportinfrastructuurprojecten   -   FFEU-middelen 
 
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 99 van 22 februari 2006 gaf minister Van Mechelen een 
overzicht van de vastleggingen en betalingen in het Financieringsfonds voor Eenmalige Uitgaven 
(FFEU) (Websitebulletin, publicatiedatum 12-04-2006). 
 
In dit overzicht wordt duidelijk dat voor investeringen in sportinfrastructuur voor 2003 nog maar 
1.811.006 euro werd vastgelegd (van de toegekende 7.250.000 euro, saldo: 5.438.994 euro). Voor 
2004 werd van de toegekende 3.570.860 euro voor sportinfrastructuur nog niets vastgelegd. In totaal 
betekent dit dat er maar liefst 9.009.854 euro nog niet is vastgelegd. 
 
De minister bevestigt met dit beleid duidelijk zijn standpunt bij het begin van de legislatuur, namelijk 
dat alle sportinfrastructuurprojecten van de vorige regering bevroren zouden worden. 
 
1. Welke projecten van de vorige legislatuur zijn door de huidige beleidsopties bevroren? 
 
2. Wat is de stand van zaken in deze projecten? 
 
3. Blijven deze middelen uit het FFEU verworven voor de realisatie van sportinfrastructuur of zullen 

ze elders worden aangewend? 
 

In het eerste geval: 
 

a) waarvoor zullen deze middelen concreet worden aangewend; 
b) aan de hand van welke criteria zullen de middelen verdeeld worden? 

 
In het tweede geval: waar zullen ze elders worden aangewend? 

 
4. Overweegt de minister om deze – eerder toegezegde – middelen te gebruiken als startkapitaal voor 

het sportinfrastructuurfonds? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 76 van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1. Er zijn twee projecten vanuit de vorige legislatuur niet weerhouden nl: Topsporthal Oostende 
 en Atletiekcentrum Heusden Zolder. 
 
2. De stand van zaken i.v.m. deze projecten is de volgende:  
 
 -  Atletiekcentrum Tongeren; werken zijn in uitvoering;  
 -  Sporthal Brussel-Noord: ontwerpdossier wordt opgemaakt;  
 -  Wildwaterpark Hofstade (fase 1 en fase 2); ontwerpdossier wordt opgemaakt;  
 -  Trampoline- en ritmiekhal Gent: aanbestedingen van de respectieve percelen werden  
     verricht; 
 -  Gehandicaptencentrum Blankenberge; werken waarvoor de FFEU-kredieten werden  
     verstrekt, zijn voltooid;  
 -  Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx Gent: werken zijn voltooid;  
 -  Atletiekcentrum Kapellen; werken zijn in uitvoering;  
 -  Ijspiste Herentals: ontwerpdossier wordt overgemaakt;  
 -  Topsporthal Antwerpen: aanbesteding voor PPS-project werd verricht;  
 -  Gymhal Mechelen: PPS-constructie is in voorbereiding;  
 -  Circuit Zolder: werken zijn uitgevoerd;  
 -  Topsporthal Maaseik: ontwerpdossier wordt opgemaakt;  
 -  Puurs klimmuur: PPS-constructie is in voorbereiding;  
 -  Westhoek Turncentrum: werken zijn in uitvoering; 
 -  Sportcentrum Dendermonde: werken zijn in uitvoering.  
 
3. Het klopt dus niet dat deze middelen niet zijn vastgelegd.  
             De beschikbare FFEU-kredieten zijn integraal uitgeput en aangewend voor de ondersteuning 
  van sportinfrastructuurprojecten.  
 a) en b)  
  Als bijlage 1 gaat een overzicht van de op FFEU-kredieten voorziene projecten voor sport-
 infrastructuur evenals een stand van zaken van opstarten/uitvoering ervan. 
 
4. Deze middelen zullen dus niet gebruikt worden als startkapitaal voor het sportinfrastructuur-
 fonds. 
 
 
BIJLAGE 
  
Overzicht van de op FFEU-kredieten voorziene projecten voor sportinfrastructuur.  
 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/ANCIAUX/76/antw.076.bijlage.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 77 
van 21 april 2006 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 

 
BLOSO-inspecties sportkampen   -   Frequentie 
 
In de antwoorden op mijn schriftelijke vragen nr. 26 van 18 november 2005 en nr. 46 van 3 februari 
2006 kreeg ik een overzicht van het aantal inspecties over de verschillende erkende sportfederaties die 
door Bloso werden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2005 tot 1 september 2005 in de 
verschillende provincies. 
 
Ik heb deze cijfers aandachtig bekeken en eens berekend hoe het zit met de procentuele controle 
binnen de verschillende sportfederaties (zie onderstaande aangevulde tabel). 
 

Naam sportfederatie 

A
nt

w
er

pe
n 

Li
m

bu
rg

 

O
os

t-V
la

an
de

re
n 

Vl
aa

m
s 

B
ra

ba
nt

/ B
ru

ss
el

 

W
es

t-V
la

an
de

re
n 

to
ta

al
 a

an
ta

l 
ge

ïn
sp

ec
te

er
de

 
sp

or
tk

am
pe

n 

aa
nt

al
 g

eo
rg

an
is

ee
rd

e 
sp

or
tk

am
pe

n 

%
 C

on
tr

ol
e 

Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw  2 1 1 17 21 105 20
Vlaamse Tafeltennisliga vzw 2     2 5 40
Vlaamse Liga Paardensport vzw    6 24 30 44 68
Federatie Dans en Sport vzw   2  3 5 7 71
Sportievak - Blijf Aktief vzw 7 11 8 3 35 64 86 74
Recreatief Aangepast Sporten vzw 3    1 4 5 80
Sporcrea vzw 6   3  9 11 82
Gezinssportfederatie vzw 16 7 19  8 50 56 89
Sporta Federatie vzw 53 51 26  20 150 167 90
Dansliga Sportfederatie vzw 1    1 2 2 100
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 1  1 2  4 4 100
Koninklijke Belgische Korfbalbond - 
Vlaamse Liga - vzw  4    4 4 100
Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw 1     1 1 100
Vlaamse Atletiekliga vzw 1    2 3 3 100
Vlaamse Badmintonliga vzw  2  1  3 3 100
Vlaamse Schutterskonfederatie vzw   2   2 2 100
Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw 1     1 1 100
Wielerbond Vlaanderen vzw  1   1 2 2 100
 92 78 59 16 112 357 508  
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Wat mij vooral opvalt, is dat er bij heel wat sportfederaties een volledige of toch zeer hoge (+ 80 %) 
graad van controle is, terwijl een aantal andere federaties (vooral de Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding VZW en de Vlaamse Tennisliga VZW) een ondermaatse controlegraad hebben. 
 
1. Hoe komt het dat er voor bepaalde sportfederaties een volledige (100 %) controle is, terwijl er 

voor andere nauwelijks gecontroleerd werd? 
 
2. Worden er in de toekomst meer controles gepland in de groepen die beneden de 80 % scoren? 
 
3. Hoe komt het dat de Bond voor Lichamelijke Opvoeding VZW en de Vlaamse Tennisliga VZW 

een dergelijke ondermaatse controlegraad hebben?  
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 77 van 21 april 2006 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
1. De door het Bloso eerder verstrekte gegevens tonen duidelijk aan dat de gesubsidieerde 

sportkampen  intensief en grondig gecontroleerd worden. Alle sportfederaties worden op een 
gelijkaardige manier behandeld en er is, gelet op de vastgestelde controlegraad, absoluut geen 
sprake van een ondermaatse controlegraad.  
De provinciale Bloso-inspectiediensten krijgen van de afdeling Subsidiëring en de afdeling 
Sportpromotie van het Bloso de opdracht om de sportkampen te inspecteren.  Het feit dat er 
gedurende de betrokken periode bij enkele sportfederaties minder inspecties geweest zijn  
heeft geen specifieke oorzaak. Immers tijdens de zomervakantie ( 2 maanden ) organiseren de 
sportfederaties de meeste sportkampen. Het is dan onmogelijk voor de provinciale Bloso-
inspectiediensten om alle georganiseerde sportkampen binnen hun eigen provincie te 
inspecteren. Er wordt dan geopteerd om zoveel mogelijk verschillende sportfederaties te 
controleren.   
Bij de interpretatie door de vraagsteller van het aantal geïnspecteerde sportkampen dient 
rekening te worden gehouden met volgende bedenkingen; 
 Sommige sportfederaties organiseren een aantal kleine sportkampen terwijl andere 

sportfederaties slechts 1 groot sportkamp organiseren. Zo kan het zijn dat er meer 
deelnemers bereikt worden op dat ene grote sportkamp (vb. 110 deelnemers)  dan op het 
totaal van een aantal kleine sportkampen (vb. 5 sportkampen van 7 deelnemers). 

 Sommige sportfederaties organiseren verschillende sportkampen tijdens 1 periode op 
dezelfde locatie. In dit geval kunnen de inspecteurs zonder veel extra moeite verschillende 
sportkampen gelijktijdig inspecteren.  Bij andere sportfederaties die hun sportkampen 
nooit gelijktijdig op dezelfde plaats organiseren, moet de inspecteur meer tijd besteden om 
de verschillende sportkampen te inspecteren. 

 Naast de eventuele inspectie ter plaatse worden alle sportkampen ook grondig  
administratief gecontroleerd, eerst door de betrokken provinciale inspectiedienst en daarna 
door de afdeling Subsidiëring. 

 De inspectiediensten hebben ook nog andere opdrachten dan sportkampen inspecteren.  
 
2. De provinciale Bloso-inspectiediensten blijven ernaar streven om zoveel mogelijk 

aangevraagde sportkampen te inspecteren, ongeacht over welke sportfederatie het gaat.  
 
3. Volgens het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststellen van de voorwaarden tot het 

verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen van 
31/5/2002 moeten de sportfederaties uiterlijk tien dagen voor de aanvang van het sportkamp 
het gedetailleerd programma aan het Bloso bezorgen (art. 7). 
Ondanks het feit dat de BVLO herhaaldelijk zowel op het bilaterale gesprek, als telefonisch en 
per e-mail eraan werd herinnerd dat de vereiste kampdocumenten tijdig moeten bezorgd 
worden om in aanmerking te komen voor subsidiëring, heeft de BVLO toch voor maar liefst 
80 sportkampen van de periode 1/1/05-1/9/05 nagelaten om de vereiste kampdocumenten 
vooraf aan de betrokken inspectiediensten  te bezorgen.  In overleg met de afdeling 
subsidiëring en met medeweten van de BVLO hebben de inspecteurs deze 80 sportkampen 
niet geïnspecteerd omdat deze sportkampen om deze reden toch al niet meer konden in 
aanmerking komen voor subsidiëring. 
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Bijgevolg resten er voor de inspecteurs nog 25 (= 105 - 80) sportkampen om te inspecteren 
tijdens deze periode.  Hiervan werden er 21 geïnspecteerd (84% van de 25 sportkampen). 

 
VTTL (Vlaamse Tafeltennisliga vzw) 
Het gaat hier om sportkampen van de Vlaamse Tafeltennisliga en niet van de Vlaamse 
Tennisvereniging vzw, zoals de vraagsteller stelt. 
Hier werden er  2 van de 5 sportkampen ter plaatse geïnspecteerd (40%).   
Het is wel zo dat men rekening dient te houden met het feit dat de 60% niet-geïnspecteerde 
sportkampen van de VTTL slechts 3 sportkampen vertegenwoordigen.  Dit is slechts 0,01 % 
van het totaal aantal georganiseerde sportkampen in de periode 1/1-1/9/2005. 
Ik kan u trouwens meedelen dat de Vlaamse Tafeltennisliga voor het jaar 2006, 6 sportkampen 
heeft gepland waarvan er al 2 zijn doorgegaan in april.  Deze werden beide ter plaatse 
geïnspecteerd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 78 
van 21 april 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 

 
Carnaval   -   Erkenning en subsidiëring 
 
Na Duitsland bekleedt België en vooral Vlaanderen een zeer belangrijke plaats op het vlak van 
carnavalsvieringen. 
 
De Federatie Europese Narren (FEN) is een Europese, overkoepelende organisatie met als 
voornaamste doelstelling een contact op gang te brengen tussen de vele Europese 
carnavalsverenigingen, zodat deze de gelegenheid krijgen om kennis te maken met de grote 
verscheidenheid aan tradities en gebruiken in andere regio’s en landen. 
 
De basisdoelstellingen zijn duidelijk: 
 
- het carnaval in Europa stimuleren, ontwikkelen en in een uniforme richting leiden met respect 

voor de typische plaatselijke en folkloristische geplogenheden; 
 
- samenwerken met andere landen in een geest van culturele ontwikkeling; 
 
- via onderlinge contacten de volkscreativiteit in de hand werken door de vrije tijd op een nuttige en 

vooral kunstzinnige manier te besteden. 
 
Voor een uitgebreide kennismaking verwijs ik de minister graag naar de webstek www.fenvlaanderen.be, 
waar terzake niet alleen alle info is te vinden, maar ook wordt bewezen dat men het carnaval ernstig 
dient te nemen als een vorm van volkscultuur. 
 
FEN Vlaanderen laat opmerken dat veel lokale besturen carnaval wel degelijk zien als een cultureel 
gebeuren, terwijl men er bij de Vlaamse Gemeenschap op dit vlak al jaren een andere mening op 
nahoudt. 
 
Afgaande op vroegere briefwisseling met een voorganger van de minister, de heer Dewael, had men 
gehoopt dat men inderdaad zou overgaan tot erkenning en eventueel betoelaging van het carnaval in 
Vlaanderen. Destijds veronderstelde “erkenning” automatisch “subsidiëring”. 
 
FEN Vlaanderen wijst er fijntjes op dat zelfs als men geen subsidiëring vooropstelt, het reeds goed zou 
zijn om de overheid mee te laten denken en te werken aan de promotie van carnaval, in navolging van 
de 60.000 euro die werd vrijgemaakt voor de promotiecampagne van Kate Ryan. 
 
Vele gemeenten geven momenteel in het kader van hun cultuurbeleid een toelage aan 
carnavalsstoeten. Hetzelfde geldt zelfs voor bijvoorbeeld de provincie Vlaams-Brabant. Idem voor de 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap, die blijkbaar ook subsidie geven aan plaatselijke stoeten in 
het kader van carnaval. 
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FEN Vlaanderen telt momenteel 450 (!) aangesloten verenigingen. 
 
1. Is de overkoepelende organisatie FEN (Vlaanderen) bekend bij de minister en bij de administratie? 
 
2. Heeft men een mogelijke erkenning reeds onderzocht? Op welke wijze en met welke resultaten? 
 
3. Heeft FEN Vlaanderen terzake al aanvragen ingediend bij de administratie of het kabinet van de 

minister? Met welke resultaten? 
 
4. Welke mogelijkheden overweegt de minister om het carnaval als cultureel volksgebeuren te 

erkennen en te betoelagen in navolging van de erkenning door de Franstalige en Duitstalige 
Gemeenschap? 

 
5. Kan carnaval erkend worden in het kader van het cultuurdecreet? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 78 van 21 april 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1.  De overkoepelende organisatie FEN (Vlaanderen) is mij welbekend.  

De problematiek van deze organisatie en van carnaval als vorm van volkscultuur (beoefening) 
is op mijn vraag meegenomen in het onderzoeksproject Alpha dat in 2001-2002 werd 
uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw. Het doel van dat onderzoek was 
een grondig inzicht te verwerven in de sector van familiekunde, volkskunde, industriële 
archeologie, heemkunde en lokale en regionale geschiedenis, en daarnaast ook in de sectoren 
waarmee deze disciplines raakvlakken vertonen. Op microniveau werden de bestaande 
initiatieven, groepen, verenigingen en instellingen in de sector gerepertorieerd en werd nagaan 
welke functies de onderzochte sector vervult, met welke technische en inhoudelijke kwaliteit, 
met welke doelstelling en met welk resultaat. Op macroniveau gaf het onderzoek een beeld 
van de inhoudelijke, organisatorische en beleidsmatige samenhang binnen deze sector. Zie 
hiervoor http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/onderzoek/index.htm onder project alpha, in het 
bijzonder het syntheserapport en het rapport over het kwantitatief onderzoek.  
De carnavalsverenigingen zijn meegenomen in de vanuit project alpha en met steun van de 
Vlaamse overheid ontwikkelde verenigingenwijzer: www.erfgoedverenigingen.be. Zo werd bewust 
een poging ondernomen om het subveld van carnavalverenigingen letterlijk mee in beeld te 
brengen binnen het ruime veld van erfgoedverenigingen: iedere carnavalsorganisatie die dat 
wenst, kan hierbij aansluiten. Deze dienstverlening wordt gratis aangeboden. Via dat kanaal 
komt informatie over carnavalverenigingen die een erfgoedwerking ontplooien en die zich 
aanmelden ook terecht op de met steun van de Vlaamse overheid ontwikkelde erfgoedsite, 
www.erfgoedsite.be. 

 
Binnen deze carnavalsverenigingen geldt, net als binnen heel wat andere verenigingen die 
actief zijn op het snijvlak tussen volkscultuur, amateurkunsten en socio-culturele 
verenigingen,…, dat er een stuk erfgoedwerking is maar er is ook meer, met name de 
organisatie van, in dit geval, carnavalstoeten en feesten.  

 
2.  Om voor de Vlaamse Regering als organisatie voor volkscultuur erkend te kunnen worden, 

moet de organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden (artikel 4 en 5 van het Decreet op 
de Volkscultuur):  
- een werking hebben met een landelijk karakter door ofwel activiteiten te ontplooien in  
   minstens vier Vlaamse provincies ofwel een publieksbereik te kunnen aantonen in minstens  
   vier Vlaamse provincies; voor de toepassing van het decreet wordt het tweetalige gebied  
   Brussel-Hoofdstad beschouwd als een provincie; 
- met activiteiten aantonen dat zij bezig is met het verzamelen, beschermen, bestuderen,  
   bekendmaken en demonstreren van de volkscultuur;  
- de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk hebben met een werkterrein dat duidelijk  
   ligt in het domein van de volkscultuur;  
- over een kwaliteitsbeleid beschikken dat erop gericht is op een systematische wijze de  
   kwaliteit van de aangeboden dienstverlening en ook van haar werking te bepalen, te plannen,  
   te verbeteren en te volgen.   
De organisatie moet ook zelf het initiatief nemen door een erkenning aan te vragen. 
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Een onderzoek van een mogelijke erkenning van een organisatie die bezig is met carnaval als 
koepelorganisatie volkscultuur, conform de voorwaarden in het Decreet op de Volkscultuur, 
werd meegenomen in het onderzoeksproject Alpha. Daarbij werd tijdens het onderzoek een 
veel bredere definitie gehanteerd van volkscultuur dan die in het Decreet op de volkscultuur 
van 1998. De onder dit decreet uit 1998 erkende koepelorganisaties zijn in hoofdzaak 
verenigingen die zich bezig houden met de studie van volkscultuur. Daarnaast zijn er ook tal 
van organisaties waarvan het hoofddoel niet onderzoek, documentatie of studie is maar wel het 
beoefenen van volkscultuur. Uit het onderzoek van project alpha en recente studies bleek dat 
koepelorganisaties zoals FEN-Vlaanderen of LIVEKE (Limburgse Vereniging 
Karnavalsevenementen/NEG) die rond carnaval werken, niet in de eerste plaats  verenigingen 
van studie van volkscultuur zijn zoals de andere organisaties die onder het decreet 
volkscultuur vallen (en waarbij desgevallend maar één overkoepelende structuur per 
studiegebied in Vlaanderen erkend kan worden), maar tot nog toe vooral als verenigingen voor 
de beoefening van volkscultuur beschouwd kunnen worden.  
 

3.  Ik stel enerzijds met vreugde vast dat de werking zoals nu recent op de website van de 
organisatie FEN wordt voorgesteld, de voorbije jaren steeds meer in de richting van een 
Vlaamse koepelstructuur geëvolueerd is.  
Anderzijds stel ik ook vast dat FEN, in oktober 2005, geen aanvraag heeft ingediend bij de 
jongste indienronde voor landelijke organisaties op het Decreet op de Volkscultuur. Nochtans 
heeft het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, als steunpunt, steeds alle inspanningen 
gedaan om de organisatie FEN en andere carnavalsverenigingen te informeren over het beleid 
rond volkscultuur. In mei 2004 werd op grote schaal, ook bij de carnavalsverenigingen, een 
extra-nummer van Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen verspreid, met daarin 
uitleg over de decreten en de deadline van 1 oktober 2005. Alle informatie met betrekking tot 
regelgeving en ontwikkelingen binnen de sector volkscultuur is vlot beschikbaar, via 
informatie (websites, publicaties, studiedagen en infobalie) van het steunpunt en op de website 
van de Vlaamse Gemeenschap. Het initiatief tot een aanvraag als koepelorganisatie ligt bij de 
organisatie zelf.  

 
Over de nieuwe erkenningsaanvragen voor de volgende beleidsperiode 2007-2011, zeven in 
totaal, heeft een beoordelingscommissie van binnen- en buitenlandse experts een advies 
uitgesproken dat nu ter beslissing voorligt. Volgens de huidige bepalingen van het Decreet op 
de Volkscultuur kunnen pas om de vijf jaar nieuwe aanvragen voor erkenning worden 
voorgelegd.  

 
Ook op het Reglement voor de subsidiëring van participatie-, experimentele en bijzondere 
projecten, en hobbyverenigingen (Lotto-middelen) heeft deze organisatie geen aanvraag 
ingediend. Binnen dit reglement worden, onder meer, subsidies toegekend aan organisaties die 
op geen enkele wijze gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid of voor (landelijke) 
publieksgerichte evenementen die de normale werking van een organisatie overstijgen. 

 
Het is correct dat vele lokale besturen en sommige provincies, lokale carnavalsverenigingen, 
subsidiëren binnen eigen subsidiereglementen. 

 
4.  Het carnaval, als volkscultureel gebeuren, komt vooral recentelijk in beeld als erfgoed en 

behoort tot het immaterieel erfgoed (stoeten, gebruiken, rituelen, enz.). De verdienste voor het 
in beeld brengen en aandacht vragen voor deze aspecten van erfgoed ligt bij de UNESCO-
conventie voor immaterieel erfgoed. De Algemene Vergadering van Unesco heeft immers op 
17 oktober 2003 een conventie goedgekeurd waarin de bepalingen voor de bescherming van 
dit erfgoed zijn opgenomen. De Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement hebben hun 
goedkeuring gegeven aan deze conventie en op 24 maart 2006 heeft België bij UNESCO te 
Parijs de documenten van acceptatie neergelegd.  De Conventie wordt in België en Vlaanderen 
vanaf 24 juni 2006 van kracht. Eerst wordt binnen UNESCO een Uitvoerend Comité 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -251- 
 
 

 

opgericht, waarvoor België kandidaat is. Dat Comité beslist over de uitvoeringsmodaliteiten 
voor de ondersteunende maatregelen van deze Conventie. Dit zal bijkomende mogelijkheden 
bieden, ook voor de erkenning en studie van het immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Door de 
erkenning van het carnaval van Binche (2003), maar ook andere carnavals (zoals dat van 
Oruro te Bolivië in 2001) als meesterwerken van het immaterieel cultureel erfgoed van de 
mensheid komt deze vorm van volkscultuur in beeld. Ook de Franstalige en Duitstalige 
Gemeenschappen zijn van nabij betrokken bij deze internationale ontwikkelingen.   

 
5.  Een algemeen ‘cultuurdecreet’ bestaat niet echt. Zoals hierboven reeds gezegd lijkt een 

koepelorganisatie van verenigingen actief binnen een volkscultureel gebeuren als carnaval, 
eventueel op haar plaats binnen het huidige Decreet op de Volkscultuur, indien erfgoedzorg, 
documentatie en onderzoek de hoofdactiviteit zijn.  
Carnaval zelf komt ondertussen via de ratificatie van de UNESCO-conventie van 2003 
internationaal steeds meer in beeld als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed die 
aandacht, sensibilisatie, documentatie en onderzoek verdient. Dit is ook voor FEN als 
internationale organisatie een belangrijke ontwikkeling. 
Op dit ogenblik wordt een integratie van het Decreet op de Volkscultuur in het Erfgoeddecreet 
voorbereid. Daarin wordt een hoofdstuk voor subsidiëring van landelijke organisaties 
volkscultuur opgenomen. Binnen dit decreet zullen geen specifieke thema’s opgenomen 
worden maar indien de organisatie voldoet aan de voorwaarden van een landelijke organisatie 
volkscultuur, kan zij een aanvraag indienen. Deze wijziging/uitbreiding van het 
Erfgoeddecreet zal volgend jaar de weg van goedkeuring volgen en aan het Parlement worden 
voorgelegd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 79 
van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Resolutie co-gebruik private sportinfrastructuur   -   Uitvoering 
 
Ik verwijs naar de resolutie betreffende het bevorderen van het co-gebruik van private 
sportinfrastructuur door openbare besturen, goedgekeurd in plenaire vergadering van 29 april 2004. 
Stuk 2058 (2003-2004) – Nr. 4. 
 
Werd reeds uitvoering gegeven aan alle in de resolutie gevraagde maatregelen? 
 
Zo neen, wat is de stand van zaken? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 79 van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Zoals reeds werd vermeld op 21 april 2005 als antwoord op uw mondelinge vraag over de uitvoering 
van de resolutie betreffende het bevorderen van het co-gebruik van privé-infrastructuur door openbare 
besturen, is de impact van deze op 29 april 2004 door het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie 
dermate complex én zijn er zoveel verschillende actoren bij betrokken dat de uitvoering van deze 
resolutie enige tijd zal vergen. 
 
Zoals gevraagd in de betrokken resolutie actualiseert het Bloso permanent de bestaande 
sportaccommodaties in Vlaanderen. Ook werd door het Bloso verder werk gemaakt van een 
Sportdatabank Vlaanderen waarin de meer dan 18.000 sportaccommodaties in Vlaanderen permanent 
door iedereen zullen kunnen geraadpleegd worden. 
Elk gemeentebestuur ontving van het Bloso een geactualiseerd overzicht van de op haar grondgebied 
geïnventariseerde sportaccommodaties. Ook in 2006 zal dit gebeuren. Afhankelijk van de interesse en 
concrete vragen wordt een lijst van de beschikbare accommodaties ook ter beschikking gesteld aan 
erkende Vlaamse sportfederaties en hun clubs, alsook aan derden. 
 
Er zijn ook andere kanalen waarlangs informatie over sportinfrastructuur en –accommodatie 
opgezocht kan worden. Eén van deze kanalen is het Sport Informatie Netwerk (SPIN) van het Vlaams 
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. Op haar website stelt het ISB een databank met 
gerelateerde informatie beschikbaar over onder andere sportinfrastructuren. Zoals het ISB uiteenzet op 
haar website, richt SPIN zich in de eerste plaats tot de (semi-) professionele gebruiker die 
verantwoordelijk is voor het sport/recreatiebeheer in Vlaanderen. Tevens bevat SPIN publieks-
informatie die de in sport geïnteresseerde bevolking kan raadplegen. 
Met SPIN wenst het ISB een gebruiksvriendelijke standaard te ontwikkelen die daadwerkelijk 
raadpleging en uitwisseling van informatie over sportinfrastructuren tussen de verschillende partners 
van het netwerk, met name de gemeentelijke en provinciale sportdiensten, de sportdienst van de VGC, 
en de koepelorganisaties en beleidsinstanties in het domein van de sport en recreatie, realiseert, en dit 
volgens de behoefte van elkeen. 
De databank bevat alle informatie over sportinfrastructuren die eigendom zijn zowel van de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaams Gewest, provincie, gemeente, school of privé. 
 
Voor wat de punten 2,3 en 4 van de resolutie betreft werd, zoals meegedeeld op 21.04.2005, naar 
analogie met het Overlegplatform Topsport, een Overlegplatform Sport voor Allen opgericht. In dit 
Overlegplatform zetelen vertegenwoordigers van alle sportactoren, de VSF, het ISB, de VVSG, de 
VVP, de VGC, de SVS, de VTS en het Bloso. 
 
De eerste opdracht van het Overlegplatform Sport voor Allen bestond erin een visienota op te stellen 
over het te voeren Sport-voor-Allenbeleid. 
In deze visienota wordt vermeld dat ‘de bestaande sportinfrastructuur van scholen optimaal dient te 
worden opengesteld voor de sportclubs en voor de lokale sportgemeenschap’ en dat ‘de inspanningen 
verder dienen gezet te worden om alle sporthallen, die meestal met gemeenschapsgelden werden 
gerealiseerd of gesubsidieerd, optimaal te benutten’. 
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Begin 2005 heeft het Overlegplatform werk gemaakt van zijn tweede opdracht, namelijk het opstellen 
van een op de visienota gebaseerd actieplan Sport voor Allen. Om dit actieplan uit te werken werden 
vijf werkgroepen opgericht. 
 
De werkgroep Sportinfrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Sport heeft een aantal concrete 
maatregelen geformuleerd om de eigenaars, voornamelijk scholen, van momenteel nog niet ter 
beschikking van de lokale sportgemeenschap gestelde sportinfrastructuur, aan te moedigen dit 
vooralsnog te doen. 
De rapporten van deze werkgroepen, i.c. deze van de werkgroep Sportinfrastructuur, Ruimtelijke 
Ordening en Sport, werden mij intussen bezorgd. Na overleg met de leden van het Overlegplatform 
Sport voor Allen zal ik het komende jaar mijn beleidsprioriteiten vastleggen. 
 
Punt 5 van de resolutie betreft de aanpassing van de decreten inzake de betoelaging van de privé-
sportinfrastructuur. Op dit vlak moet de minister van Onderwijs het initiatief nemen. Het gaat hier in 
hoofdzaak immers om de subsidiëring van sportaccommodaties van scholen. 
 
Op dit moment wordt door mij wel het nieuwe decreet voor lokaal en regionaal sportbeleid voorbereid. 
Eén van de onderdelen van het verplichte sportbeleidsplan van de gemeente is een “meerjarenplan 
infrastructuur”. Dit vergt een grondige denkoefening waarin de lokale besturen de noden inzake 
sportinfrastructuur (zowel privé als gemeentelijk of provinciaal) nauwgezet in kaart brengen, en 
aangeven welke impulsen inzake sportinfrastructuur en –accommodatie kunnen verwacht worden. 
 
Punt 6 van de resolutie betreft het inschrijven van een meldingsplicht aan het Bloso in de bestaande 
regelgeving inzake stedenbouw en leefmilieu. De minister van Leefmilieu en de minister van 
Ruimtelijke Ordening moeten op dit vlak de nodige initiatieven nemen. 
Conform de beleidsnota Sport werkt de opgerichte interdepartementale werkgroep Ruimtelijke 
Ordening, Leefmilieu en Sport een aantal voorstellen uit met betrekking tot de aanpassing van de 
vigerende regelgeving inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 80 
van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Beleidsdoelstellingen duurzame ontwikkeling   -   Initiatieven 
 
In het regeerakkoord staat dat Vlaanderen een bijdrage wil leveren inzake duurzame ontwikkeling. 
 
De minister-president benadrukte in de Beleidsnota Duurzame Ontwikkeling dat het hier een 
horizontale bevoegdheid betreft en dat er verwacht wordt dat de verschillende ministers op hun 
bevoegdheidsdomein en hun begroting initiatieven nemen op het vlak van duurzame ontwikkeling. 
 
1. Op welke wijze brengt de minister duurzame ontwikkeling tot uitvoering in zijn/haar beleid en 

binnen zijn/haar bevoegdheden? Kan de minister een opsomming geven van acties en initiatieven 
in dit kader? 

 
2. Welke financiële middelen zijn in de deelbegroting van de minister ingeschreven om deze acties 

en initiatieven te realiseren? 
 
3. Hoe verloopt het overleg aangaande deze initiatieven met de coördinerende minister en in welke 

mate past dit in een Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 57, Moerman nr. 66, 

Vandenbroucke nr. 166, Vervotte nr. 161, Van Mechelen nr. 146, Anciaux nr. 80, Bourgeois nr. 
95, Peeters nr. 432, Keulen nr. 136, Van Brempt nr. 151). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 80 van 26 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door minister-president Yves Leterme, Vlaams 
minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 81 
van 28 april 2006 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Rallycross   -   Locaties 
 
In de vorige legislatuur werd er een regeling uitgewerkt voor de problemen aangaande ruimtelijke 
ordening waarmee de organisatoren van gemotoriseerde sporten geconfronteerd werden. Eén van de 
hierdoor getroffen terreinen was het Glosso-circuit in Arendonk. In de provincie Antwerpen werden 
vier alternatieve locaties voorgesteld waar de gemotoriseerde sporten alsnog hun stek konden vinden. 
Het betreft hier het domein Beverdonk in Grobbendonk, het Hondapark in Balen, het Rooiveld in 
Westerlo en de Kraaienhorst in Brecht. 
 
Uitwijken naar domein Beverdonk is voor Glosso alvast uitgesloten omdat op deze locatie een  
industriepark is gevestigd. De gronden van de Kraaienhorst in Brecht zullen pas binnen een aantal jaar 
beschikbaar zijn. De twee andere locaties in de provincie Antwerpen zijn dan wel voorbehouden voor 
gemotoriseerde sporten, maar men kan motorcross niet vergelijken met rallycross. Voor rallycross is 
het namelijk nodig om een gedeeltelijk geasfalteerde omloop te hebben, wat op geen van 
bovenvermelde locaties het geval is. 
 
De gespecialiseerde clubs verwijzen graag naar het circuit in het Nederlandse Valkenswaard, dat een 
schoolvoorbeeld is van een circuit dat geschikt is voor zowel motorcross als rallycross en 
internationale uitstraling heeft. 
 
1. Werd reeds onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de bestaande motorcrossterreinen om te 

vormen tot terreinen waar zowel ruimte is voor motorcross als rallysport? Zo neen,  zijn er 
plannen in die zin? 

 
2. Worden hiervoor in de toekomst middelen vrijgemaakt? Zo ja, wat is de omvang van het budget 

en binnen welke termijn kunnen deze middelen beschikbaar zijn? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 81 van 28 april 2006 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
1.  Uw vraag naar het onderzoek van de mogelijkheden om bestaande motorcrossterreinen in de 

provincie Antwerpen om te vormen tot terreinen waar zowel ruimte is voor motorcross als 
voor rallysport, verdient enige nuancering of precisering. De Vlaamse regering heeft in haar 
beslissingen van 19/7/2002 en 4/2/2005 opdracht gegeven aan de provinciale overheden om, 
aan de hand van een zoekzonekaart en zowel positieve als negatieve indicatieve en uitsluitende 
afwegingscriteria, te onderzoeken waar zogeheten multifunctionele terreinen voor 
gemotoriseerde sporten zouden kunnen ingeplant worden. Bedoeling hiervan was de geluids- 
en milieuhinder te groeperen en concentreren om, verspreid over Vlaanderen, op zo weinig 
mogelijk locaties voor extra overlast te zorgen. Het provinciebestuur van Antwerpen heeft als 
gevolg van die beslissingen een uitgebreid onderzoek gedaan en een dossier ingediend met 
betrekking tot de inplanting van permanente terreinen met trainingsfaciliteiten voor 
gemotoriseerde sporten. Hierbij was uitvoerig rekening gehouden met een multifunctionele 
inrichting van de voorgestelde locaties in Balen, Brecht, Westerlo en Grobbendonk. Alleen de 
locatie Grobbendonk (Beverdonk) was geschikt om op korte termijn volwaardig uit te bouwen 
voor zowel motorcross als rallycross. 
De Vlaamse regering heeft in haar beslissing van 23/12/2005 de locatie Grobbendonk niet 
weerhouden als permanente omloop met trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde sporten, 
omdat de voorgestelde locatie voorbehouden is voor industrieterrein voor watergebonden 
activiteiten. De provincie Antwerpen zal nu verder onderzoeken of de locatie Brecht op 
termijn zou kunnen uitgebouwd worden tot een multifunctioneel circuit waar ook rallycross 
kan beoefend worden. 
Uit de door de provincie Antwerpen uitgevoerde studie bleek tevens dat het bestaande Glosso-
circuit te Arendonk niet in aanmerking kwam om als permanente locatie voorgesteld te 
worden o.w.v. het feit dat de locatie niet voldeed aan de criteria vastgelegd in het 
afwegingskader dat door de Vlaamse regering was goedgekeurd en er bovendien onvoldoende 
lokaal draagvlak voorhanden was. 
Op 30 september 2004 heeft de Bestendige Deputatie van Antwerpen  wel een vergunning 
verleend  voor een termijn van 3 jaar voor de verdere exploitatie van het Glosso-circuit te 
Arendonk, voor het gedeelte van de omloop gelegen in recreatiegebied.  De toelating tot 
exploiteren werd gekoppeld aan een reeks bijzondere voorwaarden die tot doel hebben de 
geluidsproblemen die samenhangen met de exploitatie van het circuit aan te pakken. Dit komt 
er in de praktijk op neer dat er op het Glosso-circuit in Arendonk drie wedstrijden per jaar 
kunnen plaats hebben. 

 
Voor de goede orde kan ik u tevens melden dat de provincie Limburg in samenspraak met de 
stad Lommel onderzoekt om de bestaande locatie voor gemotoriseerde sporten in Lommel uit 
te breiden voor rallycross en karting.  

 
2. Er worden door mij geen middelen vrijgemaakt voor de aanleg en uitbouw van een dergelijk 

rallycross-circuit, noch voor een motorcross-circuit. De Vlaamse regering tracht enkel te 
noodzakelijke voorwaarden te creëren inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu om de 
uitbouw van een dergelijk circuit mogelijk te maken. De inrichting en exploitatie van 
dergelijke circuits worden overgelaten aan plaatselijk of privé-initiatief. 
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Er zijn binnen de begroting sport geen middelen voorhanden om dergelijke grootschalige 
infrastructuurprojecten volledig zelf te financieren.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 82 
van 28 april 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Taalverhouding Brusselse OCMW’s   -   Aanwervingen 
 
In antwoord op een vraag om uitleg in verband met de taalrapporten van de vice-gouverneur 
betreffende de tweetaligheid van het personeel in de Brusselse gemeenten en OCMW’s stelde de 
minister dat hij betreurt dat de cijfers niet onderverdeeld zijn per gemeente. Dit is nochtans 
noodzakelijk, aangezien de taalwetgeving niet spreekt over Brussel als geheel, maar per lokaal bestuur 
(Handelingen C150 van 16 februari 2006, blz. 1-6). 
 
Het taalrapport van de vice-gouverneur toont wel aan dat de regel dat 25 % van de betrekkingen bij 
werving moet worden voorbehouden aan de kandidaten van elke taalgroep niet wordt nageleefd. 
 
1. Heeft de minister deze cijfers reeds opgevraagd? Heeft hij de resultaten reeds ontvangen? 
 
2. Kan de minister per gemeente exacte cijfers geven? 
 
3. Wat zijn de actuele verhoudingen per gemeente? 
 
4. Om welke reden werd deze regel niet nageleefd? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 82 van 28 april 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Enige tijd geleden ontving ik inderdaad de cijfers van 2005 betreffende de aanwervingen bij de 
OCMW’s in de Brusselse gemeenten (zie bijlage). In 2005 werden er in de deze 19 OCMW’s 982 
personeelsdossiers aan de vice-gouverneur overgemaakt. Hierin zitten 924 dossiers in verband met 
contractuele personeelsleden en 58 in verband met statutaire personeelsleden. In het kader van het 
specifiek taaltoezicht vond de vice-gouverneur 345 dossiers in overeenstemming met de taalvereisten 
(55 statutaire en 290 contractuele aanwervingen). De vice-gouverneur heeft 637 dossiers (634 
contractuele en 3 statutaire aanwervingen) geschorst. 504 beslissingen werden door de OCMW’s 
gehandhaafd. De bevoegde leden van het Verenigd College, Pascal Smet en Evelyne Huytebroeck, 
hebben deze 504 gehandhaafde personeelsdossiers behandeld na advies van hun administratie. In de 
huidige legislatuur was er slechts één aanwerving die effectief werd vernietigd. 
 
 Schorsingen N Schorsingen F Handhavingen Vernietigingen 

N 
Vernietigingen 
F 

Anderlecht 13 61 17   
Oudergem 1 19 16   
Sint-Agatha-
Berchem 

0 16 12   

Brussel 17 139 130   
Etterbeek 1 47 51   
Evere 0 6 19   
Vorst 1 20 21   
Ganshoren 3 26 17   
Elsene 0 29 24   
Jette 0 35 36   
Koekelberg 0 13 7   
Sint-Jans-
Molenbeek 

3 39 30   

Sint-Gillis 0 4 4   
Sint-Joost-
ten-Noode 

0 20 16   

Schaarbeek 2 45 37   
Ukkel 2 23 22   
Watermaal-
Bosvoorde 

0 11 14  1 

Sint-
Lambrechts-
Woluwe 

4 13 15   

Sint-Pieters-
Woluwe 

0 21 16   

 47 587 504 0 1 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 83 
van 28 april 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Taalverhoudingen Brusselse OCMW’s   -   Betrekkingen 
 
Het taalrapport van de vice-gouverneur gaat uit van de toepassing van de 
“taalhoffelijkheidsakkoorden”, die echter alle door de Raad van State geschorst werden, en gaat alleen 
over de aanwervingen. 
 
Graag verkreeg ik een globaal overzicht, per gemeente (maar ook van de afzonderlijke OCMW’s en 
voor de ziekenhuizen) van de verdeling van de betrekkingen tussen de twee taalgroepen, en dit per 
niveau en per beroepscategorie, bij de geneeskundigen, de verpleegkundigen, verzorgenden, 
paramedici en het administratief personeel. 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 83 van 28 april 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
De Raad van State heeft enige tijd geleden de rondzendbrieven die de Brusselse regering destijds aan 
haar negentien gemeenten en OCMW’s stuurde over de zogenaamde taalhoffelijkheid, vernietigd.  
De brieven gaven de gemeenten de mogelijkheid om zich geleidelijk in orde te stellen met de 
taalwetten die de indienstneming van tweetalig personeel opleggen. 
 
De door u gevraagde materie behoort niet tot mijn bevoegdheid. Bijgevolg heb ik het globaal overzicht 
per gemeente van de verdeling van de betrekkingen tussen de twee taalgroepen niet in mijn bezit.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 84 
van 9 mei 2006 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
 Subsidiëring van verenigingen   -   Informatie 
 
“De Vlaamse Volkstuin – Werk van de Akker VZW” is de grootste vereniging van tuinliefhebbers in 
Vlaanderen. Meer dan 37.000 gezinnen zijn lid en zijn verenigd in een 230 tal plaatselijke afdelingen, 
verspreid over het hele land. Het Vlaams Verbond coördineert de werking van de vijf provinciale 
verbonden en zorgt voor de uitgifte van het leden-maandblad “De Volkstuin”. Tien jaar geleden 
vierden zij hun 100-jarig bestaan en de 75ste verjaardag van hun tijdschrift. Doelstelling van de 
vereniging is “het bevorderen van de belangstelling voor een duurzaam, aangenaam en milieubewust 
tuinieren dat wordt beoefend als een gezonde en ontspannende vrijetijdsbesteding”. 
 
VELT VZW, de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze, werd dertig jaar geleden opgericht 
en telt zo’n 13.000 leden over 100 afdelingen in Vlaanderen en Nederland. VELT wil de ecologische 
leefwijze concreet gestalte geven: in huis, tuin, keuken en daarbuiten. Aanvankelijk ging het om de 
moestuin, later kwam daar ecologische voeding en de siertuin bij. Vandaag is VELT bovendien actief 
voor openbaar groen zonder pesticiden en voor duurzaam consumeren. 
 
Beide verenigingen leveren waardevol werk in hun sector en het is dan ook terecht dat zij 
ondersteuning en waardering krijgen van de overheid. 
 
Naar aanleiding daarvan rijzen volgende vragen. 
 
1. Wat is de stand van zaken wat de reguliere en projectmatige subsidiëring van deze verenigingen 

betreft? Welke wijzigingen zijn er eventueel op til? 
 
2. Het blijkt niet zo evident te zijn om te weten welke verenigingen in het kader van welke 

regelingen welke subsidies krijgen. 
 

Wordt dit systematisch bekendgemaakt? Zo ja, op welke wijze? 
 
Zo neen, neemt de minister terzake de nodige initiatieven? In het huidige “internet-tijdperk” lijken 
daartoe toch voldoende mogelijkheden te bestaan. 
 

3. Welke mogelijkheden zijn er thans voor reguliere subsidiëring (landbouwvorming en 
dienstverlening, milieubescherming, socio-culturele vereniging…) van verenigingen met 
dergelijke (brede) doelstellingen? 

 
Op basis van welke criteria is subsidiëring mogelijk in het kader van het ene, dan wel van het 
andere activiteitendomein? 
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4. Blijkbaar is er op het terrein nog een aanzienlijk informatieprobleem. 
 

Welke informatie wordt terzake verspreid of beschikbaar gesteld van het verenigingsleven en op 
welke wijze? Welke specifieke informatie-initiatieven werden/worden eventueel genomen? 
 
Gaat er ook voldoende informatie naar de lokale besturen, die veelal op complementaire wijze op 
subsidieregelingen van de Vlaamse overheid willen inspelen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister-president Leterme (vraag nr. 60) en aan de ministers  
Peeters (vraag nr. 454) en Anciaux (vraag nr. 84). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 84 van 9 mei 2006 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door minister-president Yves Leterme, Vlaams 
minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 85 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Jurysysteem 
 
Wanneer personeelsleden gerekruteerd worden om te werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, 
Vlaamse openbare instellingen of agentschappen) wordt voor de selectie vaak een beroep gedaan op 
een jury. 
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jury? 
 
2. Als de rekrutering verloopt via Jobpunt of Selor: duidt Jobpunt of Selor de juryleden aan, of 

gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever? 
 
3. Beslissen dergelijke jury’s bij consensus? 
 
4. Zijn er al gevallen bekend waarbij een jury geen consensus bereikte? 
 

Zo ja, op welke wijze werd dan een beslissing genomen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 61, Moerman nr. 68, 
Vandenbroucke nr. 177, Vervotte nr. 172, Van Mechelen nr. 154, Anciaux nr. 85, Bourgeois nr. 
98, Peeters nr. 462, Keulen nr. 147, Van Brempt nr. 159). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 85 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door Vlaams minister Geert Bourgeois, minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 86 
van 28 oktober 2005 
van JACKY MAES 
 
 
 
IJzer   -   Slibafzetting 
 
De baggering van de IJzer was een absoluut noodzakelijke investering voor het gehele IJzerbekken. 
Maar tal van specialisten waarschuwen ervoor dat de IJzer heel snel opnieuw zal dichtslibben als er 
niet snel een preventieplan uitgewerkt en uitgevoerd wordt. 
 
Wetende hoe moeilijk het baggerdossier liep (onder meer om aanvaardbare plaatsen voor de slibber-
ging te vinden) en gezien de enorme kostprijs, lijkt het noodzakelijk dat er snel werk wordt gemaakt 
van een preventief beleid. 
 
1. Worden er stelselmatig metingen uitgevoerd op de IJzer die de toevoer van slib in de waterloop 

registreren en zo ja, wat zijn de resultaten? 
 
2. Wat zijn de wettelijke en administratieve middelen om in te grijpen naar landbouwers/gebruikers 

die de bufferstrook tussen de akker en de waterloop niet respecteren? 
 
3. Acht de minister deze wettelijke middelen voldoende? Indien niet, wordt er gewerkt aan een ver-

fijning van deze maatregelen? 
 
4. Welke preventieve maatregelen (bestrijding van erosie) is de minister in het IJzerbekken van plan 

te nemen, om te voorkomen dat er binnen pakweg tien jaar opnieuw tientallen miljoenen euro 
moet worden geïnvesteerd in de baggering van de IJzer? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 86 van 28 oktober 2005 
van JACKY MAES 
 
 
 
De vraag van de Vlaamse volksvertegenwoordiger is opgenomen als één van de hoofdknelpunten van 
het in voorbereiding zijnde bekkenbeheerplan voor het IJzerbekken. 
 
Er is niet alleen behoefte aan een preventieplan, maar er zijn ook waterwegen zoals het Kanaal Ieper – 
IJzer die dringend aan baggering toe zijn en waar de scheepvaart en de waterdoorvoer belemmerd 
worden. 
 
In een lopende studie van de NV Waterwegen en Zeekanaal wordt op dit ogenblik gezocht naar 
bergingsmogelijkheden voor het slib uit de waterwegen en –lopen van het IJzerbekken. Dit is een 
tweede belangrijk knelpunt: het tekort aan stortplaatsen voor baggerspecie  in het IJzerbekken.  
 
1. Het rechtstreeks en continu opmeten van de toevoer van slib naar de IJzer is zeer complex en 

moeilijk realiseerbaar. Wel wordt het slib dat zich op de bodem van de stroom afzet, regelmatig 
opgemeten. Uit die opmetingen blijkt dat sinds het baggeren van de IJzer in 2002, er al opnieuw 
50.000 m3 slib is bijgekomen. De aanslibbingen doen zich vooral voor in lokale verbredingen van de 
waterweg, namelijk ter hoogte van de brug van de autosnelweg te Nieuwpoort, de verbreding aan de 
Dodengang te Diksmuide en aan de monding van de Handzamevaart. 

 
Naast de toevoer van slib dat via de IJzer vanuit Frankrijk wordt ingevoerd, gebeurt de Vlaamse 
toevoer van sediment naar de IJzer via de erin uitmondende waterlopen. Het slib in deze 
waterlopen is afkomstig van erosie op het land, van overstorten van rioleringen, van lozingen en 
van oevererosie. Volgens de actuele erosiegevoeligheidskaart van de afdeling Land vertegen-
woordigen de sterk tot zeer sterk erosiegevoelige percelen slechts ongeveer 0,5% van het 
Vlaamse stroomgebied van de IJzer. 
 

2. De wettelijke middelen m.b.t. onbevaarbare waterlopen zijn opgenomen in de wet van 28 
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. Belangrijk is ook de bepalingen van het 
recente decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, waarin onder andere wordt 
voorzien in de opmaak van bekken- en deelbekkenbeheerplannen en in afdeling II een hoofdstuk 
wordt voorzien over oeverzones. In de bovenvermelde waterbeleidsplannen kunnen op kaart 
oeverzones worden aangeduid waar specifieke acties kunnen worden ondernomen. 

  
3. De maatregelen voor het oeverbeleid dienen verder uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten van het 

bestaande decreet integraal waterbeleid of kunnen ook opgenomen in het voorontwerp van 
vervolgdecreet op het bestaande decreet, waarin er passages zijn voorzien. 

 
4. Het “Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001, houdende de subsidiëring van de 

kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden”, biedt sinds 
2002 de gemeenten de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor de opmaak van een gemeen-
telijk erosiebestrijdingsplan en voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingswerken. In dit 
kader startten in het IJzerbekken reeds 13 gemeenten met de opmaak van een gemeentelijk erosie-
bestrijdingsplan.  Een 14de gemeente zal in 2006 starten.   
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Deze plannen, opgemaakt op basis van een code van goede praktijk, analyseren de oorzaken en de 
ernst van de erosieproblematiek en stellen een planmatige aanpak voor om de erosie daadwerkelijk te 
bestrijden. Van deze plannen werden er reeds 6 afgerond en ter evaluatie aan de administratie 
voorgelegd. In deze 6 gemeenten kan er nu dus snel worden overgegaan tot de daadwerkelijke uit-
voering van deze erosiebestrijdingsplannen. Hiertoe stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschik-
king voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingswerken. De vermindering van de sedi-
mentafvoer naar waterlopen is één van de criteria die worden gehanteerd om de ingediende 
subsidieaanvragen te rangschikken in het investeringsprogramma. In de nabije toekomst zullen er 
dus heel wat kleinschalige erosiebestrijdingsprojecten door de gemeenten, met subsidiëring door het 
Vlaams Gewest, worden uitgevoerd. 

 
Naast de subsidies voor de gemeenten, biedt de Vlaamse overheid sinds april 2005 ook beheer-
overeenkomsten erosiebestrijding aan de landbouwers. De beheerovereenkomsten vinden veel bijval 
bij de landbouwers, alhoewel ze nog maar recent van start zijn gegaan. De bewustwording bij de 
landbouwsector in verband met de erosieproblematiek is de laatste jaren sterk toegenomen, mede 
dankzij de vele sensibilisatie- en communicatie-initiatieven. Bij deze vrijwillige beheer-
overeenkomsten verbindt de landbouwer er zich toe om gedurende 5 jaar op zijn perceel erosie-
bestrijdende maatregelen te nemen. In het IJzerbekken werden reeds contracten afgesloten voor de 
aanleg van 57.462 m2 grasbufferstrook (erosiebestrijdende grasstrook met een maximale breedte van 
21 m, dwars op de helling),  69.374 m2 grasgang (erosiebestrijdende grasstrook met een maximale 
breedte van 30 m in een droge vallei), 1.220.246 m² perceelsranden naast waterlopen (= minstens 
122 km onbewerkte perceelsranden van akkers langs waterlopen) en voor het niet-kerend bewerken 
van 39 ha akkerland. De oppervlakte vrijwillige erosiebestrijdingsmaatregelen uitgevoerd door land-
bouwers na het afsluiten van een beheerovereenkomst, zal de komende jaren enkel nog toenemen. 

 
Sinds januari 2005 zijn landbouwers die Europese steun ontvangen, verplicht om erosiebestrijdende 
maatregelen te nemen op hun meest erosiegevoelige percelen. Voor Vlaanderen gaat het om +/-
7.500 ha waar sterk beperkende maatregelen gelden, vooral bij het telen van erosiegevoelige 
gewassen. Hiervan ligt er +/- 83 ha in het IJzerbekken. 

 
Uiteraard blijft de Vlaamse overheid de landbouwers stimuleren om zo weinig mogelijk erosie te 
veroorzaken, en dit via communicatie, demonstraties en sensibilisatie. De gemeenten zullen verder 
worden ondersteund om een volwaardig lokaal erosiebeleid uit te bouwen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 87 
van 11 mei 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Taalgebruik Brusselse ziekenhuizen    -   Roemeense verpleegkundigen 
 
In de pers verschenen berichten dat verschillende Brusselse ziekenhuizen (privé of openbaar) 
verpleegkundigen uit Roemenië gaan aanwerven of dit reeds deden. Volgens een krantenbericht 
verschenen in het dagblad Het Laatste Nieuws van 2 mei 2006 zouden reeds in februari 2006 tien 
kandidaten zijn geselecteerd in Timisoara en Boekarest. De bemiddeling hiervoor werd gedaan via de 
website nurses.be. Het personeel wordt ter plaatse gerekruteerd, de reis naar ons land wordt 
georganiseerd, de verpleegkundigen worden geholpen met de administratieve rompslomp alsook met 
het zoeken naar een geschikt verblijf. Bedoeling is dat ze met een tijdelijke arbeidsvergunning aan de 
slag gaan in Brussel, zowel in private als in openbare instellingen. Argument van de ziekenhuizen is 
dat het in eigen land onmogelijk is om nog personeel te vinden. Althans geen betaalbare tijdelijke 
krachten. Bovendien spreekt men in Roemenië nog een mondje Frans. 
 
Of deze verpleegkundigen dan ook nog Nederlands spreken, is de grote vraag! We weten ondertussen 
maar al te goed dat het Irisnetwerk er in Brussel reeds jaren een gewoonte van maakt de taalwetten 
met voeten te treden. Nochtans is er pas nog een principeakkoord afgesloten met de openbare 
ziekenhuizen dat de tweetaligheid in de ziekenhuizen moet garanderen, aldus minister Pascal Smet. 
Echter is er in de persberichten ook sprake van andere ziekenhuizen, zoals “Sainte Anne-Saint Rémy”. 
 
Na de fusie van ééntalig Franstalige ziekenhuizen met openbare, is dit opnieuw een aanslag op de 
tweetaligheid van de dienstverlening. Het bewust aanwerven en aantrekken van buitenlandse 
arbeidskrachten bemoeilijkt opnieuw het streven naar tweetaligheid in de hoofdstad. 
 
1. Had de minister hierover inmiddels reeds overleg met minister Smet? Zo ja, wat zijn de resultaten 

van deze gesprekken?  
 

Zo niet, voor wanneer is het overleg in verband met deze zaak gepland? 
 

2. Blijven deze aanwervingen beperkt tot de openbare ziekenhuizen, of zijn er nog andere initiatieven 
die deze procedure toepassen of gaan toepassen? 

 
3. Hoe wordt de wettelijke tweetaligheid in de Brusselse openbare ziekenhuizen gegarandeerd bij 

dergelijke aanwervingen? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 87 van 11 mei 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
1. Het recruteren van buitenlandse - in casu Roemeense - verpleegkundigen moet gezien worden 

in het licht van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de Brusselse bevolking. Ik heb al 
meermaals gezegd in de commissie voor Brussel dat die kwaliteit voor mij uit twee 
belangrijke en van elkaar onlosmakelijke elementen bestaat: deskundigheid van de 
zorgverleners en hun vaardigheid om de taal te spreken van de patiënten. Voor een goede en 
werkbare gezondheidszorg moeten zorgverlener en patiënt elkaar vlekkeloos kunnen 
begrijpen. Dat zorgverleners in Brusselse ziekenhuizen het Nederlands behoorlijk machtig zijn 
is daarom niet enkel een taalwet-gegeven, maar evenzeer een elementaire voorwaarde voor het 
correct uitoefenen van de taak. 

 
Minder dan een jaar geleden startte ik, in het kader van het bezoek van mevrouw Cliveti (Raad 
van Europa) een getuigenregistratie op waarbij verhalen verzameld werden van 
Nederlandstalige patiënten die niet behoorlijk in hun eigen taal werden behandeld of geholpen. 
Op zowat twee weken tijd werden toen 169 klachten geregistreerd.  
Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik twee initiatieven opgestart: de herstart van de 
Taalwetwijzer, met een bijzondere aandacht voor een voortdurende klachtenregistratie 
enerzijds - de diagnose - en het aanbod van specifieke lessen Nederlands aan 
ziekenhuispersoneel door het Huis van het Nederlands – een deel van de remedie.  

 
Uit dit alles blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap in elk geval haar verantwoordelijkheid neemt 
om een bestaande toestand te verbeteren. Het mag natuurlijk niet de bedoeling zijn dat, terwijl 
er gedweild wordt, meer kranen worden opengedraaid. 
 
Naar aanleiding van de aanwerving van de Roemeense verplegers en de bespreking van dit 
gegeven in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, heb ik verklaard dat ik contact 
zou opnemen met Collegelid Pascal Smet. Ik heb dat ook dadelijk gedaan en overleg sindsdien 
op regelmatige basis met hem.  
Deze wijze van overleg heeft ondertussen al geleid tot het installeren van een ombudsdienst in 
de Iris-ziekenhuizen.   
 

2. Het screenen van het aanwervingsbeleid van de Brusselse ziekenhuizen behoort niet tot het 
takenpakket van de Vlaamse minister voor Brussel. Ik kan hierover dan ook geen prognoses 
maken. 
Ik ben echter wel bezorgd over het tekort aan (Nederlandstalige) zorgverleners in onze 
hoofdstad. Ik heb dan ook initiatieven ontwikkeld om jongeren die in een Vlaams-Brusselse 
hogeschool afstuderen in de opleiding Verpleegkunde te maken voor een job in Brussel. De 
happenings die Pro Medicis en Onthaal en Promotie Brussel voor jonge afgestudeerden (van 
de Erasmushogeschool, EHSAL, Sint Guido en KTA Jette) – onder de titel : “Brussel, niet 
voor watjes” – is erg succesrijk. Vlaamse jongeren willen blijkbaar echt voor Brussel kiezen 
en vinden het een hele uitdaging om in de hoofdstad aan de slag te gaan. Het is ook tekenend 
dat deze jongeren expliciet vragen om in de opleiding verpleegkunde meer aandacht te 
besteden aan de tweede landstaal. Zij beseffen al hoe cruciaal het is om vlot te kunnen 
communiceren met hun patiënten en hun collega’s. 
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Daarnaast verleen ik ook werkingssubsidies aan Pro Medicis om acties te ondernemen die 
Nederlandskundige zorgverleners naar Brussel halen. 

 
 
3. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

verantwoordelijk voor het bewaken en het realiseren van de tweetaligheid van het personeel. 
De Nederlandstalige vertegenwoordigers daar zijn Guy Vanhengel en Pascal Smet. Zij zijn er 
bevoegd voor respectievelijk het gezondheidsbeleid (Vanhengel) en het beleid inzake bijstand 
aan personen en het openbaar ambt (Smet)   
Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel heb ik in dat College enkel een raadgevende stem.  

 
Er is geen enkele reden om bij de aanwerving van verplegend personeel uit het buitenland 
andere maatstaven of procedures te hanteren voor wat betreft de wettelijke tweetaligheid dan 
voor aanwerving van personeel uit eigen land. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 88 
van 11 mei 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Taalgebruik Brusselse ziekenhuizen    -   Overlegcomité 
 
Tijdens de debatten in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand op  27 april 2006, meer 
bepaald over de fusie tussen ééntalig Franstalige ziekenhuizen en de Brusselse openbare ziekenhuizen, 
kwam andermaal het probleem van de tweetaligheid, of veeleer het gebrek hieraan ter sprake 
(Handelingen C221 van 27 april 2006, blz. 1-6). Er is duidelijk een probleem op het niveau van de 
Brusselse regering, maar ook de federale overheid blijft in gebreke. 
 
Ik stelde de minister de vraag of hij deze aanhoudende problematiek op het Overlegcomité zou 
brengen en wanneer. Ik kreeg hierop het volgende antwoord: “Het was de bedoeling om morgen 
tijdens het overleg met de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en met de leden van het 
Verenigd College van de GGC, die daar ook aanwezig zouden zijn, dat dossier waar al hard is aan 
gewerkt, te bespreken. De vergadering is nu echter opnieuw uitgesteld omwille van een conflict tussen 
twee kabinetten. Zo ver hadden we nog nooit gestaan. Er was een agenda, een datum en een plaats, 
maar gisteren is beslist de vergadering af te blazen omwille van politieke spanningen. De heer Picqué 
vond het niet verstandig om in zo’n sfeer samen rond de tafel te gaan zitten. Ik had gehoopt de 
problematiek van de taalwetgeving daar te bespreken. Als niet snel een nieuwe datum wordt 
afgesproken, zal ik niet anders kunnen dan een beroep te doen op het Overlegcomité.” 
 
Met het probleem naar het Overlegcomité gaan, is duidelijk nog de enige oplossing die de minister 
rest, hij stelt zelf verder: “De ervaring leert me dat behalve een aantal onschuldige punten die op de 
agenda worden geplaatst van het Verenigd College van de GGC, er nog nooit een agendering, ook niet 
op mijn vraag, is geweest van de problematiek die rijst naast de concrete dossiers. Voor het merendeel 
van de dossiers die op de agenda worden geplaatst, is er geen enkel probleem omdat het steeds over 
heel punctuele dossiers gaat.” 
 
Heeft de minister reeds een beroep gedaan op het Overlegcomité? Zo ja, met welk resultaat? 
 
Indien niet, wat is hiervoor de reden? Overweegt de minister dit alsnog? Zo ja, wanneer? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 88 van 11 mei 2006 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Het probleem van het gebrek aan Nederlandskundigheid in de Brusselse ziekenhuizen is inderdaad al 
meermaals ter sprake gekomen in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand. Telkens heb ik in 
verband hiermee mijn tweesporenbeleid toegelicht. Dat is er op gebaseerd om enerzijds de 
problematiek op de juiste beleidsniveau’s aan te kaarten en, anderzijds, om de nodige stimuli te geven 
en acties en projecten op te zetten en te ondersteunen die een daadwerkelijke verbetering van de 
Nederlandstalige dienstverlening realiseren. 
 
De vraag van het Vlaams parlementslid gaat over het eerste spoor dat ik wens te volgen. 
 
Ik ben er van overtuigd dat de meest geëigende stap om een duidelijke vooruitgang te boeken op het 
Brusselse terrein, een constructieve samenwerking is tussen de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest en de Vlaamse Regering.  
Het is waar dat de eerste ontmoeting tussen beide regeringen al verschillende keren verdaagd werd. Het is 
echter even waar dat mijn geduld om eindelijk met de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
rond tafel te gaan zitten niet oneindig is en stilaan op raakt. 
 
Indien er voor eind oktober 2006 geen concrete ontmoeting is geweest tussen beide regeringen waarbij de 
taalproblematiek in de Brusselse ziekenhuizen aan bod is gekomen, zal ik dit item de maand daarop 
agenderen in de schoot van het Overlegcomité.  
Deze deadline lijkt misschien ruim, maar is anderzijds ook realistisch. Deze tijdslimiet houdt immers 
rekening met het zomerreces en met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik zal er mij in elk geval aan 
houden. 
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GEERT BOURGEOIS, 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, 

 BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 88 
van 12 april 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Kabelaanbod Coditel   -   Vlaamse zenders 
 
De Brusselse kabeldistributiemaatschappij Coditel discrimineert nog altijd de Vlamingen uit de 
faciliteitengemeenten Drogenbos en Wemmel. De minister zal zich herinneren dat het heel wat voeten 
in de aarde heeft gehad vooraleer Coditel bereid was Nederland 3 in de twee vermelde gemeenten op 
de kabel te zetten. 
 
Momenteel weigert Coditel nog volgende Nederlandstalige zenders op de kabel te zetten in Drogenbos 
en Wemmel: Vijf TV, Eurosport – Nederlands, TMF, zogezegd omdat er geen vraag naar is en omdat 
er geen plaats is op de kabel. 
 
Nochtans wordt de Franstalige muziekzender MCM wel doorgeseind en worden voor de meeste 
inwoners – Nederlandstaligen zowel als Franstaligen – onbegrijpelijke zenders als RTP, TRT en ERT 
wél uitgezonden. 
 
Is de minister op de hoogte van deze situatie? 
 
Wat onderneemt hij om dit probleem te verhelpen, en ervoor te zorgen dat de inwoners van deze 
Vlaamse gemeenten alle Nederlandstalige televisieprogramma’s kunnen bekijken? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 88 van 12 april 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger het volgende meedelen. 
 
U verwijst naar enkele Nederlandstalige zenders die door Coditel, als aanbieder van een kabelnetwerk, 
niet worden doorgegeven in de gemeenten Drogenbos en Wemmel, namelijk ‘Vijf TV’ en ‘TMF’, 
allebei erkend door de Vlaamse Gemeenschap en daarnaast ‘Eurosport’ (Nederlands). Uit nazicht van 
het zenderaanbod van Coditel blijkt wel dat het omroepprogramma ‘Vijf TV’ zou worden aangeboden 
in een digitaal zenderpakket (Coditel Plus) doch de drie betrokken omroepprogramma’s worden 
inderdaad niet aangeboden in het analoge pakket door Coditel. U weet allicht dat voor deze drie 
televisiezenders geen decretale verplichting tot doorgave ervan op Coditel rust. Coditel kan omtrent de 
doorgave van deze zenders autonoom beslissen en in deze zaak dus niet worden terechtgewezen, noch 
door mijzelf als minister bevoegd voor het mediabeleid noch door het toezichthoudend orgaan voor de 
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Regulator voor de Media. 
 
De huidige bepalingen van de regelgeving terzake, die een omzetting zijn van de Europese 
regelgeving waarin de must-carry-regels werden teruggeschroefd, bevatten dus geen wettelijke 
hefboom om de doorgave van deze Nederlandstalige zenders op te leggen. 
 
De Nederlandstalige abonnees van Coditel dienen dus een beroep te doen op de goodwill van de 
kabelmaatschappij om de doorgave van deze programma’s alsnog te bewerkstelligen. Het lijkt mij 
normaal dat de kabelmaatschappij haar aanbod afstemt op de vraag van haar klanten, temeer daar naast 
Coditel nog andere aanbieders van kabelnetwerken actief zijn die (sommige van) de betrokken zenders 
zeker hebben opgenomen in hun televisiezenderaanbod. 
 
Ik heb Coditel inzake VijfTV reeds geschreven op 19 oktober 2004. Ik heb hen toen verzocht om ten 
minste in Wemmel en Drogenbos (maar liefst ook in Brussel) dit nieuwe omroepprogramma door te 
geven. Coditel heeft mij op 3 juni 2005 geantwoord dat het toen hun intentie was om de programma’s 
van VijfTv uit te zenden in een digitaal pakket. Dit digitale aanbod is ondertussen gerealiseerd. TMF 
en Eurosport worden hier echter nog niet doorgegeven.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 89 
van 12 april 2006 
van JOHAN DECKMYN 
 
 
 
VRT Ronde van Vlaanderen   -   Taalgebruik en commentaar 
 
1. Tijdens de rechtstreekse uitzending van de jongste editie van de wielerklassieker de Ronde van 

Vlaanderen op Sporza op zondag 2 april jongstleden werd koning Albert meermaals in beeld 
gebracht. Bij zijn aankomst in Meerbeke werd het beeld van de koning vergezeld van een 
Engelstalig onderschrift om aan de kijkers te laten weten wie de man was die in beeld werd 
gebracht. 

 
Waarom ging het hier om een Engelstalig onderschrift en waarom werd er in een uitzending 
van de Vlaamse openbare omroep niet gekozen voor een Nederlandstalig onderschrift? 

 
Wat is de houding van de minister in deze en is hij niet van mening dat de Vlaamse openbare 
omroep, als belangrijke vertegenwoordiger van de Vlaamse gemeenschap, in deze moet 
opteren voor Nederlandstalige onderschriften? 

 
Heeft de minister maatregelen getroffen om anderstalige opschriften op de openbare omroep 
in de toekomst te vermijden?  

 
2. Het is inmiddels ook een traditie dat er langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen 

talrijke leeuwenvlaggen te zien zijn. De reporter met dienst had het over “beeldvervuiling”. 
 

Kan een reporter van de openbare omroep dergelijke uitspraken doen over de vlag van de 
Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap die bovendien eigenaar is van de openbare 
omroep? 

  
Heeft de minister contact genomen met de openbare omroep om erop aan te dringen dat de 
officiële symbolen van de Vlaamse Gemeenschap door reporters van de openbare omroep niet 
meer beschimpt zouden worden? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 89 van 12 april 2006 
van JOHAN DECKMYN 
 
 
 
1. Conform de mediadecreten, is de programmatie en de inhoud ervan een exclusieve bevoegdheid 

van de VRT. Uw vraag werd dan ook aan de openbare omroep overgezonden. Volgend antwoord 
werd mij bezorgd: 

 
”Op een bepaald moment in de uitzending van de Ronde van Vlaanderen kwam Koning Albert 
duidelijk in beeld en verscheen er een Engels onderschrift om hem te identificeren. 
 
In de rest van de uitzending kwamen uitsluitend Nederlandse onderschriften voor, op één na: de 
stand in de Protour. Op dat bord stond “ranking order after Ronde van Vlaanderen”. 
 
De VRT gebruikt in principe steeds het Nederlands om zich tot zijn eigen publiek te richten. De 
twee Engelse onderschriften zijn gebruikt als gevolg van afspraken op internationaal niveau 
(onder andere de EBU). Bij verschillende evenementen is de VRT verplicht Engels te gebruiken. 
 
De beelden van de Ronde van Vlaanderen worden immers overgenomen door 11 internationale 
omroepen en wereldwijd uitgezonden. Voor de kijkers in het buitenland is het logisch en beter 
begrijpbaar dat de Belgische Koning in het Engels geïdentificeerd wordt. Tegelijk is het weinig 
waarschijnlijk dat de Vlaamse kijker niet zou weten wie de Belgische Koning is en hoe hij er uit 
ziet. 
 
Louter technisch gezien is het mogelijk om in Vlaanderen een ander signaal uit te zenden dan in 
de rest van Europa. Contractueel is dit echter niet zo evident omdat de VRT vaak verplicht wordt 
het signaal met de daarin verwerkte en door de organisator/sportfederatie voorgeschreven on 
screen vermeldingen (zoals o.a. grafieken, onderschriften) ongewijzigd uit te zenden. 
 
Trouwens een hostbroadcaster dient sowieso een internationaal signaal ter beschikking te stellen 
aan de organisator. Wanneer VRT een louter Vlaams signaal contractueel zou kunnen uitzenden, 
zou dit derhalve impliceren dat er twee signalen zouden dienen te worden aangemaakt door VRT 
als hostbroadcaster. Het maken van afzonderlijke signalen voor Vlaanderen en voor buitenlandse 
stations (en eventueel toegevoegd een clean feed) vergen extra apparatuur, personeel en een extra 
straalverbinding naar het omroepcentrum. Deze extra verbindingen vergen middelen die de VRT 
niet ter beschikking heeft. De VRT opteert er voor om zijn middelen te investeren in zijn 
(sport)programma’s zelf. De meeste graphics zijn trouwens heel eenvoudig dat taal amper een rol 
speelt: het gaat om tijdsaanduidingen, namen en klassementen. 
 
Als voorbeeld van afspraken die de VRT moet naleven:  
Met name wat de Ronde van Vlaanderen betreft, kwam VRT met de VUM (de organisator van de 
wielerwedstrijd Ronde Van Vlaanderen) overeen dat de VRT zou optreden als hostbroadcaster 
voor de Ronde van Vlaanderen. Omdat deze rechten door de overkoepelende sportfederatie UCI 
werden verkocht aan een aantal EBU-omroepen, diende VRT een internationaal signaal aan te 
bieden voor de uitzending door de buitenlandse televisiestations. De VRT verbond er zich ook toe 
om op de dag van de wedstrijd een samenvatting ter beschikking te stellen aan deze buitenlandse 
televisiestations.  
 
Er zijn nog uitzendingen die de VRT verzorgt en die overgenomen worden door verschillende 
buitenlandse omroepen. VRT fungeert voor diverse sportevenementen die hij uitzendt via zijn 
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kanalen als hostbroadcaster. Met name voor de evenementen met internationale uitstraling (zoals 
o.a. Proximus Diamond Games, Gaz de France, Memorial Van Damme, Ronde van Vlaanderen, 
Gent-Wevelgem), dient er door VRT als hostbroadcaster een internationaal signaal te worden 
geproduceerd (d.w.z. dat de on screen vermeldingen in het Engels worden benoemd) voor de 
organisator. De organisator of overkoepelende sportfederatie zal immers voor die evenementen 
aan geïnteresseerde omroepen in het buitenland uitzendrechten verkopen, maar daarvoor heeft hij 
een geschikt beeldsignaal nodig.  
 
Omgekeerd is VRT voor beelden van sportevenementen uit andere regio’s of landen afhankelijk 
van het signaal dat de organisator of overkoepelende sportfederatie hem via de plaatselijke 
hostbroadcaster kan leveren. Of de titels in het Engels zijn of in de taal van het land waarvan de 
VRT de wedstrijdbeelden overneemt, hangt af van de afspraken tussen de organisator en de 
hostbroadcaster.”  
 

2. Conform de mediadecreten, is de programmatie en de inhoud ervan een exclusieve bevoegdheid 
van de VRT. Ik ben dan ook geenszins verantwoordelijk voor de uitspraken van een commentator. 
Uw vraag werd aan de openbare omroep overgezonden. Volgend antwoord werd mij bezorgd:  
 
”Het woord “beeldvervuiling”werd  door de commentator gebruikt als een technische opmerking. 
Hij wou daarmee aangeven dat verschillende spandoeken en vlaggen langs het parcours van de 
Ronde van Vlaanderen, het televisiebeeld voor de kijker soms minder interessant maken (om de 
wedstrijd optimaal te kunnen volgen). De kijker wordt immers afgeleid en kan soms de wedstrijd 
niet meer volgen. Het gebruik van het woord “beeldvervuiling” had geenszins de bedoeling om 
het symbool van de Vlaamse Gemeenschap oneer aan te doen.” 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 90 
van 12 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Alden Biesen   -   Aankoop Rentmeestershuis 
 
Gedurende een aantal jaren zijn er onderhandelingen bezig tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 
eigenaars van het Rentmeestershuis palend aan de Landcommanderij Alden Biesen te Rijkhoven 
Bilzen. 
 
Gezien het imposante karakter van het historische pand en gezien de vrij uitgestrekte terreinen die 
erbij horen (52ha) is het aangewezen dat de Vlaamse Gemeenschap ook deze terreinen verwerft. 
 
Op deze wijze zou er trouwens ruimte kunnen vrijgemaakt worden voor een eventuele 
hotelaccommodatie in de buurt van het Cultureel Centrum Alden Biesen. 
 
Ook zouden de ruimte van het Rentmeestershuis of de aanpalende terreinen kunnen gebruikt worden 
voor de bijkomende bergingsruimte die men nodig heeft, zoals blijkt uit het Masterplan Alden Biesen. 
 
Ik ondervroeg hierover reeds de ministers, ongeveer een jaar geleden. Zij antwoordden toen positief op 
mijn vraag om de Rentmeesterswoning aan te kopen (schriftelijke vragen van 16 maart 2005, nr. 111 
aan minister Bourgeois, nr. 112 aan minister Van Mechelen en nr. 52 aan minister Anciaux, Bulletin 
nr. 20 van 8 juli 2005, resp. blz. 2110, 2244 en 2262). 
 
1. Is er intussen een akkoord totstandgekomen met de eigenaars over de verkoop van het 

Rentmeestershuis met bijbehorende gronden? 
 
2. Welke stappen zijn er het afgelopen jaar gezet om te komen tot een akkoord? 
 
3. Welke invulling zal er na de aankoop gegeven worden aan het Rentmeestershuis? 
 
4. Waar zijn de middelen voor deze aankoop voorzien? 
 
5. Welke partners, zowel privé als overheid, werden aangezocht om het project mee te 

realiseren? 
 
6. Welke concrete afspraken werden er reeds met deze partners gemaakt? 
 
N.B.  Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr.90), Van Mechelen (nr. 139) en 

Anciaux (nr.73). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 90 van 12 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Gezien de rentmeesterswoning als deel van het complex Alden Biesen een belangrijke rol speelt, toont 
de Vlaamse Overheid als bevoorrechte partner bijzonder interesse voor de aankoop ervan. 
 
Voor Alden Biesen en zijn omgeving is er een masterplan opgemaakt. Alle betrokkenen 
(Studiebureau, klankbordgroep, stuurgroep, bestuurscommissie, restauratiewerkgroep, dienst 
Monumenten en Landschappen, Gebouwen, Alden Biesen) zijn voorstander van een verwerving. Men 
ziet een opportuniteit om het gebouw te gebruiken voor de inrichting van verblijfsruimten 
(gastenkamers, eventueel uitbating via pps) en een logistiek werkingscentrum voor Alden Biesen. 
 
1. Momenteel is er nog geen akkoord met de eigenaars over de verkoop. 

Op de samenkomst dd. 21/12/2004 werd de interesse tot aankoop geuit met de vermelding dat de 
gepaste procedure door de Overheid dient doorlopen te worden. 
Met de brief dd. 29/03/2006 is deze interesse schriftelijk bevestigd aan de bevoegde notaris (van 
de eigenaar). 

 
 

2. Volgende stappen zijn gezet om tot een akkoord te komen: 
- brief van 27/06/2005 van de afdeling gebouwen aan minister Bourgeois met voorstel 

tot aankoop; 
- brief dd.18/07/2005 van minister Bourgeois met opdracht de procedure tot aankoop op 

te starten; 
- brief dd. 05/08/2005 aan Inspectie van Financiën met adviesaanvraag; 
- brief dd. 11/08/2005 van Inspectie van Financiën met advies: formeel 

begrotingsakkoord is noodzakelijk, beslissing van Vlaamse Regering is noodzakelijk. 
- brief dd. 23/09/2005 aan minister Van Mechelen voor begrotingsakkoord; 
- dd. 10/02/2006 begrotingsakkoord van minister Van Mechelen met de vraag om 

zowel de restauratie als de exploitatie een PPS-formule te zoeken bijv. in het kader 
van het project Erfgoedlogies voorzien in het Limburgplan. Er wordt tevens een 
concreet voorstel gevraagd. 

- brief dd. 29/03/2006 aan de notaris van de eigenaar met vermelding van interesse tot 
aankoop en nadere inlichtingen; 

- het project Erfgoedlogies (vzw Marketing erfgoedlogies Limburg) – een structuur 
opgezet door Toerisme Limburg en de vzw Stichting Vlaams Erfgoed- is momenteel 
nog niet in werking (waarschijnlijk juni 2006). Het aan minister Van Mechelen te 
richten voorstel met betrekking tot de PPS-formule zal uitgaan van de aankoop zoals 
voorzien (op progr. 26.1 zie ook punt 4) waarbij de restauratie en uitbating in een PPS 
worden uitgewerkt. 

 
3. In het masterplan voor de site Alden Biesen, dat in 2005 werd afgerond door een extern 

studiebureau, en waaraan de gewestelijke administraties bevoegd voor gebouwen, ruimtelijke 
ordening en onroerend erfgoed hun goedkeuring hebben gehecht, wordt voorgesteld om het 
Rentmeestershuis te herbestemmen tot erfgoedlogies (gastenkamers) en een logistiek 
werkingscentrum voor de site. 
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4. Het Rentmeestershuis kan worden aangerekend op pr. 26.1 basisallocatie 01.90 ‘Verwerving, 
beheer, onderhoud en instandhouding van gebouwen en aanhorigheden met inbegrip van gronden, 
alsmede de bouw, studie, uitrusting en geschiktmaking van gebouwen’. 

 
5. Partners : momenteel wordt bij voorkeur gedacht aan de VZW-Erfgoedlogies. Privé-partners 

kunnen i.f.v. deze onderhandeling erbij komen. (m.b.t. de inrichting en de uitbating. 
 
6. Concrete afspraken : er is enkel melding van bevoorrechte partners in afwachting van de 

goedkeuring van de in werkingtreding van de VZW Marketing Erfgoedlogies Limburg. Hierna 
worden de juiste behoeften en het financieringsplan uitgewerkt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 91 
van 13 april 2006 
van BART CARON 
 
 
 
Controle 5-minuten-regel kinderreclame   -   Resultaten 
 
In het Kaderbesluit Monitoring van het Vlaams Commissariaat voor de Media, van 22 april 2005, 
wordt aan de administratie Media, afdeling Media-innovatie en Media-vergunningen, de opdracht 
gegeven om “op bepaalde tijdstippen en op basis van steekproeven gerichte controles uit te voeren 
inzake de naleving van de regels inzake reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van 
algemeen nut op radio en televisie”. 
 
Het Kaderbesluit vraagt onder meer “minstens eenmaal per jaar een gerichte controle uit te voeren 
inzake de naleving van de 5-minuten-regel in verband met het verbod van reclame in onmiddellijke 
omgeving van kinderprogramma’s”. 
 
In het zopas verschenen jaarverslag 2005 van het Vlaams Commissariaat voor de Media kunnen we 
lezen dat er in de aanloop naar 6 december (Sinterklaas), meer bepaald op 11, 12 en 13 november 
2005, een onderzoek is gevoerd naar de naleving van die 5-minuten-regel. Het jaarverslag meldt echter 
niet de resultaten ervan. Ook op de website van de Vlaamse Regulator voor de Media, de opvolger van 
het Commissariaat, staan de resultaten van de monitoring niet vermeld. 
 
Gezien de recente discussie in het Vlaams Parlement omtrent een eventuele afschaffing van de 5-
minuten-regel vormt de monitoring evenwel geen onbelangrijk element. 
 
Zijn de resultaten van de monitoring reeds bekend? 
 
Zo ja, wat waren die? 
 
Zo neen, wanneer mogen we die verwachten? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 91 van 13 april 2006 
van BART CARON 
 
 
 
Ik kan het lid het volgende meedelen. 
 
In het jaarverslag 2005 van het Vlaams Commissariaat voor de Media wordt inderdaad gemeld dat in 
de aanloop naar 6 december op 11, 12 en 13 november 2005 een specifiek onderzoek werd gevoerd 
naar de naleving van de zogenaamde vijfminutenregel in verband met het verbod van reclame in de 
onmiddellijke omgeving van op kinderen gerichte programma’s. In het jaarverslag zelf wordt niet 
vermeld wat de eventuele resultaten van deze specifieke controle waren noch welke omroepen in het 
onderzoek zelf werden betrokken. 
 
Ook de website zelf (www.vlaamseregulatormedia.be) van de Vlaamse Regulator voor de Media, de 
rechtsopvolger van het Vlaams Commissariaat voor de Media, maakt tot nog toe geen melding van 
enige beslissing terzake. Navraag bij de Vlaamse Regulator voor de Media leert dat de procedure in 
deze zaak nog loopt, conform de werkwijze die hieromtrent wordt vermeld in het jaarverslag 2005: 
‘Na een controle worden de resultaten ervan bezorgd aan de omroepen bij wie overtredingen zijn 
vastgesteld. Ze krijgen de kans zich schriftelijk en eventueel ook mondeling te verdedigen. Daarna 
neemt het VCM [de VRM] een beslissing en legt zo nodig sancties op.’  
 
Mededelingen omtrent lopende procedures behoren tot de bevoegdheid van de VRM. Doorgaans 
blijken de VRM en het vroegere VCM hieromtrent grote voorzichtigheid aan de dag te leggen, wat 
logisch en begrijpelijk lijkt voor de sereniteit van het procedureverloop en de vrijwaring van de 
rechten van de betrokken omroepen. 
 
Als Minister bevoegd voor het mediabeleid heb ik zelf geen toegang tot gegevens die tot een eventuele 
procedurevoering behoren. Ik kan u bijgevolg helaas niet meedelen wanneer eventuele resultaten van 
de gevoerde monitoring kunnen worden verwacht. 
 
Het Vlaams Parlement heeft het toezicht op de naleving van de mediaregelgeving, dus ook de naleving 
van de zogenaamde vijfminutenregel, aan de VRM als onafhankelijk controleorgaan toevertrouwd. Nu 
terzake de procedure nog steeds loopt, is het trouwens aangewezen zich bij een verdere discussie in het 
Vlaams Parlement omtrent een eventuele afschaffing van de vijfminutenregel niet te bedienen van 
gegevens of informatie uit deze procedurevoering, om de autonomie van dit orgaan, belast met het 
mediatoezicht, te respecteren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 92 
van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
 Agnetenklooster Tongeren   -   Bestemming 
 
In het verleden verklaarde toenmalig minister Van Grembergen herhaaldelijk dat het gerestaureerde 
Agnetenklooster in Tongeren dienst zou doen in het kader van het project “Anders werken” van de 
Vlaamse Regering. Het klooster zou een satellietkantoor worden voor Vlaamse ambtenaren werkzaam 
in de regio Tongeren. 
 
Daarnaast zou het kloostergebouw ook onderdak gaan bieden aan een drietal diensten van Welzijn-
Volksgezondheid-Cultuur, meer bepaald het Comité Bijzondere Jeugdbijstand, de Sociale Dienst 
Jeugdrechtbank en de Bemiddelingscommissie. 
 
Ondertussen is de restauratie van het Agnetenklooster voltooid en vernemen wij dat de opening 
gepland is voor juni van dit jaar. 
 
1. Welke concrete invulling wordt er gegeven aan het gerestaureerde Agnetenklooster? 
 
2. Wordt er in ruimte voorzien in het kader van het project “Anders werken”? 
 
3. Hoeveel vierkante meter is er in totaal beschikbaar en hoe zal deze verdeeld worden onder de 

verschillende gebruikers? 
 
4. Op welke manier is er reeds overlegd met de diensten en de ambtenaren die het gebouw zullen 

gebruiken? 
 
5. Voor wanneer is de officiële ingebruikname gepland? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 140) en Bourgeois (nr. 92). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 92 van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1.  In het vernieuwde Agnetenklooster wordt voorzien in de huisvesting van het agentschap 

Jongerenwelzijn (het comité, de sociale dienst en de bemiddelingscommissie). Bovendien zal het 
personeel van het regiomanagement tijdelijk in het klooster ondergebracht worden. Deze 
administratieve diensten zullen ondergebracht worden in de vleugels van het Agnetenklooster en 
op een deel van de gelijkvloerse verdieping van het kolenhandelgebouw. De eerste verdieping van 
de kolenhandel wordt ingericht als satellietkantoor dat voorziet in ongeveer 10 werkplekken. Voor 
het gebruik van de zomerrefter is een protocol in de maak met de stad Tongeren.De 
buiteninfrastructuur is toegankelijk voor het publiek. 

 
2. De oorspronkelijke behoeften van de diensten die zouden gehuisvest worden in het 

Agnetenklooster, werden uitgewerkt nog voor het ‘Anders Werken’-tijdperk.  Het 
behoefteprogramma is tijdens de studie van het ontwerp aangepast aan ‘Anders Werken’: de drie 
diensten worden nu niet afzonderlijk maar globaal gehuisvest (wel zonering) in zoveel mogelijk 
landschapskantoren waarbij het gebruik zelf (werkplaatstoewijzing, clean-desk, …) door de 
gebruiker bepaald wordt. De implementatie van ‘Anders Werken’ is met de nodige interpretatie 
toegepast rekening houdende met de historische elementen van het beschermde gebouw.  De 
ruimten zijn alleszins zodanig ingericht dat de multifunctionele bureauzone vlot kan inspelen op 
personeelsaanpassingen binnen de diensten. Deze diensten vertonen namelijk een stijgende 
tendens inzake personeelsbestand (de voorbije 2 jaren zijn 4 bijkomende personeelsleden gestart 
op een totaal van 24 VTE’s).  De ontvangstruimte en spreeklokalen zijn gescheiden van de 
bureauzones en kunnen door alle diensten gebruikt worden. Eveneens kadert de satellietzone in het 
project ‘Anders Werken’.  

 
3.  Overzicht der nuttige oppervlakten: 
 

- niveau -1: kolenhandel en middenvleugel (technische ruimten, archief en gang) → 225m² 
- niveau 0:  

kolenhandel (publiek gedeelte: secretariaat, onthaal, vergaderlokalen, wachtruimten en 
sanitair) → 326m² 
noord-, midden- en zuidvleugel Agnetenklooster (administratie: burelen en sanitair) → 310m² 
zomerrefter (gebruik door de stad Tongeren) → 178m² 

- niveau +1:  
kolenhandel (secretariaat) → 37m² 
kolenhandel (satellietkantoor) → 160m² 
noord-, midden- en zuidvleugel Agnetenklooster (administratie: burelen, vergaderzaal, refter, 
sanitair) → 275m² 

- niveau +2: noord-, midden- en zuidvleugel Agnetenklooster 
 

4. Voor de aanvang van de behoeftestudie was er intens overleg met de gebruikers (beleidsvisie, 
diensten, personeel, oppervlakten, planorganisatie, randvoorwaarden,…). Tijdens de 
doorloopperiode werd de studie nog aangepast in functie van de nieuwe behoeften. Periodiek 
werden ideeën uitgewisseld tussen het studiebureau, de klant en de bouwheer om een praktische, 
functionele en klantvriendelijke inrichting te verwezenlijken. 
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5. De werken zijn momenteel nog niet voltooid. De restauratie van het Agnetenklooster wordt 
uitgevoerd in drie fases, waarvan de derde fase begin juni 2006 wordt voltooid. De officiële 
ingebruikname wordt gepland op 26 juni samen met de ondertekening van het protocol in verband 
met het gebruik van de zomerrefter door de stad Tongeren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 93 
van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Toeristische infrastructuurprojecten   -   FFEU-middelen 
 
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 99 van 22 februari 2006 gaf minister Van Mechelen een 
overzicht van de vastleggingen en betalingen in het Financieringsfonds voor Eenmalige Uitgaven 
(FFEU) (Websitebulletin, pulbicatiedatum 12-04-2006). 
 
Wat toeristische projecten betreft, is de toestand bijzonder schrijnend. 
 
Voor 2004 is van de toegekende 1.440.000 euro voor toeristische infrastructuur nog geen enkele euro 
vastgelegd. 
 
1. Aan welke projecten waren deze middelen toegekend? 
 
2. Wat is de stand van zaken van deze projecten? 
 
3. Blijven deze middelen voorbehouden voor de investeringen in de toeristische infrastructuur? 
 
4. Zo niet, waarvoor zal de minister deze middelen aanwenden? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 93 van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1. Van de in 2004 voor toeristische infrastructuur toegekende FFEU-middelen (1.440.000 euro) werd 

1.041.700 EUR toegewezen aan nieuwbouwprojecten van jeugdverblijfscentra. 
 
       Het betreft:  

- Jeugdherberg De Draecke in Gent: uitbreiding capaciteit vanuit bestaand pand ten bedrage van 
478.500 euro. 

- De Kaai in Ieper: nieuwe capaciteit;  een jeugdverblijfcentrum oprichten in een oude voedertoren 
ten bedrage van 69.900 euro.  

- De Bosuil in Sint-Huibrechts-Lille: nieuwbouw ten bedrage van 130.400 euro. 
- Roosendael in Sint-Katelijne-Waver: creëren van bijkomende dagzalen met aandacht voor 

toegankelijkheid ten bedrage van 144.800 euro.  
- Boseind in Neerpelt: nieuwbouw (ter vervanging van bestaande scoutslokalen) ten bedrage van 

100.800 euro.  
- Ruiterschool Rodeberg in Westouter: nieuwbouw (ter vervanging van een bestaande chalet) met 

capaciteitsuitbreiding ten bedrage van 36.200 euro. 
- Chiro Jochi(m) in Zele: nieuwbouw en renovatie ten bedrage van 81.100 euro. 
 

2. Aan het FFEU werd op 12 mei 2006 een ontwerp van protocol bezorgd met de opdracht het 
administratief af te handelen en te laten ondertekenen door de bevoegde ministers (Toerisme en 
Begroting) en de leidend ambtenaren van het FFEU en van Toerisme Vlaanderen. 

 
Het saldo van 398.300 euro zal besteed worden aan projecten in de Vlaamse Rand. 

 
3. Ja. 
 
4. Niet van toepassing. 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 94 
van 26 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Lokale radio’s   -   Billijke vergoeding 
 
Ik verwijs naar het voorstel van resolutie van mevrouw Margriet Hermans en de heren Carl Decaluwe, 
Dany Vandenbossche, Mark Demesmaeker en Bart Caron betreffende de billijke vergoeding 
verschuldigd door de lokale radio’s. Aangenomen in plenaire vergadering op 25 mei 2005 (Stuk 151 
(2004-2005 – Nr. 3). 
 
Werd reeds uitvoering gegeven aan alle in de resolutie gevraagde maatregelen? 
 
Zo neen, wat is de stand van zaken? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 94 van 26 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger mededelen dat op 24 maart 2005 een vergadering werd 
belegd met vertegenwoordigers van de beheersvennootschappen, de FOD Economie, het kabinet 
Verwilghen en vertegenwoordigers van mijn administratie en mijn kabinet. 
 
Het overleg had betrekking op de toenmalige regeling zoals bepaald door de commissie Billijke 
Vergoeding en de moeilijkheden die de lokale radio's bij de toepassing ervan hebben ondervonden. 
 
De vergadering kwam tot het besluit dat de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding 
verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 
30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, diende te worden aangepast. De 
uitgangspositie hierbij was dat de berekening van de billijke vergoeding op een transparante wijze zou 
gebeuren met gebruik van de concrete CIM-cijfers. 
 
Ter herinnering: artikel 6 van de beslissing van 10 februari 2003 luidde oorspronkelijk als volgt: 
 
"De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de lokale radio-omroepen wordt berekend op basis 
van het aantal luisteraars, door het aantal luisteraars dat bepaald wordt overeenkomstig artikel 4.9° te 
vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 4 EUR per luisteraar. 
Zij kan evenwel niet minder bedragen dan 400 EUR. 
De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de lokale radio-omroepen die niet in de CIM-studie 
vermeld zijn, wordt forfaitair vastgelegd op 400 EUR." 
 
Op 12 december 2005 (inwerkingtreding: 01/01/2006) werd aan artikel 6 een vierde lid toegevoegd, dat 
luidt als volgt: 
 
"De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de lokale radio-omroepen die niet vermeld zijn in de 
studie(s) waarvan sprake in artikel 4.9° wordt forfaitair vastgelegd op 400 EUR." 
 
Het eveneens op 12 december 2005 gewijzigde artikel 4, 9° luidt als volgt: 
 
"Publiek: samengevoegd aantal luisteraars van een radio-omroep, gewogen door de luisterduur van haar 
luisteraars, zijnde het ogenblikkelijk gewogen bereik (OGB), berekend op radioprogramma's die worden 
uitgezonden van 05 u. tot 05 u. 
Het ogenblikkelijk gewogen bereik (OGB) wordt bepaald op basis van objectieve gegevens die werden 
bekomen door middel van één of verschillende studies die in België werden uitgevoerd door een erkende, 
hoog aangeschreven organisatie." 
 
Ik kan hier nog aan toe voegen dat sinds de inwerkingtreding van de hierboven vermelde wijzigingen aan 
het besluit van 10 februari 2003, ik van de radiosector geen nieuwe klachten heb ontvangen. 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 96 
van 26 april 2006 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Kabelaanbod Coditel   -   Vijf TV 
 
De kabelmaatschappij Coditel verzorgt de kabelaansluiting in de gemeenten Drogenbos en Wemmel. 
 
Sinds 28 maart kan Vijf TV daar niet meer ontvangen worden via de analoge kabel. Ondanks vele 
protesten van abonnees en het karakter van deze gemeenten weigert Coditel om de Vlaamse zender 
Vijf TV door te seinen. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze problematiek? 
 
2. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om deze toestanden te verhelpen? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 96 van 26 april 2006 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger het volgende meedelen. 
 
U verwijst naar de Nederlandstalige zender Vijf TV, die door Coditel, als aanbieder van een 
kabelnetwerk, niet wordt doorgegeven in de gemeenten Drogenbos en Wemmel. Het 
omroepprogramma is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Uit nazicht van het zenderaanbod van 
Coditel blijkt wel dat de zender zou worden aangeboden in een digitaal zenderpakket (Coditel Plus), 
doch niet in het basispakket. U weet allicht dat voor dit omroepprogramma geen decretale verplichting 
tot doorgave ervan op Coditel rust. Coditel kan omtrent de doorgave van deze zender autonoom 
beslissen en in deze zaak dus niet worden terechtgewezen, noch door mijzelf als minister bevoegd 
voor het mediabeleid noch door het toezichthoudend orgaan voor de Vlaamse Gemeenschap, de 
Vlaamse Regulator voor de Media. 
 
De huidige regelgeving, die een omzetting zijn van de Europese regelgeving waarin de must-carry-
regels werden teruggeschroefd, bevat dus geen wettelijke hefboom om de doorgave van deze 
Nederlandstalige zender op te leggen. 
 
De Nederlandstalige abonnees van Coditel dienen dus een beroep te doen op de goodwill van de 
kabelmaatschappij om de doorgave van dit programma alsnog te bewerkstelligen. Het lijkt mij 
normaal dat de kabelmaatschappij haar aanbod afstemt op de vraag van haar klanten, temeer daar naast 
Coditel nog andere aanbieders van kabelnetwerken actief zijn die (sommige van) de betrokken zenders 
zeker hebben opgenomen in hun televisiezenderaanbod. 
 
Ik heb Coditel inzake VijfTV reeds geschreven op 19 oktober 2004. Ik heb hen toen verzocht om ten 
minste in Wemmel en Drogenbos (maar liefst ook in Brussel) dit nieuwe omroepprogramma door te 
geven. Coditel heeft mij op 3 juni 2005 geantwoord dat het toen hun intentie was om de programma’s 
van VijfTv uit te zenden in een digitaal pakket. Dit digitale aanbod is ondertussen gerealiseerd.  
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 97 
van 5 mei 2006 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Jeugdhotel Mesen   -   Stand van zaken 
 
Op 7 juni 2005 heeft de minister als minister van Toerisme de eerste steen gelegd van het jeugdhotel 
in Mesen. De bouw van dit hotel is nu volop bezig. Toerisme Vlaanderen zal dit jeugdhotel in erfpacht 
geven aan een “Internationale VZW Vredesproject Mesen”, die de uitbating zal doen. Tijdens de 
afgesproken periode van de erfpacht zal de helft van de gedane investering moeten worden 
terugbetaald aan Toerisme Vlaanderen. Deze Internationale VZW bestaat al enige jaren en is 
samengesteld uit drie partners: de stad Mesen, Toerisme Vlaanderen én de “Maydown Ebrington 
group”. 
 
In verschillende kranten stelde de burgemeester van Mesen onlangs dat er een businessplan opgemaakt 
is en dat er acht krachten zouden worden aangeworven. Tot op heden zijn er echter geen vacatures 
uitgeschreven. Volgens verschillende bronnen zou de directeur al aangesteld zijn en deze zou geen 
managementopleiding of dusdanige kennis hebben. Ook zou een Iers bureau momenteel de andere 
krachten aanwerven. 
 
Aangezien Toerisme Vlaanderen een partner is in deze Internationale VZW en dus lid is van de raad 
van bestuur en van de algemene vergadering, had ik dan ook graag volgende vragen gesteld. 
 
1. Is er al een haalbaar businessplan betreffende de uitbating van het jeugdhotel in Mesen? 

 
Blijkt uit dit businessplan duidelijk dat na het verstrijken van de erfpachtovereenkomst de helft 
van de investering zal kunnen worden terugbetaald? 

 
2. Welke selectieprocedure is er of zal er worden gevolgd voor de aanstelling van de directeur? 
 

Wanneer zal de directeur van het jeugdhotel aangesteld worden? 
 

3. Wanneer en hoe gebeurt de aanwerving van het overige personeel? 
 
4. Wanneer zal de bouw van het jeugdhotel beëindigd zijn? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 97 van 5 mei 2006 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Het agentschap Toerisme Vlaanderen rapporteerde mij dat er inderdaad een businessplan is 

opgemaakt voor het jeugdverblijfcentrum in Mesen. Uit dit plan blijkt dat de standaard erfpacht 
voor jeugdverblijven bij Toerisme Vlaanderen, ingesteld op 1,5 % van de investeringskost, over 
33 jaar zal kunnen worden afbetaald. Op die manier zal de helft van de investering terugbetaald 
zijn na afloop van de erfpachtovereenkomst. Aan het Aankoopcomité werd door Toerisme 
Vlaanderen opdracht gegeven om de akte te verlijden.  

 
2. De selectieprocedure is lopende en wordt bepaald door de vzw Vredesproject Mesen. Momenteel 

is het agentschap Toerisme Vlaanderen geen lid meer van de Algemene Vergadering en derhalve 
ook niet van Raad van Bestuur van de vzw Vredesproject Mesen. Op de Algemene Vergadering 
van 11 april werd het ontslag van Toerisme Vlaanderen bekrachtigd. De publicatie van deze 
ontslagname wordt eerlang gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tijdens de eerstesteenlegging 
op 7 juni 2005 werd het samenwerkingsakkoord tussen Toerisme Vlaanderen, de stad Mesen en de 
Maydown Ebrington Group aangevuld met een clausule die in de oprichting van een adviesraad 
voorziet. Deze adviesraad is samengesteld met vertegenwoordigers van Toerisme Vlaanderen, de 
stad Mesen, het kabinet van de minister van toerisme, de provinciale jeugddienst West-
Vlaanderen, Volkstoerisme vzw en Maydown Ebrington Group. 

 
De vzw Vredesproject Mesen stelt voorop om een directeur aan te stellen op 1 juni 2006.  

 
3. De aanwerving van personeel behoort tot de taak van de vzw Vredesproject Mesen, die vandaag 

nog uit twee partners bestaat, zijnde de stad Mesen en de Maydown Ebrington Group. Toerisme 
Vlaanderen heeft hierin niet langer een inbreng, maar heeft wel nog toezicht op de vzw voor wat 
betreft het gebruik van de infrastructuur (in relatie tot de erfpachtovereenkomst). Toerisme 
Vlaanderen informeert mij dat in de schoot van de vzw werd wel duidelijk werd afgesproken dat al 
het personeel hier gerekruteerd wordt. Het is dan ook uitgesloten dat hiervoor een Iers bureau zou 
aangesteld zijn. Het aantal personeelsleden dat zal aangeworven worden, zal bepaald worden 
naarmate de uitbating dit vereist.  

 
4. De streefdatum voor de afwerking van het gebouw is bepaald op 7 juni 2006. Deze datum wordt 

nog steeds aangehouden in de planning. Enkel de conciërgewoning en de laatste schilderwerken 
zullen pas na de opening definitief voltooid worden, wat echter niet wegneemt dat het volledige 
verblijfcentrum gebruiksklaar zal zijn vanaf 7 juni 2006. Op woensdag 7 juni 2006 zal het 
jeugdhotel officieel door mij worden geopend in aanwezigheid van de Ierse minister van 
buitenlandse zaken, de heer Dermot Ahern, en van de Britse minister voor Noord-Ierland, de heer 
David Hanson. 
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Vraag nr. 100 
van 11 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
VRT Witse   -   Beeldvorming taalstatuut Vlaamse Rand 
 
De populaire tv-serie Witse speelt zich af in de brede omgeving van de stad Halle. In de aflevering van 
Witse van zondag 8 mei 2006 stelde ik vast dat de gerant van de Supri-winkel (die trouwens duidelijk 
herkenbaar was als Colruyt-winkel) duidelijk niet het Nederlands als moedertaal had, en dan in de 
aflevering ook nog eens Frans sprak tegen een personeelslid. 
 
Ik weet niet wat de bedoeling was van die paar zinnetjes in het Frans. Deze streek rond Halle, op de 
taalgrens, heeft reeds te kampen met een steeds toenemende verfransingsdruk. Dergelijke weergave 
bestendigt alleen maar de indruk van heel wat Franstaligen die het logisch vinden dat zij in Vlaanderen 
in het Frans terecht kunnen en dat de Vlaming zich maar moet aanpassen.  
 
Ik besef natuurlijk terdege dat de verhalen in de Witse-reeks fictief zijn, de setting is dat niet. De 
locatie is herkenbaar voor het grote publiek. Dankzij de successerie komen er heel wat dagjesmensen 
naar het Pajottenland en de Zennevallei. Ook de stad Halle pikt hierop in door “Witse”-wandelingen, 
voordrachten van gedichten door “Witse”-acteurs,… te organiseren. Gezien de grote herkenbaarheid 
van de situatie met de realiteit kwam het bij mij over alsof Frans spreken hier in de regio de 
normaalste zaak van de wereld zou zijn. Trouwens: een aantal afleveringen van Witse speelden zich af 
in Brussel, maar ik meen niet dat daar enig fragment in het Frans gespeeld werd. Als dat niet gebeurt 
in het tweetalig gewest, is de vraag natuurlijk waarom dan wel in een supermarkt in Halle, een stad die 
behoort tot het Vlaamse gewest? 
 
In het aanvullend Vlaams Regeerakkoord van 18 mei 2005 staat het Vlaams karakter van de Vlaamse 
Rand centraal. Er worden tal van concrete engagementen opgenomen. We citeren letterlijk: “Daartoe 
zal elke minister van de Vlaamse Regering binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein uitdrukkelijk 
waken over de stipte naleving van de toepassing van de wetgeving in de Vlaamse Rand en de 
uitvoering van een beleid dat de Vlaamse aanwezigheid daar ondersteunt en versterkt”. 
 
Ook de Vlaamse openbare omroep heeft hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
1. Gaat de minister ervan uit dat de beeldvorming in deze aflevering dat de stad Halle een tweetalig 

karakter heeft, afbreuk doet aan de inspanningen van de verschillende overheden (gemeente, 
provincie en Vlaamse Regering) om het Vlaams karakter van deze streek te behartigen en de 
toenemende verfransingsdruk in te perken?  

 
2. Welke maatregelen neemt de minister om de Vlaamse openbare omroep erop te wijzen dat de stad 

Halle behoort tot het Vlaamse gewest, waar enkel het Nederlands de voertaal is?  
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 100 van 11 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Aangezien uw vraag refereert aan de inhoudelijke programmering, heb ik hiervoor een antwoord 
opgevraagd bij de VRT.  
Ik ontving terzake het volgende antwoord: 
 
“Witse is in principe een volledig Nederlands gesproken reeks. Ook indien er voor bepaalde locaties 
(die behoren tot de verhaallijn) de taalgrens moet overgestoken worden, worden de conversaties in het 
Nederlands gevoerd. 
 
Voor de rol van manager van de supermarkt in de aflevering van 8 mei 2006 werd een Franstalig 
acteur ingezet. 
 
Net als bij andere fictiereeksen (zoals Flikken) maakten de programmamakers gebruik van de talenten 
van een anderstalig acteur om een vreemde taal (hier het Frans) te laten spreken. De 
programmamakers van deze fictiereeksen willen immers een zo sterk mogelijke realiteit weergeven.  
 
Wat betreft de aangehaalde aflevering gaat het om een Franstalig personage dat in de volledige 
aflevering Nederlands spreekt, op twee zinnen na (één zin tegen de mensen van de beveiliging en één 
vloekende uitdrukking). 
 
De VRT is er van overtuigd dat hij met Witse juist wel het integratiebeleid van anderstaligen in 
Vlaanderen ondersteunt. Een Franstalig personage die een hele aflevering Nederlands spreekt is net 
het omgekeerde van de stelling die door de vraagsteller geponeerd wordt. De twee Franstalige zinnen 
werden gehanteerd om het realistisch karakter van de scènes te benadrukken.” 
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Vraag nr. 102 
van 19 mei 2006 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Jobstudenten 
 
Iedere vakantie kunnen er jobstudenten aan de slag bij de Vlaamse overheid. 
 
1. Hoeveel jobstudenten worden er door de Vlaamse overheid aangenomen voor 2006? Waar worden 

deze jobstudenten tewerkgesteld? 
 
2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal jobstudenten dat in de laatste drie jaar is 

aangenomen bij de Vlaamse overheid? 
 

Graag een opsplitsing per jaar en een overzicht van de diensten binnen de Vlaamse overheid waar 
ze tewerkgesteld werden. 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 102 van 19 mei 2006 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
1.  
Geplande aanwerving van jobstudenten binnen de Vlaamse overheid in 2006 (op basis van de 
structuur nà de reorganisatie Beter Bestuurlijk Beleid) 
DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN 
REGERINGSBELEID  
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 0 
Interne Audit van de Vlaamse Administratie 0 
Studiedienst van de Vlaamse Regering 0 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 0 
vzw de Rand 6 
Totaal 
 

 6 
 

BESTUURSZAKEN   
Departement Bestuurszaken 1 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur 0 
Agentschap voor Overheidspersoneel 117 
Agentschap voor Facilitair Management 133 
Vlaams Agentschap voor Recrutering en Selectie  
Totaal 
 

251 
 

FINANCIËN EN BEGROTING   
Departement Financiën en Begroting 3 
Centrale Accounting 0 
Vlaamse Belastingdienst 2 
Totaal 
 

5 
 

INTERNATIONAAL VLAANDEREN   
Departement internationaal Vlaanderen 0 
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 0 
Toerisme Vlaanderen  14 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 0 
Totaal 
 

14 
 

ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE   
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 0 
Agentschap Economie 0 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 0 
Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 0 
Vlaams Agentschap Ondernemen 10 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 0 
Limburgse Reconversiemaatschappij 0 
Participatiemaatschappij Vlaanderen 0 
Vlaamse Participatiemaatschappij 0 
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Totaal 
 

10 
 

ONDERWIJS EN VORMING   
Departement Onderwijs en Vorming 2 
Agentschap voor Onderwijscommunicatie 6 
Agentschap voor Onderwijsdiensten 6 
Onderwijsdienstencentrum voor Hoger Onderwijs en 
Volwassenenonderwijs 8 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 0 
Totaal 
 

 22 
 

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN   
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 0 
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden 0 
Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 0 
Jongerenwelzijn 22 
Fonds Jongerenwelzijn 0 
Zorg en Gezondheid 2 
Vlaams Zorgfonds 0 
Kind en Gezin 0 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 0 
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel 0 
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem 0 
Totaal 
 

24 
 

CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA   
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 0 
Kunsten en Erfgoed 14 
Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 1 
Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke 
Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) 0 
Vlaamse Regulator voor de Media 0 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 0 
Vlaamse Opera 0 
De Vlaamse Radio- en Televisieomroep 0 
Totaal 
 

15 
 

WERK EN SOCIALE ECONOMIE   
Departement Werk en Sociale Economie 0 
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 0 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra 
Vlaanderen 6 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 18 
Werkholding nv 0 
Totaal 24 
LANDBOUW EN VISSERIJ   
Departement Landbouw en Visserij 9 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 27 
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 0 
vzw Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 0 
Totaal 
 

36 
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LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE   
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 3 
Agentschap voor Natuur en Bos 101 
Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 4 
Vlaams Energieagentschap 0 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0 
Vlaamse Milieumaatschappij 0 
Vlaamse Landmaatschappij 0 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electricteits- en 
Gasmarkt 2 
Totaal 
 

110 
 

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN   
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 11 
Agentschap Infrastructuur 8 
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 0 
De Scheepvaart 0 
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn 175 
Waterwegen en Zeekanaal 19 
Totaal 
 

213 
 

RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN 
ONROEREND ERFGOED   
Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed 0 
Ruimtelijke Ordening/Onroerend Erfgoed Vlaanderen 0 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 10 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 0 
Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed 0 
Wonen-Vlaanderen 0 
Totaal 
 
 

10 
 
 

TOTAAL 740 
 
2. 
 

Aantal tewerkgestelde jobstudenten in het MVG (per administratie) 
en de VWI's (2003 - 2004 - 2005) (op basis van de structuur vóór de 
reorganisatie van Beter Bestuurlijk Beleid) 3  

 2003 2004 2005 
DEPARTEMENT COÖRDINATIE       
Bovenbouw 3 3 0 
Adm. Kanselarij en Voorlichting 2 2 0 
Adm. Buitenlands Beleid 2 1 0 
Totaal 7 6 0 
        
DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIEN       
Bovenbouw 2 2 0 

                                                      
3 Over de VOI’s vóór de reorganisatie van Beter Bestuurlijk Beleid zijn geen gegevens centraal beschikbaar 
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Adm. Ambtenarenzaken 2 2 0 
Adm. Personeelsontwikkeling 87 82 86 
Adm. Logistiek Management 87 95 118 
Adm. Budgettering, Accounting en Financieel Management 35 18 0 
Adm. Planning en Statistiek 2 1 0 
Adm. Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde 
Infrastructuur 7 0 0 
Totaal 222 200 204 
        
DEPARTEMENT ONDERWIJS       
Bovenbouw 6 4 0 
Adm. Ondersteuning 10 7 0 
Adm. Basisonderwijs 2 1 0 
Adm. Secundair Onderwijs 2 2 0 
Adm. Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 0 2 0 
Adm. Permanente Vorming 2 1 0 
Totaal 22 17 0 
        
DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN 
CULTUUR       
Bovenbouw 0 1 0 
Adm. Gezin en Maatschappelijk Welzijn 14 22 20 
Adm. Gezondheidszorg 5 3 0 
Adm. Cultuur 9 10 13 
Totaal 28 36 33 
        
DEPARTEMENT ECONOMIE,WERKGELEGENHEID, 
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN EN LANDBOUW       
Bovenbouw 1 3 0 
Adm. Economie 3 6 5 
Adm. Werkgelegenheid 5 5 2 
Adm. Binnenlandse Aangelegenheden 6 3 6 
Adm. Land- en Tuinbouw 4 5 10 
Adm. Beheer Kwaliteit Landbouwproductie  36 38 34 
Totaal 
 

55 
 

60 
 

57 
 

DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR       
Bovenbouw 1 1 0 
Adm. Algemene Administratieve Diensten 5 5 3 
Adm. Milieu-, Natuur-, Land-, en Waterbeheer 117 124 102 
Adm. Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en 
Landschappen 9 7 0 
Adm. Wegen en Verkeer 15 9 8 
Adm. Waterwegen en Zeewezen 12 15 0 
Adm. Ondersteunende Studies en Opdrachten 9 8 0 
Totaal 168 169 113 
        
DEPARTEMENT WETENSCHAP, INNOVATIE EN MEDIA       
Bovenbouw 0 0 0 
Adm. Wetenschap en Innovatie 0 1 0 
Adm. Media 1 4 0 
Totaal 1 5 0 
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WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN       
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën 0 2 0 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 16 16 2 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 13 9 5 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek 30 29 14 
Instituut voor Natuurbehoud 0 0 0 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 0 0 0 
Centrum voor Landbouweconomie  0 0 0 
Totaal 59 56 21 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 103 
van 19 mei 2006 
van BART CARON 
 
 
 
Ondergrondse strandparkings   -   Beleidsopties 
 
Onlangs werd bekend dat in een kustgemeente wordt gedacht aan plannen om gigantische 
parkeergarages te bouwen/graven onder het strand. Het is al langer de gewoonte dat er parkeergarages 
worden gebouwd onder de zeedijk. Bijvoorbeeld bij appartementsgebouwen met zicht op zee worden 
meestal parkeergarages onder de dijk gebouwd voor de bewoners van deze appartementen. 
 
Dergelijke plannen zouden in parkeergarages voorzien tot een flink stuk onder het strand. Daarbij zal 
het noodzakelijk zijn op het strand paviljoenen op te trekken, waarin de toegangstrappen en liften naar 
de parking komen. 
 
De vraag rijst of hier sprake is van een nieuwe ontwikkeling aan onze kust. En vooral of dergelijke 
evolutie wenselijk is. 
 
Het zal geen esthetische bijdrage leveren aan het strand, integendeel. Het enige effect zal zijn dat 
mensen die naar zee willen als het ware van thuis tot onder het strand kunnen rijden, om meteen uit de 
wagen te stappen op het strand zelf. 
 
Het is ook een eenzijdige autogerichte benadering. Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd in openbaar 
vervoer. De frequentie en het comfort van de kusttram zijn sterk toegenomen en de 
spoorwegverbindingen van en naar de kust zijn geïntensifieerd. Mensen worden gestimuleerd om het 
openbaar vervoer te gebruiken. Ik meen dat we dat moeten blijven aanmoedigen, net als combinatie 
auto / openbaar vervoer. Op middellange termijn zouden grotere parkings in de omgeving van tram- en 
bushaltes, die de verbinding met het strand en de duinen en andere toeristische bestemmingen maken, 
een deel van de druk kunnen wegnemen. 
 
Het is in ieder geval zo dat een dure investering in “onderstrandse” parkings mensen aanzet om naar 
de kust te komen met de auto. Daarenboven zal de verkeersdrukte, zeker op topdagen, alleen maar 
toenemen, wat een extra belasting voor het milieu mee zal brengen. Daarnaast zullen de kernen van de 
kustgemeenten zelf extra autoverkeer te verwerken krijgen, want de parkings liggen aan de “andere” 
kant. 
 
Kortom, dergelijke plannen roepen nogal wat scepsis op. 
 
En dan heb ik het nog niet gehad over andere aspecten, zoals ecologie (bv. de afvoer van uitlaatgassen 
via verluchtingspijpen op het strand, of de fragiele zoetwatertafel vlak onder de oppervlakte van het 
strand?), of de zorg voor het erfgoed (wat als deze parkings komen in de omgeving van een beschermd 
dorps- of stadsgezicht, of in de buurt van beschermde monumenten). 
 
1. Wie is eigenaar van de stranden, de gemeenten of het Vlaams Gewest? 
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In het laatste geval: is het Gewest op de hoogte van deze plannen? 
 

2. Zijn deze plannen beperkt tot deze ene kustgemeente, of bestaan er ook bij andere kustgemeenten 
dergelijke plannen? 

 
3. Hoe sterk grijpen deze plannen van de kustgemeente op het strandlandschap in? 
 

Zijn er studies gedaan naar bijkomend lawaai? Geurhinder? Toenemend verkeer richting strand? 
Visuele hinder voor omwonenden? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze studies? 
 

4. Welke studies zijn er gebeurd in verband met de veiligheid van de parkings in relatie tot de 
zandgrond en het wassende water?  

 
Welke risico’s zijn aan dergelijke projecten verbonden? 
 

5. Wat met de luchtverontreiniging (o.a. benzeen- en tolueendampen) veroorzaakt door de 
luchtkokers die op het strand uitkomen? 

 
6. Zijn de diensten van de minister betrokken bij de voorbereiding van dit project of van dergelijke 

grootschalige projecten? 
 
7. Zijn de diensten van Toerisme Vlaanderen betrokken bij de voorbereiding van dit project of van 

dergelijke grootschalige projecten? 
 
8. Is een dergelijk project te rijmen met de strategische doelen van het Strategisch Beleidsplan 

Toerisme en Recreatie aan de Kust 2002-2006? 
 
9. Is het niet aangewezen dat er grondig multidisciplinair studiewerk gebeurt vooraleer dergelijke 

plannen concreet worden gesubsidieerd?  
 

Neemt de minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur als coördinerend minister 
hier initiatieven? 

 
Aspecten van dergelijke studies kunnen zijn (niet exhaustief): 
 

- de verkeersdruk op de kernen van de gemeenten en richting strand; 
- bijkomend lawaai voor de badgasten. Geurhinder; 
- visuele hinder; 
- veiligheid van de parkings in relatie tot de zandgrond en het wassende water; 
- risico’s voor de toeristische sector; 
- relatie tot beschermde gebouwen in de onmiddellijke omgeving; 
- aantasting van erfgoedwaarden. 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Kris Peeters (vraag nr. 478), Dirk Van Mechelen 

(nr. 160) en Geert Bourgeois (nr. 103). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 103 van 19 mei 2006 
van BART CARON 
 
 
 
Minister Van Mechelen zal een gecoördineerd antwoord geven op deze vraag. 
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KRIS PEETERS, 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

 ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 417 
van 19 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Europese richtlijn omgevingslawaai   -   Omzetting 
 
Met het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de evaluatie en de beheersing van 
het omgevingslawaai zette de Vlaamse overheid een eerste stap in de uitvoering van de Europese 
richtlijn 200/49/EG. 
 
In dit besluit worden een aantal data vooropgesteld waartegen bepaalde stappen in het proces moeten 
worden gezet. 
 
1. Heeft de minister reeds lijsten met de agglomeraties, belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen 

en belangrijke luchthavens zoals omschreven in het besluit van 22 juli 2005? 
 
2. Kan de minister reeds een overzicht geven van de strategische geluidsbelastingkaarten die tegen 

30 juni 2007 zullen worden goedgekeurd conform artikel 2.2.4.3. §1 van het bovenvermelde 
besluit, voor agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners, voor belangrijke wegen waarop 
jaarlijks meer dan 6 miljoen voertuigen passeren en voor belangrijke spoorwegen waarop jaarlijks 
30.000 treinen passeren? 

 
3. Wanneer zijn voor al deze strategische geluidsbelastingkaarten de metingen gestart of wanneer 

zullen de metingen van start gaan? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 417 van 19 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Achtergrond 
 
De Richtlijn Omgevingslawaai is in Vlaamse regelgeving omgezet bij Besluit van de Vlaamse 
Regering van 22 juli 2005 inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (het ‘Besluit Omgevingslawaai’). De richtlijn diende te 
worden omgezet tegen juli 2004. De omzettingswerkzaamheden liepen vertraging op aangezien het 
onder de vorige legislatuur eerst de bedoeling was om de problematiek via een afzonderlijk Besluit 
Milieukwaliteitsnormen te regelen en er met de overgang naar het nieuwe kabinet werd beslist om de 
omzetting te regelen via een aanpassing van VLAREM-deel 2. 
 
1. Mijn milieuadministratie heeft reeds sedert geruime tijd ontwerplijsten voorbereid, zowel voor 

wegverkeer als voor spoorverkeer. Deze lijsten dienen echter nog te worden afgestemd, enerzijds 
met de overheidsdiensten en -ondernemingen die deze infrastructuur onder hun beheer hebben en 
anderzijds met de andere gewesten om overlapping en dubbel tellen van gegevens uit te sluiten. 
Op dit ogenblik wordt de lijst met gewestwegen met meer dan 6 miljoen doorgangen per jaar in 
detail afgestemd in samenwerking met de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (de 
vroegere Mobiliteitscel), het Agentschap Infrastructuur en de technische diensten van het 
Verkeerscentrum. Voor de agglomeraties is overleg bezig met Antwerpen (en Gent) om de juiste 
grenzen van de betrokken agglomeratie(s) te kunnen bepalen. De luchthavens waarvoor 
strategische kaarten dienen gemaakt werden vastgesteld in het BVR van 22.07.2005; het zijn de 
luchthavens met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen en de luchthavens ingedeeld in klasse 1 
van VLAREM (Zaventem, Oostende, Deurne en Kortrijk-Wevelgem). 

 
2. De opmaak van de strategische geluidsbelastingskaarten voor gewestwegen is op dit ogenblik in 

studie, d.w.z. opzoeken en aankopen van basisgegevens, testen uitvoeren op het 
berekeningsmodel, benaderingen voor ontbrekende gegevens uittesten, enz. (studie 
MOB/ArcNoise 2004 i.s.m. de afdeling Beleid Mobliteit en Verkeersveiligheid). Een gelijkaardige 
oefening voor spoorwegen en agglomeraties start later dit jaar.  

 
3. Conform de Europese richtlijn worden de strategische geluidsbelastingskaarten op basis van 

modelberekeningen aangemaakt en niet op basis van metingen. Dergelijke kaarten via metingen 
aanmaken is niet mogelijk aangezien de kaarten de jaargemiddelde geluidsbelasting weergeven en 
het praktisch niet haalbaar is om over gans Vlaanderen metingen te doen gedurende een volledig 
jaar.Tijdens de opmaakfase van de berekeningsmodellen worden er wel vergelijkende 
testmetingen gedaan. Dit is bijvoorbeeld gebeurd door de diensten van het Agentschap 
Infrastructuur in de hogergenoemde studie voor het opmaken van een berekeningsmodel voor 
wegverkeer. Ook in een latere fase bij de opmaak van de actieprogramma's  kan het aangewezen 
zijn om in een aantal gevallen metingen te voorzien.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 418 
van 19 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Mobiliteitsconvenants   -   Module 5-projecten 
 
Het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants voorziet in de mogelijkheid dat 
lokale besturen een mobiliteitsconvenant afsluiten. Module 5 heeft betrekking op geluidswerende 
maatregelen langs hoofdwegen en primaire wegen. 
 
1. Hoeveel lokale besturen schreven zich in op module 5? 
 
2. Zijn er reeds concrete resultaten ten gevolge van lokale besturen die zich inschreven op module 5? 

Zo ja, welke? 
 
3. Ligt de gehanteerde waarde 65 dB(A) in artikel 4 § 1 en § 3 van de modeltekst voor module 5 niet 

te hoog, wetende dat er bij de Wereldgezondheidsorganisatie sprake is van 45 dB(A) en dat een 
buurland als Nederland als voorkeurgrenswaarde 50 dB(A) hanteert? 

 
4. Op welke basis werd de 65 dB(A)-norm vastgelegd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 418) en Van Brempt (vraag nr. 

148). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 418 van 19 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Tot op heden werden 15 modules 5 met 11 verschillende steden en gemeenten ondertekend. Het 

gaat om de gemeenten Affligem, Beveren, Bierbeek, Dilbeek, Laakdal, Lochristi en Zemst en de 
steden Geel, Gent, Kortrijk en Tienen. 

 
2. Op Lochristi na werden alle schermen ondertussen geplaatst. 
 
3. Het is met geluidsniveaus zoals met temperaturen. Men kan ze meten volgens verschillende 

schalen. Temperaturen kan men uitdrukken in ° Celsius, Fahrenheid en Kelvin en de waarneming 
gebeurt aan de grond, in thermometerhut of op grote hoogte. Zo ook met geluidsniveaus. Dit enkel 
en alleen om te verduidelijken dat het geluidsniveau LAmax = 45 dB(A) waarover de Wereld-
gezondheidsorganisatie spreekt, absoluut niet vergelijkbaar is met LAeq  = 65 dB(A). De eerste 
waarde is een kortstondig piekgeluid binnenskamers, de tweede waarde geeft het energetisch 
gemiddelde geluidsniveau weer, gemeten aan de buitengevel van een woning over de duur van de 
ganse waarnemingstijd.  Als voorkeurgrenswaarde geldt in Nederland inderdaad LAeq = 50 dB(A), 
doch dit lage geluidsniveau is slechts haalbaar waar woonkernen en wegen ver uiteen konden 
worden aangelegd (bijvoorbeeld in de Nederlandse provincie Flevoland). In Vlaanderen, 
gekenmerkt door een verspreide bebouwing en een fijnmazig wegennet, is dit lage geluidsniveau 
niet haalbaar. 

 
4. De 65 dB(A)-norm is bij de invoering van de mobiliteitsconvenants tot stand gekomen als een 

compromiswaarde bepaald door akoestische parameters en de binnen de overheid als realistisch 
beschouwde lengte aan te leggen geluidswerende muren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 419 
van 19 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Milieubeleidsplan geluidshinder   -   Stand van zaken 
 
In het Milieubeleidsplan 2003-2007 (MBP 03-07), project 17 Intergratie hinderbeleid, 10a Verstoring 
door geluid, erkent de Vlaamse overheid de problematiek van geluidsoverlast en toont men de wil om 
bijkomende stappen te zetten om deze vorm van hinder tegen te gaan. In het MBP 03-07 formuleert 
men volgende plandoelstelling: in 2007 ligt het aantal potentieel ernstig gehinderden door geluid niet 
hoger dan 15 % van de bevolking. 
 
De ecologische duurzaamheidsindicatoren wezen erop dat de toestand nagenoeg ongewijzigd is. Men 
spreekt van 18 % gehinderden in 2000 (MBP 03-07) en 2003 (MJP 2006) en men stelt dat de situatie 
vrijwel onveranderd is sinds 1990. 
 
1. Wat is de stand van zaken in de uitvoering van Milieubeleidsplan 2003-2007 (MBP 03-07), 

project 17 Integratie hinderbeleid, 10a Verstoring door geluid? 
 
2. Halen we de plandoelstelling dat in 2007 het potentieel ernstig gehinderden door geluid niet meer 

dan 15 % van de bevolking mag uitmaken? 
 
3. Acht de minister het wenselijk om bijkomende maatregelen te nemen met de vermelde 

plandoelstelling voor ogen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 419 van 19 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. In het Milieubeleidsplan worden voor wat betreft geluidshinder een aantal maatregelen en 

instrumenten opgesomd die in de periode 2003-2007 hun uitvoering moeten krijgen: 
- De EU-richtlijn Omgevingslawaai invoeren en de uitvoering voorbereiden; 
- Geluidshinderbeleid met betrekking tot luchthavens uitwerken en implementeren; 
- Geluidsisolatienormen uitwerken en toepassen; 
- De samenwerking tussen de administraties van Leefmilieu, Ruimtelijke ordening en 

Wegen&Verkeer en de betrokken actoren structureren; 
- Het beleid rond stiltegebieden ontwikkelen en uitvoeren; 
- Sensibilisering en ondersteuning via de Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten en 

provincies; 
- Geluidmeetnet ANNE uitbouwen en opvolgen; 
- Geluiddatabank uitbouwen; 
- Beleidsonderbouwend onderzoek opzetten; 
- Juridisch kader geluid herwerken; 
Het project 17 (Integratie hinderbeleid) heeft als doel het hinderbeleid (geluid-, geur- en 
lichthinder) in de ruimtelijke ordening te integreren. 

 
De stand van uitvoering is eind 2005 de volgende: 
 
De EU-richtlijn omgevingslawaai (2002/49) is omgezet via een wijziging van VLAREM (Besluit 
van de Vlaamse Regering van 22.07.2005). Voor de uitvoering van deze richtlijn is het nodig om 
strategische geluidskaarten te maken van de belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en 
agglomeraties. Op dit ogenblik loopt een studie voor de ontwikkeling van een prototype van een 
geluidberekeningsmodule voor wegverkeer en de aanmaak van de betreffende strategische 
geluidsbelastingskaarten i.s.m. de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het 
departement MOW. Het politiek overleg rond de luchthaven van Zaventem werd door mijn 
milieuadministratie technisch ondersteund (o.a. via de werkzaamheden van de 
Gemeenschappelijke Expertencommissie). Het geluidmeetnet rond de luchthaven van Zaventem 
en in de regio Zuid-Limburg (Bierset) werd verder uitgebouwd (nieuwe apparatuur en bijkomende 
meetplaatsen) en over de meetresultaten wordt regelmatig gecommuniceerd via de jaarrapporten 
van de Adviescommissie Luchthaven Brussel Nationaal en de maandelijkse geluidsfiches op de 
website van de Vlaamse Overheid (www.milieuhinder.be). Rond geluidsisolatie werd in de 
voorbije jaren al heel wat voorbereidend werk geleverd. Recent werd nog een informatiedag 
georganiseerd ten behoeve van de lokale en gewestelijke verantwoordelijken voor leefmilieu en 
ruimtelijke ordening (voor de presentaties zie http://www.mina.be/studiedag-geluidsisolatie.html). 
In het kader van het pilootproject Stiltegebied Dender-Mark werden meerdere communicatie-
initiatieven ten behoeve van inwoners en lokale verantwoordelijken genomen (nieuwsbrieven, 
informatievergaderingen). Een studie die voor stiltegebieden een beleidsvisie moest uitwerken 
waarin ruimtelijke ordening, mobiliteit en akoestiek worden bekeken is afgerond en krijgt 
binnenkort zijn weerslag in een Leidraad voor het ontwikkelen van stiltegebieden op het 
platteland. 
Voor wat betreft het project Integratie Hinderbeleid werd een studie uitgevoerd die de juridische 
en organisatorische mogelijkheden voor een verhoogde integratie van hinderbeleid in het beleid 
voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, energie en wonen heeft onderzocht. 
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2. De plandoelstelling dat in 2007 het potentieel aantal ernstig gehinderden door geluid niet meer dan 

15% van de bevolking uitmaakt, is moeilijk haalbaar.  
 
In 2001 en 2004 werden door de Vlaamse Overheid enquêtes georganiseerd (Schriftelijk 
Leefomgevingsonderzoek SLO). Hierin wordt onder andere gepeild naar de ervaring van geluid. 
Het percentage van de bevolking dat ernstige tot extreme geluidshinder rapporteert neemt tussen 
2001 en 2004 iets toe (11,4% naar 11,8%) maar deze evolutie is niet significant. Men kan dus ook 
hier spreken van een gelijkblijvende situatie. 

 
3. De Europese richtlijn omgevingslawaai verplicht de lidstaten om geluidskaarten op te maken voor 

de belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties. Op basis van de informatie  
die uit deze strategische geluidskaarten naar voor komt moeten tegen midden 2008 
actieprogramma's worden ontwikkeld die prioritair de meest hinderlijke situaties aanpakken. Het 
zullen deze actieprogramma's zijn die mede zullen bepalen wat voor de toekomst mogelijk wordt. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 420 
van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Groenestroomcertificaten   -   Boetes 
 
De elektriciteitsleveranciers moeten groenestroomcertificaten inleveren voor de decretaal opgelegde 
minimumaandelen van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. 
 
Als een leverancier onvoldoende groenestroomcertificaten inleverde, dient hij een administratieve 
boete te betalen. 
 
Vanaf maart 2005 wordt de boete bepaald op 125 euro per ontbrekend certificaat. 
 
1. Hoeveel groenestroomcertificaten moesten er vorig jaar worden ingeleverd? 
 
2. Hoeveel certificaten kwamen de elektriciteitsleveranciers vorig jaar tekort? 
 
3. Welk boetebedrag dienen de leveranciers hiervoor te betalen? 
 

Hoeveel is er reeds betaald? 
 
Wat is de uiterste betaaldatum? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 420 van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
De Vlaams volksvertegenwoordiger verwijst in zijn vraag naar  “vorige jaar” men kan echter de term 
“vorig jaar” interpreteren als “jaar van elektriciteitslevering waarvoor er certificaten dienden te 
worden ingeleverd” of als “jaar waarin de certificaten moeten zijn ingeleverd”. Daarom geeft 
onderstaande tabel een antwoord voor de twee laatste inleveringsrondes van 31 maart 2005 
(leveringsjaar 2004) en van 31 maart 2006 (leveringsjaar 2005). 
 

Jaar van elektriciteitslevering 2004 2005 
Hoeveel 
groenestroomcertificaten 
moesten er worden ingeleverd? 

850.960 
 

1.061.176 

Hoeveel certificaten kwamen de 
elektriciteitsleveranciers vorig 
jaar tekort? 

200.350 35.726 

Welk boetebedrag dienen de 
leveranciers hiervoor te 
betalen? 

25.043.750 4.465.750 (*) 
 

Hoeveel is er reeds betaald? € 18.438.375  
 

€ 0 

Wat is de uiterste betaaldatum? 23/06/2005 (**) 
 
 
(*) De VREG overweegt om deze boetes op te leggen aan de partijen die niet voldoende 

groenestroomcertificaten inleverden voor 31 maart 2006. De boetes zijn formeel gezien nog 
niet opgelegd door de VREG. De VREG zal de eventuele boetes opleggen zodra de betrokken 
certificaatgerechtigde werd gehoord of werd uitgenodigd voor een hoorzitting. Deze 
hoorzittingen vinden plaats in de eerste helft van juni 2006. 

(**) Er zijn momenteel nog geen boetes betaald voor wat de certificatenplicht voor het jaar 2005 
betreft. Artikel 37, §6, van het Elektriciteitsdecreet stelt dat de administratieve boete betaald 
moet worden binnen 30 dagen na de kennisgeving door de VREG aan de certificaatplichtige 
van de oplegging van de boete.  

 
Voor bijkomende informatie wordt verwezen naar de rapporten over het systeem van 
groenestroomcertificaten in 2004 (RAPP-2005-3) respectievelijk 2005 (RAPP-2006-4) die beide op de 
website van de VREG (www.vreg.be) terug te vinden zijn. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 421 
van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Zwarte punten   -   West-Vlaanderen 
 
Het project “Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen” heeft tot doel de 
Vlaamse wegen veiliger te maken. 
 
In West-Vlaanderen zijn er reeds een aantal punten uitgevoerd. Eind 2005 zou een vierde 
uitvoeringsprogramma worden opgemaakt, waarin opnieuw een aantal gevaarlijke punten zullen 
worden bestudeerd en aangepakt. 
 
1. Welke West-Vlaamse “zwarte punten” zijn momenteel in uitvoeringsfase en welke in voorstudie? 
 
2. Kan de minister een overzicht geven van de gevaarlijke punten die in het vierde 

uitvoeringsprogramma zijn opgenomen? 
 

Wanneer is dit programma in uitvoering? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 421 van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 

1. De stand van zaken is terug te vinden als bijlage. 
 
2. Volgende punten zijn voorzien in het programma 2006: 

Voor deze projecten werd gestart met het voorbereiden van de concepten om vervolgens te worden 
besproken op de provinciale commissie van verkeersveiligheid. 
Deze projecten zijn nog onvoldoende ver gevorderd om nu al een uitvoeringsdatum te kunnen 
opgeven. 

 
 
BIJLAGE 
 
Stand van zaken van het project ‘wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen’. 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/421/antw.421.bijl.001.doc 

Nr 3V Gemeente Nr. Weg Kmp Naameersteweg Kruisendeweg 
003232 Brugge N3370001 0.1400    Generaal Lemanlaan Daverlostraat 
003071 Brugge N0090001 96.02      Blankenbergse 

Steenweg 
Sint-Pieterskaai 

003200 Brugge N3970001 0.704      Koning Albert I-Laan Rijselstraat - N397z 
003113 Brugge N0090001 92.46      Maalse Steenweg Assebroeklaan 
003133 Oudenburg N3670001 14.04      Brugsesteenweg Zeeweg 
003085 Harelbeke N0430001 37.01      Marktstraat Leiestraat 
003087 Harelbeke N0430001 36.94      Gentsestraat Stationsstraat 
003086 Harelbeke N0430001 37.4       Marktstraat Andries Pevernagestraat 
003300 Kortrijk R0360001 2.889      Brugsestraat Brugsesteenweg N50 
003249 Kortrijk N0080001 87.476    Meensesteenweg Kortrijkstraat/Noordstraat 
003122 Kortrijk N0500001 59.49      Doorniksesteenweg President Kennedylaan 
003121 Kortrijk N0500001 55.87      Doornikserijksweg Bellegemsestraat, 

Kreupelstraat 
003112 Waregem R0350001 0          Holstraat Zuiderlaan 
003197 Wevelgem N0320001 44.8480   Kezelberg  PROV Ieperstraat 
003212 Ieper N0380001 3.9040    Noorderring Diksmuidesteenweg 
003256 Menen N0320001 47.497    Expressweg Op- Afrit A19 
003156 Diksmuide N3630001 13.12      Wijnendalestraat Prov N369 Oostendestraat 
003262 Diksmuide N0350001 19.32      Kaaskerkestraat/ 

Pervijzestraat 
Lettenburgstraat/ 
Dodengangstraat 

003048 Koksijde N0390001 5.92       Veurnekeiweg Toekomstlaan N330 
003101 Nieuwpoort N0340001 51.32      Kaai Astridlaan 
003235 Gistel N3580001 12.1500   Kanaalstraat Afrit N33 - Kalsijdebrug 
003056 Ardooie N0370001 19.59      Pittemsestraat Hazestraat 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 424 
van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Fietspad N43 Waregem   -   Heraanleg 
 
Bij de werken voor de heraanleg van het fietspad langs de N43 in Beveren-Leie (Waregem) in de 
richting van Gent werd de naastliggende kasseistrook door de aannemer volledig verwijderd. In de 
plaats kwamen er steen- en asfaltbrokken met een bovenlaag van kiezelsteentjes. 
 
Na amper enkele weken zijn de verzakkingen legio, evenals de valpartijen. 
 
1. Waarom werd deze kasseistrook verwijderd? 
 
2. Bepaalt het aanbestedingscontract dat de betrokken aannemer de verwijderde kasseien kan 

recupereren?  
 
3. De kasseistrook fungeerde als parkeerstrook. 
 

Wordt er in een heraanleg van deze strook voorzien? 
 
Zo ja, wat is de stand van zaken, de timing en de kostprijs? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 424 van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De kasseistrook tussen de rijweg en het fietspad werd verwijderd om een veiligheidsstrook over te 

leggen. 
 
2. Het bestek bepaalt dat de aannemer de opgebroken kasseien voor een deel moet herbruiken. De 

overtollige hoeveelheid o.a. afkomstig van de strook tussen rijweg en fietspad, zijn voor de 
aannemer. 

 
3. In die zone is de heraanleg van een parkeerstrook-voetpad voorzien. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 425 
van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Leiedoortocht Kortrijk   -   Stand van zaken 
 
Sinds enkele jaren zijn in Kortrijk werken aan de gang die moeten zorgen voor de rechttrekking en 
verbreding van de Leie. Een belangrijk deel van de Leiewerken is de aanleg van de bruggen over de 
rivier. 
 
Voor de Leiedoortocht in Kortrijk was oorspronkelijk 33,9 miljoen euro ingeschreven.  
 
Omdat de kosten voor de werken aan de Leiedoortocht serieus beginnen op te lopen, heeft de stad 
Kortrijk recentelijk een pact gesloten met de bouwheer NV Waterwegen en Zeekanaal. Het is de 
bedoeling om de kostprijs meer onder controle te houden. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken van de kostprijs van de Leiedoortocht in Kortrijk? 
 

Wat is de verhouding tegenover de raming? 
 

2. Welke concrete initiatieven worden genomen om de kostprijs beheersbaar te houden? 
 

Zijn er besparingen mogelijk? Zo ja, welke? 
 

3. Is er anderzijds een budgetverhoging nodig? Indien ja, hoeveel en hoe zal deze worden 
gerealiseerd? 

 
4. Wat is de vooropgestelde timing voor de nog uit te voeren werken? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 425 van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De kostprijs van het totale project wordt momenteel geraamd op 101,5 mio euro. 

Eind 2005 was er reeds 51,4 mio euro vastgelegd. Op het goedgekeurd fysisch programma 2006 is 
er voor de Leiedoortocht te Kortrijk een bedrag van 11,4 mio euro voorzien. 
De volgende jaren zullen er dus nog 38,7 mio euro dienen vastgelegd te worden. 
 

2. Om de kostprijs beheersbaar te houden werden een aantal maatregelen en initiatieven genomen. 
Enerzijds werd tussen het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV en de Stad Kortrijk een 
overeenkomst afgesloten met het doel een aantal randvoorwaarden van het project vast te leggen 
om eendeels W&Z toe te laten het budget te beheersen en anderdeels de Stad Kortrijk een tijdige 
en kwalitatieve realisatie van de werken te verzekeren. 
Anderzijds werd het contract met de aannemer, de TV Leie Doortocht Kortrijk, herzien. 
De onderdelen die qua ontwerp het minst veranderd zijn t.o.v. de aanbesteding (199) en waarvoor 
doorgaans inschrijvingsprijzen kunnen gehanteerd worden, zullen door de TV Leie Doortocht 
Kortrijk uitgevoerd worden. De andere onderdelen, waarvoor ontwerpwijzigingen een belangrijke 
invloed hebben op de kostprijs, zullen in de toekomst afzonderlijk openbaar aanbesteed worden. 
Voor de bouw van de Budabrug  - fase 5 – zal een alternatieve aanbestedingsformule toegepast 
worden, m.n. een “design and build”, waardoor de kostprijs van dit onderdeel begrensd wordt. 
 

3. De totale raming van 101,5 mio euro gaat dus uit van de reeds gekende ontwerpwijzigingen voor 
de fasen 4, 5 en de Collegebrug. De nog resterende vast te leggen bedragen worden voorzien op de 
ontwerpprogramma´s van de volgende jaren. 
 

4. De 2de fase van het project wordt in het najaar van 2006 afgerond. De afwerking van 3de fase mag 
medio 2007 worden verwacht. Eind 2006 zal gestart worden met de bouw van de Collegebrug. 
Deze voetgangers- en fietsersbrug die het sluitstuk vormt van de 1ste fase, zal begin 2008 zijn 
afgewerkt. In het voorjaar 2007 zal tevens de 4de fase opgestart worden. 
Volgens de huidige timing, mag de volledige afwerking van het project Leiedoortocht-Kortrijk 
verwacht worden tegen 2010. 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 428 
van 21 april 2006 
van SVEN GATZ 
 
 
 
Brusselse Ring   -   Heraanlegplannen 
 
1. Op 24 juni 2005 vroeg ik de minister in een schriftelijke vraag (nr. 654) om meer uitleg bij de 

studieplannen van de Vlaamse Regering voor de herinrichting van de Ring rond Brussel. Uit zijn 
antwoord bleek dat het inderdaad de bedoeling is om “De Limburg Stirumlaan niet op de 
parallelstructuur van de RO op het vak tussen de A12 en A10/E40 aan te sluiten om het 
functioneren van zowel de parallelstructuur als de RO zelf te optimaliseren”. (Bulletin van Vragen 
en Antwoorden nr. 24 van 16 september 2005, blz. 3145) 

 
Deze afrit wordt echter door heel wat mensen gebruikt om de Heizelpaleizen of het Kinepolis-
complex te bereiken. De afrit afschaffen, zou waarschijnlijk wel de verkeersdruk op de Brusselse 
Ring verminderen, maar tegelijkertijd de druk op de Brusselse invalswegen vermeerderen 
(bijvoorbeeld op de Tentoonstellingslaan, de Romeinse Steenweg en andere omliggende wegen). 
 
Mijn Brusselse collega René Coppens vroeg daarom recentelijk nog aan de Brusselse minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken, Pascal Smet, naar het standpunt van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het antwoord was duidelijk in de zin dat de nadelen ten gevolge van een eventuele 
sluiting van de afrit te groot zijn. 
 
In welke mate is de minister van plan om met de bezorgdheden van het Brussels Gewest rekening 
te houden? 
 
Wordt afrit 8 met andere woorden al dan niet afgesloten? 
 

2. Daarnaast blijft het moeilijk om een beeld te krijgen van wat de parallelstructuur nu concreet 
voorstelt. Het antwoord op mijn schriftelijke vraag was voor mij net iets te technisch van aard om 
daartoe te komen. Daarom vroeg ik de minister naar verdere visuele informatie. Uiteindelijk kwam 
deze informatie er vrij snel via de afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (departement 
Leefmilieu en Infrastructuur). Deze informatie, die mij via e-mail bezorgd werd, bestond uit drie 
kaarten/schetsen, waarvan er vooral één spijtig genoeg van te lage kwaliteit was om mee te kunnen 
werken. 

 
Vervolgens heb ik via de afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant geprobeerd om een betere 
versie te bemachtigen, maar ik ben daar niet meer in geslaagd, ondanks herhaalde pogingen. 
 



-344-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006
 
 

 

Op 4 januari 2006 schreef ik de minister een brief met daarin de vraag om de betrokken 
administratie te contacteren en mij deze informatie alsnog te bezorgen. Vooralsnog is dat schrijven 
zonder resultaat gebleven. 
 
Kan de minister alsnog de (visuele) informatie bezorgen die een duidelijk beeld kan geven van wat 
de plannen concreet aan verandering zouden kunnen brengen?  
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 428 van 21 april 2006 
van SVEN GATZ 
 
 
 
1. Op het overleg tussen minister Smet en mezelf, en op de vergaderingen van het coördinatiecomité 

van het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel zijn de bedenkingen en bezwaren 
vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook geuit. Er werd afgesproken dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van eigen verkeerssimulaties de effecten en gevolgen van het 
afsluiten van afrit 8 zou onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zouden tegen eind januari 
beschikbaar zijn en dan eerst op ambtelijk niveau worden  besproken. Tot op heden heeft het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze resultaten nog niet bezorgd. Een beslissing over het afsluiten 
van afrit 8 is dan ook nog niet genomen. 

 
2. In bijlage is het document ‘ontwerp ruimtelijk streefbeeld R0 - Ring rond Brussel – vak Groot 

Bijgaarden - Vilvoorde’ op cd-rom toegevoegd. 
 
 
BIJLAGEN 
 
Cd-rom ‘ontwerp ruimtelijk streefbeeld R0 – Ring rond Brussel – Vak Groot Bijgaarden – Vilvoorde’. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/428/antw.428.bijl.001.pdf 
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Vraag nr. 429 
van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Aanleg en onderhoud fietspaden   -   Stand van zaken 
 
De jongste jaren is er door de gemeentebesturen en het Vlaams Gewest behoorlijk geïnvesteerd in 
fietspaden. 
 
Voor de aanleg en verbetering van fietspaden langs gewestwegen reserveert Vlaanderen sedert begin 
dit jaar 30 miljoen euro op jaarbasis. Met het geld moet jaarlijks ongeveer 60 kilometer fietspaden 
gerealiseerd worden. 
 
Naast de aanleg van nieuwe fietspaden, wordt ook 3,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het onderhoud 
van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen. 
 
1. Hoeveel kilometer fietspaden werd er tijdens deze legislatuur reeds aangelegd, dit opgedeeld per 

provincie? 
 

Wat is de kostprijs ervan? 
 

2. Hoeveel en welke projecten voor de aanleg van fietspaden zijn nog in voorbereiding en dit 
opgedeeld per provincie? 

 
3. Hoeveel en welke fietspaden werden er tijdens deze legislatuur hersteld? 
 

Wat is de kostprijs? 
 

4. Heeft de minister een zicht op het aantal fietspaden die nu nog in slechte staat zijn? Zo ja, waar 
zijn ze gesitueerd? 

 
Hoeveel kilometer hiervan zijn vrijliggende fietspaden? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 429 van 21 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Aantal kilometer fietspaden dat tijdens deze legislatuur werd aangelegd: 
  

Antwerpen:  ± 30 km 
Limburg:   ± 10 km 
Oost-Vlaanderen:  ± 35 km 
Vlaams-Brabant:  ± 18 km 
West-Vlaanderen: ± 24 km 
 
De totale kostprijs van deze fietspaden bedraagt ongeveer 31.5 miljoen euro. Dit is de effectieve 
kostprijs voor het aanleggen van het fietspad. Als met het geheel van de kosten van de aanleg wil 
beschouwen, dient men ook rekening te houden met extra kosten voor onteigeningen en studies 
die voor de aanleg dienen te gebeuren. Deze kosten lopen gemiddeld op tot 35% van de kostprijs 
van de aanleg, zodat het globale budget dat voor de aanleg van deze fietspaden werd besteed, 
ongeveer 42,5 miljoen euro bedraagt. 
 

2.  
Projecten in de provincie Antwerpen: 

Stad / Gemeente Gewestweg 

Arendonk N118 
Arendonk N139 
Brasschaat N117 
Brecht N133 
Brecht N115 
Essen N133 
Essen N122 
Essen N117 
Essen N125 
Geel N174 
Grobbendonk N013 
Herentals N013 
Hoogstraten N115 
Hoogstraten N014 
Hoogstraten N144 
Hoogstraten N124 
Kalmthout N133 
Kalmthout N111 
Kalmthout N122 
Kalmthout N117 
Kasterlee N123 
Laakdal N141 
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Lier N013 
Malle N014 
Malle N133 
Merksplas N131 
Merksplas N124 
Mortsel N010 
Nijlen N013 
Nijlen N116 
Ravels N119 
Ravels N012 
Ravels N118 
Retie N123 
Retie N118 
Rijkevorsel N014 
Rijkevorsel N131 
Rijkevorsel N115 
Schilde N121 
Stabroek N111 
Wuustwezel N144 
Wuustwezel N133 

 
Projecten in de provincie Limburg: 

Stad / Gemeente Gewestweg 

Bree N721 
Diepenbeek N76d – Stationsstraat 
Dilsen-Stokkem N757 
Gingelom N80 
Hamont N71 
Heers N743 
Kinrooi N73 

N723 Maaseik 
N757 

Sint-Truiden N80 
Sint-Truiden N755 
Tessenderlo N724 
Tongeren N753 

 
Projecten in de provincie Oost-Vlaanderen: 

Stad / Gemeente Gewestweg 

Aalst N9 
Aalst N41/N406 
Beveren N485 
Brakel N493 
Brakel N8 
Brakel N462 
Brakel N8 
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Brakel N48 
Deinze N409 
Deinze N466 
Deinze N466b 
Dendermonde N446 

Evergem N458 – Herinrichten Kerkbruggenstraat en 
Burggravenlaan te Evergem met fietspaden 

Gavere N452 
Gent B401/N444 
Geraardsbergen N495 
Haaltert N460 
Haasdonk N485 
Herzele Parallel aan de N464 
Kruishoutem N459 
Kwatrecht N9 
Massemen/Wetteren N462 
Melle N465 
Melle N9 
Ninover/Herzele/ 
Geraardsbergen/Lierde N8 

Oordegem (Lede) N9 
Oudenaarde/Maarkedal N457 
Ronse/Kluisbergen N425 

Sint-Laureins/Kaprijke N434 – Aanleg fietspaden te Sint-Laureins en 
Kaprijke 

Waasmunster/Hamme N446 
Watervliet N456 – Fietspaden te Watervliet 
Wetteren/Oosterzele Parallel aan de N42 
Zingem N435 
Zomergem/Knesselare N461 – Fietspaden te Zomergem en Knesselare 
Zulte N43 

 
Projecten in de provincie Vlaams-Brabant: 

Stad / gemeente Gewestweg 

Aarschot  N10 Antwerpen - Diest  
Aarschot N19 Turnhout - Leuven  
Affligem  N9 Brussel - Aalst  
Asse N9 Brussel - Aalst (3 projecten) 
Asse N47 Asse - Lokeren 
Begijnendijk  N10 Antwerpen - Diest  
Boutersem N234 Verbinding N3 - A3 
Diest N174 Geel - Schaffen (Diest) 
Diest N287 Verbinding N174 - N725  
Diest N127 Diest - Westerlo 
Galmaarden N272 Pepingen - Moerbeke  
Gooik N28 Nijvel - Halle - Ninove 
Haacht N21 Brussel - Haacht 
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Herent N286 Herent - Rotselaar 
Hoeilaart N275 Brussel - Marbais 
Holsbeek N223 Aarschot - Tienen 
Landen N283 Orsmaal - Walshoutem 
Lennik N282 Anderlecht - Gooik 
Leuven R23 Ring om Leuven 
Leuven N25 Leuven - Nijvel  
Machelen N21 Brussel - Haacht 
Machelen R22 Woluwelaan 
Opwijk N47 Asse - Lokeren 
Overijse N253 Leuven - Waterloo (3 projecten) 
Overijse N4 Brussel - Namen 
Rotselaar N21 Brussel - Haacht 
Sint-Genesius-Rode  N5 Brussel - Charleroi  
Steenokkerzeel  N21 Brussel - Haacht (2 projecten) 
Steenokkerzeel N227 Mechelen - 4-Armen (Tervuren)  
Tervuren N3 Brussel - Leuven - Luik 
Tielt-Winge N2 Brussel - Leuven - Hasselt  
Tielt-Winge N223 Aarschot - Tienen 
Tienen N64 Hoei - Tienen 
Tienen N29 Charleroi - Diest - Beringen (2 projecten) 
Vilvoorde N211 Melsbroek - Opwijk 
Zaventem N227 Mechelen - 4-Armen (Tervuren)  
Zaventem N2 Brussel - Leuven - Hasselt 
Zemst N270 Verbinding Eppegem - Elewijt 

Zemst N227 Mechelen - 4-Armen (Tervuren)  (2 
projecten) 

Zemst N1 Brussel - Antwerpen 
Noordelijke Ontsluiting luchthaven  

 
Projecten in de provincie West-Vlaanderen: 

Stad/Gemeente Gewestweg 

Anzegem N382 
Beernem N368 
Beernem N337 Beernem - Oedelem 
Brugge R30 
Dentergem N459 Dentergem - Zulte 
Diksmuide N35: Kaaskerkestraat 
Diksmuide N364: Oudekapellestraat – Nieuwkapellestraat 
Diksmuide N363: Lostraat 
Gistel N33 
Gistel N358 
Koksijde N34 
Kortrijk N43 Kortrijk Aalbeke 
Middelkerke N325: Sacramentstraat 
Nieuwpoort N34 
Oostende N340 
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Oostkamp N368 
Oudenburg N358 
Spiere-Helkijn N50 

Staden 
N31 Staden – Sleihage: aanleg van vrijliggende 
enkel richtingsfietspaden langs beide kanten van 
de weg 

Veurne N35 
Wingene N327 
Zuienkerke N326 

 
3.  

Antwerpen: 

Wegvak Lengte 

N106 3.400 m 
N171 700 m 
N177 400 m 
N70 7.800 m 
R11 800 m 
N419 800 m 
N106 2.600 m 
N115 3.000 m 

 
Limburg: 

Wegvak – Gemeente Lengte 

N724, Tessenderlo 3.400 m 
N754, Wellen 450 m 
N725, Tessenderlo 400 m 
N2, Herk de Stad 50 m 
N79, St.Truiden 100 m 
R1, Hasselt 50 m 
N2, Diepenbeek 25 m 
N72, Heusden-Zolder 165 m 
N75, Hasselt 10 m 
N76, Diepenbeek 5 m 
N729, Hasselt 5 m 
N747, Bocholt 7.320 m 
N746, Lommel 2.560 m 
N712, Neerpelt 2.000 m 
N712, Overpelt, Neerpelt 50 m 
N73, Bocholt, Leopoldsburg, Hechtel 75 m 
N746, Lommel plaatselijk 25 m 
N748, Peer, Achel 50 m 
N73b, Peer 25 m 
N141, Leopoldsburg 50 m 
N730, Hoeselt 2.320 m 
N20, Kortessem 1.059 m 
N76, Kortessem 3.155 m 
N758, Tongeren 220 m 
N614, Tongeren 10 m 
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N784, Heers 10 m 
N79, Borgloon en Riemst (3x4m) 12 m 
N761, Maaseik 404 m 
N75, Dilsen 14.560 m 
N771, Dilsen 8.400 m 
N73, Kinrooi 1.426 m 
N757, Kinrooi 800 m 
N762, Kinrooi 1.120 m 
N75, Genk 25 m 
N715, Houthalen 25 m 
N719, Houthalen en Peer 50 m 
N730, Opglabbeek 75 m 

 
Oost-Vlaanderen: 

Wegvak – Gemeente Lengte 

N337, Knesselare Lokale herstelling 
N449, Wachtebeke 1.900 m 
N465, Melle 2.000 m 
N47, Zele Lokale herstelling 
N70, Lokeren 850 m 
N9, Erpe-Mere 500 m 
N9, Oordegem 620 m 
R4, Gent 300 m 

Regio Gent 
Ingevolge overeenkomst fietsersbond voor ± 
2.000.000 euro onderhoud allerhande aan 
fietspaden en kruispunten uitgevoerd 

 
Vlaams-Brabant: 

Wegvak – Gemeente Lengte 

N2, Kortenberg (Erps-Kwerps) 1.035 m 
N2, Tielt-Winge 10 m 
N2, Diest (Webbekom) 10 m 
N3, Tervuren 40 m 
N3, Bierbeek (Lovenjoel) 370 m 
N10, Begijnendijk 10 m 
N19, Leuven 1.480 m 
N21, Kampenhout  1.180 m 

710 m N25, Oud-Heverlee 
590 m 

N26, Kampenhout  1.210 m 
430 m N253, Overijse 
1.500 m 
350 m 
10 m N287, Diest (Schaffen) 
10 m 

R25, Aarschot 100 m 
R26, Diest 2.090 m 
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West-Vlaanderen: 

Wegvak – Gemeente Lengte 

N50 – Ingelmunster 2.500 m 
R30 – Brugge 5.640 m 

 
Buiten de hier opgesomde herstellingen, gebeuren er ook nog heel wat kleinere herstellingen. De 
meeste van deze herstellingen gebeuren binnen de normale onderhoudsbudgetten, waardoor een 
correcte kostprijs hiervan moeilijk is te berekenen. 
Een schatting van de totale kostprijs van al deze herstellingen geeft een bedrag van ongeveer 7 
miljoen euro.  

 
4. Vooreerst dient gezegd dat de term ‘slechte staat’ voor fietspaden, niet echt is gedefinieerd. Er 

worden op fietspaden ook geen systematische metingen uitgevoerd, zoals op de rijweg zelf wel 
jaarlijks of tweejaarlijks gebeurt. Hierdoor dienen de onderstaande lijsten enkel indicatief te 
worden opgevat.  

 
Antwerpen: 

Wegnaam Plaats 

N103 Mol (4.000 m) 
N110 Mol – Meerhout (9.000 m) 
N123 Mol (3.000 m) 
N126 Geel – Meerhout (6.800 m) 
N19 Kasterlee – Geel (4.400 m) 
N19 Herselt (2.700 m) 
N71 Geel (4.000 m) 

 
Limburg: 

Wegnaam Plaats 

N174 Tessenderlo (8.610 m) 
N2 Bilzen (3.346 m) 
N2 Halen (10.450 m) 
N2  Hasselt (6.600 m) 
N2  St.-Truiden (5.630 m) 
N29 Beringen (2.400 m) 
N71 Neerpelt en Hamont-Achel (9.440 m) 
N712 Neerpelt (3.840 m) 
N717 Zonhoven (4.940 m) 
N719 Heusden-Zolder (5.870 m) 
N72 Zonhoven (4.400 m) 
N722 Alken (500 m) 
N722 Hasselt (2.660 m) 
N724 Tessenderlo (4.700 m) 
N74 Hasselt + Zonhoven (5.600 m) 
N75 Genk (11.000 m) 
N754 Alken, Wellen (3.700 m) 
N758 Bilzen (5.271 m) 
N759 St.-Truiden (1.300 m) 
N76 Borgloon (1.734 m) 
N76 Diepenbeek (2.450 m) 
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N79 Riemst (3.286 m) 
N79 St.-Truiden (1.690 m) 
N79 Tongeren (554 m) 

 
Vlaams-Brabant: 

Wegnaam Plaats 

N1 Machelen – Vilvoorde –Zemst (650 m) 
N2 Kortenberg (50 m) 
N2 Tielt-Winge (5.000 m) 
N3 Bierbeek – Boutersem – Tienen (17.000 m) 
N9 Asse – Affligem (350 m) 
N19 Kleine lokale herstellingen 
N21 Machelen – Steenokkerzeel (1.150 m) 
N21 Rotselaar (2.000 m) 

N26 Herent – Kampenhout – Boortmeerbeek 
(22.400 m) 

N47 Asse – Opwijk (340 m) 
N211 Vilvoorde – Grimbergen (400 m) 
N226 Kraainem – Wezembeek-Oppem (75 m) 
N227 Zemst (4.300 m) 
N262 Zaventem (225 m) 
N275 Hoeilaart (1.200 m) 
N276 Grimbergen – Meise (190 m) 
R22 Machelen – Vilvoorde (275 m) 

 
Oost-Vlaanderen: 

Wegnaam Plaats 

N41 Tussen N70 en Durmebrug 
N43 Kortrijksesteenweg te Gent 
N470a Hamme 
N473 Martelarenlaan te Lokeren 

N70 Grondgebied Sint-Niklaas – Waasmunster – 
Lokeren – Lochristi (3.4 km) 

N70 Antwerpsesteenweg te Gent (11 km) 
 

West-Vlaanderen: 

Wegnaam Plaats 

N32 Roeselare (3.084 m) 
N327  Tielt – Wakken (6.000 m) 
N34 De Haan (2.240 m) 
N34 Koksijde (3.680 m) 
N34  Koksijde (2.080 m) 
N34  Middelkerke – Nieuwpoort (8.146 m) 
N357  Ingelmunster (2.900 m) 
N35b  Lichtervelde (2.000 m) 
N368  Beernem (4.000 m) 
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N368  Beernem – Ruddervoorde (1.2510 m) 
N37  Pittem – Ardooie (7.772 m) 
N370  Lichtervelde (2.462 m) 
N374  Brugge – Westkapelle (10.730 m) 
N377  Brugge – Oedelem (25.532 m) 
N377  Jabbeke – De Haan (10.240 m) 
N43  Waregem (2.520 m) 
N453  Avelgem – Kerkhove (1.980 m) 
N459  Dentergem – Aarsele (3.400 m) 
N50  Zwevezele (11.252 m) 
N50  Pittem – Zwevezele (12.080 m) 
N8  Avelgem – Kerkhove (500 m) 
N8  Avelgem – Waarmaarde (438 m) 
N9  Brugge – Oost-Vlaanderen (6.980 m) 
R30  Brugge (1.800 m) 

  
Het aandeel vrijliggende fietspaden in deze lijsten bedraagt ongeveer 105 km.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 431 
van 26 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Kortrijkstraat Zwevegem   -   Zebrapad 
 
Zowel de daar gelokaliseerde jeugdbeweging als de bewoners van de achtergelegen woonwijk zijn 
vragende partij voor een zebrapad aan de druk bereden Kortrijkstraat ter hoogte van de voetweg naar 
de Hinnestraat in Zwevegem. 
 
1. In welke mate zijn de diensten van de minister op de hoogte van de verkeersonveilige situatie voor 

overstekende voetgangers op deze gewestweg? 
 
2. Zijn er plannen voor de aanleg van een zebrapad op deze locatie? 
 

Zo ja, wat is de timing en wat is de kostprijs? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 431 van 26 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. In april 2005 werd de vraag voor de aanleg van een voetgangersoversteekplaats in de 

Kortrijkstraat ter hoogte van de wijk “Losschaerd”, door de gemeente Zwevegem aan het 
Agentschap Infrastructuur overgemaakt. 

 

2. De aanvraag werd getoetst aan de inrichtingsvoorwaarden opgenomen in de dienstorder 
LIN/AWV2003/4 d.d. 22 juli 2003. 

 

Dit houdt in dat de wegverlichting ter hoogte van de voetgangersoversteek een luminantieniveau 
van +2cd/m2 moet hebben. Dit verlichtingsniveau werd gemeten en hieruit bleek dat dit niet 
voldeed. Aangezien de gemeente eigenaar is van de bestaande openbare verlichting, is het ook hun 
taak deze aan te passen.  

 

In een schrijven van 27 september 2005 werd de gemeente in kennis gesteld dat er geen bezwaar 
was tegen het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats, maar dat deze pas door onze 
afdeling zou worden aangebracht nadat de openbare verlichting werd aangepast en na 
goedkeuring, bij ministerieel besluit, van het aanvullend gemeentelijk reglement. 

 

Eind december 2005 liet de gemeente ons weten dat het dossier was overgemaakt aan de 
desbetreffende nutmaatschappij voor prijsofferte en uitvoering. 

 

Er zijn dus concrete plannen voor het aanleggen van deze voetgangersoversteek. 

De timing van uitvoering ligt volledig in handen van de gemeente. 

 
Zodra het aanvullend gemeentelijk reglement is goedgekeurd en de openbare verlichting is 
aangepast, zal deze voetgangersoversteek door het Agentschap Infrastructuur worden aangebracht. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 434 
van 28 april 2006 
van HUGO PHILTJENS 
 
 
 
Winterschade gewestwegen   -   Omvang 
 
Nu de winterperiode voorbij is, zijn heel wat autosnelwegen en gewestwegen aan herstelling toe. Door 
de vrieskou zijn er op verschillende plaatsen barsten in het wegdek ontstaan en liggen de wegen er in 
slechte staat bij. 
 
1. Werd er een inventaris opgemaakt van de wegen die na deze winterperiode aan herstelling toe 

zijn? 
 
2. Binnen welke tijdspanne worden deze herstellingen uitgevoerd? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 434 van 28 april 2006 
van HUGO PHILTJENS 
 
 
 
1. In iedere provinciale afdeling is de schade of de meerschade onder invloed van de voorbije 

winter, opgenomen en geïnventariseerd. 
 

Op basis van deze opname werd er een begroting opgemaakt voor het definitief herstellen van 
deze schade. Dit levert de hiernavermelde ramingen: 

 
Limburg:   ca. 2.000.000 euro 
Antwerpen:  ca. 566.000 euro 
Oost-Vlaanderen:  850.000 euro 
Brabant:  2.350.000 euro 
West-Vlaanderen: 920.000 euro 

 
Er dient dus een bijkomende herstelling te gebeuren voor een totaal bedrag van 6.686.000 
euro. 

 
2. De gevallen die een directe aanpak noodzaken, werden via de lopende onderhoudsbestekken 

uitgevoerd bij middel van koud asfalt of gietasfalt. 
De eerste maatregelen zijn reeds uitgevoerd teneinde de verkeersveiligheid te garanderen. 
Wat betreft de definitieve herstellingen, dienen de nodige budgetten te worden vastgelegd en / 
of dienen deze uitvoeringen te worden geïntegreerd in investeringswerken die in de loop van 
het jaar hun uitvoering moeten krijgen. 
In afwachting hiervan wordt de situatie door de districten opgevolgd met de hogervermelde 
middelen via het wegenonderhoudscontract. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 435 
van 28 april 2006 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
N9 Lovendegem   -   Doorstroming en verkeersveiligheid 
 
De N9 in Lovendegem is een belangrijke verkeersader. De N9 behoort tot de secundaire wegen II. 
Doordat er op enkele kilometers maar liefst vier kruispunten met verkeerslichten zijn, wordt het 
verkeer van en naar Gent vaak gestremd. Een aantal kruispunten beschikt over camera’s die de 
verkeerslichten beïnvloeden, maar toch is er vaak filevorming tijdens de spitsuren en op zaterdag (vele 
baanwinkels). 
 
Doordat er een regelmatige stroom is van auto’s die de N9 wensen op te rijden, moeten de 
verkeerslichten om de twee tot drie minuten groen licht geven aan het verkeer uit de zijstraten. Dit is 
belangrijk opdat de wachttijd niet te lang zou oplopen. 
 
1. Welke kruispunten beschikken over camera’s die de verkeerslichten beïnvloeden? 
 

Houden deze camera’s rekening met het verkeer uit de zijstraten én de N9? 
 
Hoe werd of wordt de werking hiervan geëvalueerd? 
 

2. Welke evoluties blijken uit de verkeersstellingen op de N9 in Lovendegem en welke stappen acht 
de minister opportuun in het licht van deze vaststellingen? 

 
3. Wordt er overwogen of de aanleg van rotondes (waarbij rekening gehouden wordt met 

uitzonderlijk vervoer) een oplossing kan bieden voor de verkeersopstoppingen tijdens de 
spitsuren? 

 
Zo ja, zijn er effectieve plannen voor de aanleg van rotondes? Welk tijdpad heeft de minister 
daarbij voor ogen? 
 
Zo neen, welke overwegingen brengen hem tot dat besluit? 
 

4. Zijn er voor de nabije toekomst openbare werken gepland langs de N9 tussen Gent en Maldegem? 
 
5. Niet alleen de verkeersopstoppingen drukken een stempel op de N9. Uit de jaarlijkse 

ongevallenanalyses van Lovendegem blijkt dat het hoogste aantal ongevallen op individuele 
kruispunten zich manifesteert op de aansluitingen met de N9, namelijk de Grote Baan. 

 
Ook voor de vele fietsers (woon-werkverkeer en schoolgaande jeugd) langs de N9 is de situatie 
niet ideaal. Er is wel een kleine “overgangszone” tussen de rijweg en het fietspad, maar er is geen 
afscheiding (groen, paaltjes of ribbelstructuur op witte lijnen). 
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Neemt de minister initiatieven om de fietsinfrastructuur te verbeteren via maatregelen zoals 
dubbelrichtingsfietspaden, afscheiding tussen de rijweg en het fietspad (haag, paaltjes, 
ribbelstructuur op witte lijnen, …), voorsorteerstroken voor fietsers voor de zijstraten van de N9 
of andere maatregelen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 435 van 28 april 2006 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. Al de kruispunten te Lovendegem met verkeerslichten zijn zowel op de gewestweg N9 als in de 

zijstraten uitgerust met detectielussen .Deze detectielussen houden rekening met de intensiteit van 
het verkeer en passen de duurtijd van de cyclus van de verkeerslichten aan. Tevens is er 
busbeïnvloeding voorzien in de verkeerslichtenregeling om het openbaar vervoer een vlotte 
doorgang te bezorgen. Deze busbeïvloeding kan ten nadele werken van het verkeer in de 
zijstraten. De werking van de verkeerslichten en de detectielussen wordt gecontroleerd door de 
afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent met een afstandsbewakingssysteem. 

 
2. De verkeerstellingen op de gewestweg N9 in februari 2005 gaven:  

- in de richting van Eeklo als weekdaggemiddelde 11.257 voertuigen per dag en als maximum 
spitsuur van 17 uur tot 18uur 1.339 voertuigen per uur. 

- in de richting van Gent als weekdaggemiddelde 11.754 voertuigen per dag en als maximum 
spitsuur van 7 uur tot 8 uur 1.531 voertuigen per uur. 

 
De verkeerstellingen op de gewestweg N9 in februari 2006 gaven: 
- in de richting van Eeklo als weekdaggemiddelde 11.281 voertuigen per dag en als maximum 

spitsuur van 17 uur tot 18 uur 1305 voertuigen per uur. 
- in de richting van Gent als weekdaggemiddelde 11.598 voertuigen per dag en als maximum 

spitsuur van 7uur tot 8 uur 1.502 voertuigen per uur. 
 

Hieruit mag afgeleid worden dat de evolutie van het verkeer status quo is. 

 
3. In december 2005 werd de streefbeeldstudie voor de N9, vak Brugge (R30) – Gent (R4), afgerond.  

Een streefbeeldstudie heeft tot doel een visie op een wegvak uit te werken. De realisatietermijn 
van een dergelijk streefbeeld is 20 jaar.  In het kader van deze streefbeeldstudie werden voor de 
verschillende knooppunten rotondes als oplossing overwogen. Er is specifiek onderzoek 
uitgevoerd m.b.t. de haalbaarheid van rotondes op tien kruispunten tussen Waarschoot en Gent.  
Dit onderzoek is gebeurd op basis van verkeerstellingen die werden geëxtrapoleerd naar de 
plantermijn van het streefbeeld, nl. 2024. Op lange termijn (plantermijn 2024) blijkt dat voor deze 
10 kruispunten minimaal een tweestrooksrotonde nodig is. Gezien een streefbeeld rekening dient 
te houden met toekomstige ontwikkelingen en er dan ook voor duurzame oplossingen moet 
gekozen worden is besloten om niet te kiezen voor rotondes in het streefbeeld voor de N9. 

 
4. Voor de nabije toekomst zijn enkel werkzaamheden in het kader van de gevaarlijke punten 

gepland, o.a. de rotonde N9/N498 te Maldegem en enkele kleine ingrepen in de doortocht Eeklo, 
die nog steeds in studiefase is. Voor het overige zijn momenteel nog geen werkzaamheden 
gepland.  

 
5. In het kader van de streefbeeldstudie worden ook maatregelen voor fietsers naar voor geschoven. 

Dit zijn echter maatregelen die kaderen in de volledige omvorming en uitbouw van de N9 tot 
secundaire weg. Deze maatregelen voorzien in de realisatie van volledig veilige fietspaden, 
afgescheiden van de hoofdrijbaan. 
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Vraag nr. 439 
van 5 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Heraanleg N9 Affligem   -   Stand van zaken 
 
Op 14 oktober 2005 stelde ik de minister een schriftelijke vraag in verband met de plannen voor de 
herinrichting van de gewestweg N9 in Affligem. 
 
Uit zijn antwoord bleek toen dat het concept van de doortochtherinrichting reeds werd goedgekeurd 
door de Provinciale Auditcommissie op 26 augustus 2003. Ondertussen werd het ontwerp verder 
uitgewerkt door het studiebureau in opdracht van de gemeente en in samenspraak met de administratie 
Wegen en Verkeer en de andere betrokken instanties. Eveneens zou er een projectnota opgemaakt, en 
besproken worden op de Provinciale Auditcommissie. 
 
1. Wat is de stand van zaken in verband met de herinrichting van de N9 in Affligem? 
 
2. Hoever staat het met de opmaak van de projectnota en in welke mate werd er rekening gehouden 

met de aanbevelingen van de handelaars en de buurtbewoners? 
 
3. Wat is het standpunt van de Provinciale Auditcommissie aangaande dit dossier?  
 
4. Hoe ziet de planning eruit voor de uitvoering van de werken? 
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KRIS PEETERS 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 439 van 5 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
1. Gezien de interferentie van de herinrichtingswerken langs de N9 te Affligem met het - binnen de 

werfzone gelegen - geplande Aquafin-project (N9: Aansluiting Bleregemstraat en 
Domentveldstraat (projectnr. 21468B)), werd geopteerd om deze projecten gezamelijk uit te 
voeren. Betreffende het deel ten laste van Aquafin, werd de samenwerkingsovereenkomst tussen 
het Vlaams Gewest en Aquafin reeds in december 2005 goedgekeurd en ondertekend. Dit 
deelproject bevindt zich momenteel in ontwerpfase; de uitvoering ervan is voorzien in 2007. Met 
betrekking tot de herinrichting van de N9 zelf, bevindt het project zich in ontwerpfase, gezien 
echter de gewijzigde visie van het betrokken College van Burgemeester en Schepenen ten opzichte 
van het d.d. 26 augustus 2003 goedkeurde concept op de Provinciale Auditcommissie, zijn er 
echter bijkomende onderzoeken noodzakelijk (o.a. uitvoeren van bijkomende tellingen aan diverse 
kruispunten). Deze dienen nog door het College van Affligem te worden uitgevoerd in 
samenspraak met het Agentschap Infrastructuur. 

 
2. Zoals vermeld in punt 1., dient het projectontwerp door het  College van Affligem, verder te 

worden onderzocht en verfijnd, vooraleer de projectnota kan worden opgemaakt. De 
aanbevelingen van de handelaars en buurtbewoners inzake het ontwerp, dienen in samenspraak op 
de Gemeentelijke Begeleidingscommissie nog te worden  besproken. 

 
3. De startnota (= concept) werd d.d. 26 augustus 2003 reeds door de Provinciale Auditcommissie 

goedgekeurd. De projectnota dient echter nog te worden opgemaakt en aan voornoemde 
commissie worden voorgelegd. 

 
4. Een concrete planning inzake de uitvoering der werken is nog voorbarig, gezien het project zich 

nog in ontwerpfase bevindt. 
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Vraag nr. 442 
van 5 mei 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Heraanleg N8 Ninove-Schepdaal   -   Timing 
 
In het antwoord van de minister op schriftelijke vraag nr. 371 van collega Van der Borght betreffende 
de herinrichting van de N8 lees ik dat er een onderzoek loopt om de doorstroming van het openbaar 
vervoer te verbeteren, zonder dat de aanleg van een busbaan nodig is (Websitebulletin, 
publicatiedatum 21-04-2006). Dit onderzoek zal op korte termijn aanleiding geven tot overleg over de 
geplande herinrichting van de weg. Nadien somt de minister een aantal maatregelen op die hiervoor 
genomen zullen worden.  
 
Hij stelt dat “de geplande aanpak van die wegvakken past in het algemeen kader van herinrichting, 
waarvan de betere doorstroming voor het openbaar vervoer slechts één doelstelling is, daarnaast wordt 
nog beoogd: 
 
- de aanleg van volwaardige fietspaden langs deze secundaire weg type III; 
- het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in de bebouwde omgevingen met maximale aandacht 

voor plaats en ruimte voor de langsbewoners en voetgangers; 
- vernieuwen van de waterafvoer, voorzien van bufferbekkens en realisatie van een gescheiden 

afvoerstelsel; 
- verbeteren van de verkeersveiligheid door herinrichting van kruispunten en realisatie van een 

middenberm (ook - gedeeltelijk - afkoppeling van sommige kleinere zijstraten); 
- het realiseren van terugkeerpunten om de bereikbaarheid van alle functies te garanderen; 
- volledig structureel onderhoud van de wegverharding.” 
 
De minister stelt ook dat hij voor het vak Ninove-Roosdaal nog dit jaar van start wil gaan en dat een 
volgende of gelijklopende fase het vak Schepdaal tot het kruispunt Eizeringen betreft. 
 
Kan de minister een gedetailleerd en volledig overzicht meedelen van de geplande werken en de 
timing ervan, voor het hele traject van Ninove tot Schepdaal? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 442 van 5 mei 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
De ongerustheid die gerezen was over de herinrichting van de N8 op het vak Ninove – Roosdaal 
(TV3V-project), die nochtans aangenomen was na breed overleg en in consensus in de bevoegde 
auditcommissie, heeft aanleiding gegeven tot een bespreking met de gouverneurs van de provincies 
Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. 
 
Het agentschap Infrastructuur neemt momenteel diverse scenario's onder de loep om na te gaan hoe de 
beoogde verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid ook kan worden 
gecombineerd met een optimalisering van de doorstroming van het openbaar vervoer, zonder de 
algemene doorstroming te veel te schaden. 
 
De timing van de uit te voeren werken zal afhankelijk zijn van de conclusies van dit bijkomende 
onderzoek. Het ligt in mijn bedoeling om tot actie over te gaan door de noodzakelijke 
onteigeningsprocedure op te starten zodra er duidelijkheid over de gekozen oplossing bestaat. Hierbij 
zal eerst het vak Ninove – Roosdaal worden aangepakt, omdat dit opgenomen is op het programma 
van TV3V. Vervolgens wordt het vak Schepdaal (Dilbeek) – Eizeringen (Lennik) aangepakt en daarna 
het vak Eizeringen (Lennik) – Roosdaal. 
 
Omdat de uit te werken oplossing nog volop in onderzoek is en de duur van een 
onteigeningsprocedure moeilijk is in te schatten, is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een meer 
concrete timing aan te geven. 
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Vraag nr. 444 
van 5 mei 2006 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Selectieve afvalophaling   -   Beleidsopties 
 
Onlangs werd opnieuw het "alles-in-één-zak"-model gepromoot voor de ophaling van huisvuil. 
 
Daartoe worden onder meer volgende argumenten gehanteerd. 
 
Er zou onvoldoende correct worden gesorteerd. Dat lijkt niet evident: in Antwerpen bijvoorbeeld 
wordt 98% van het afval selectief en correct aangeboden. Sluikstort, vuilbakjes en zwerfvuil zijn 2% 
van het afval. 
 
Het achteraf verwerken van GFT- en restafval zou ongeveer evenveel kosten. Volgens mijn informatie 
kost verwerking van restafval echter 125 euro per ton, en verwerking van GFT 80 euro. Een verschil 
van 45 euro per ton. Jaarlijks wordt ongeveer 40.000 ton GFT opgehaald. Vermenigvuldigd met de 
meerkosten van 45 euro per ton komt dat voor de belastingbetaler jaarlijks op 1,8 miljoen euro extra 
(meer dan 72 miljoen BEF). Daarenboven wordt 80% van het GFT-afval (waar nu ook babyluiers in 
mogen) gratis aangeboden via containers. Dat zou dan ook in een betalende zak moeten. 
 
Er wordt ook gesteld dat verbranding niet slechter is voor het milieu. Bij verbranding is er inderdaad 
meestal energierecuperatie, maar er is ook vervuiling (hoe goed verbrandingsovens er inzake zuivering 
zijn op vooruitgegaan) en er blijven vliegassen en slakken over. Bij compostering blijft er compost 
over, een pak milieuvriendelijker. 
 
Gescheiden ophaling zou ten slotte ook meer vervuiling veroorzaken in de straten. Vuil op straat heeft 
echter dikwijls andere oorzaken. Dat blijkt bijvoorbeeld in Brussel, waar zonder gescheiden ophaling 
vele wijken heel wat vuiler zijn dan in steden waar er wel gescheiden ophaling is. En ook vóór de 
gescheiden ophaling werd ingevoerd, waren in heel wat steden vuile straten probleem nummer één. 
 
Dit debat werd vorig jaar reeds gevoerd in het parlement. Toen zei de minister dat de pers nogal 
ongelukkig woorden in zijn mond had gelegd over alles-in-één-zak. De minister verwees ook naar een 
studie die in voorbereiding is over de optimalisatie van de selectieve inzamelingssystemen, echter niet 
over het alles-in-één-zak-model. 
 
Op de regionale zender ATV verklaarde de voorzitter van een afvalintercommunale onlangs dat hij 
over zijn standpunt om alle GFT-afval opnieuw in de restzak te stoppen, vooraf had overlegd met de 
minister. 
 
1. Heeft de minister terzake zijn standpunt van vorig jaar gewijzigd?  

 
Zo ja, wat heeft hem daartoe gebracht? 
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Zo neen, neemt hij de nodige communicatie-initiatieven om mogelijke verwarring omtrent zijn 
beleidsopties terzake recht te zetten? 

 
2. Hoe staat het met de studie in verband met de optimalisering van de selectieve 

ophaalsystemen? 
 

 Wat wordt juist onderzocht? Bijvoorbeeld ook de afschaffing van de selectieve inzameling van 
GFT, glas, papier of van PMD-afval? 
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1. Ik heb mijn standpunt niet gewijzigd. De stad Antwerpen behoorde oorspronkelijk tot een regio 
waar alleen groenafval moest ingezameld worden. Op eigen initiatief is de stad GFT-afval 
beginnen inzamelen, ook in het centrum. De stad was hiertoe niet verplicht. Bovendien stelt het 
Uitvoeringsplan organisch biologisch afval, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 21 januari 
2000, dat GFT-afval niet verplicht moet ingezameld worden in een binnenstad. Indien de stad 
Antwerpen zou beslissen om de selectieve huis-aan-huis inzameling van GFT-afval opnieuw af te 
schaffen of te vervangen door een alternatieve selectieve inzameling, bvb. via ondergrondse 
containers, dan is dit nog steeds volledig conform het Vlaamse afvalstoffenbeleid. Zo lang een stad 
of gemeente beleidsopties vooropstelt binnen de context van het Vlaamse afvalstoffenbeleid, zal ik 
geen acties ondernemen om deze lokale overheden bij te sturen. 
 

2. Het model ter evaluatie van selectieve inzamelingen is volop in ontwikkeling door de universiteit 
Gent. Tegen oktober 2006 zal het model klaar zijn en zullen de eerste afvalstromen getoetst zijn, 
met name GFT-afval en groenafval. Daarna volgt de toetsing van andere afvalstromen, zoals bvb. 
KGA, PMD, luierafval, … De bedoeling van het model is om de inzameling van selectieve 
afvalstromen te optimaliseren, niet af te schaffen.Zo worden bijvoorbeeld de breng- en de 
haalmethode van huishoudelijke afvalstoffen via de containerparken versus de huis-aan-
huisophaling bekeken. Ook het onderscheid landelijk versus stedelijk gebied kan getoetst worden.  
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Vraag nr. 446 
van 5 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Asphaltco Asse   -   Sanering 
 
De problematiek van de sanering van het Asphaltco-terrein in Asse sleept al bijna tien jaar aan. (cfr. 
schriftelijke vragen in 1997 van Verwimp en in 2001 van Van Vaerenbergh, resp. Bulletin van Vragen 
en Antwoorden nr. 12 van 21 maart 1997, blz 1142, en BVA nr. 12 van 11 mei 2001, blz. 1630). 
 
Het gemeentebestuur van Asse dringt er bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams 
Gewest (OVAM) op aan dringend werk te maken van de sanering van deze site. Blijkbaar is OVAM er 
tot op heden niet in geslaagd om een aanbestedingsprocedure op te starten. Een eerste procedure werd 
stopgezet wegens vermeende procedurefouten. 
 
Ook de aanleg van een ring rond Asse schiet niet op, wegens de aanslepende sanering. Volgens 
OVAM kan de sanering pas gebeuren als de uiteindelijke bestemming van het gebied bekend is. 
Nochtans is volgens het gemeentebestuur de bestemming van het gebied bekend en zelfs opgenomen 
in het gemeentelijk structuurplan. 
 
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de sanering van de Asphaltco-site in Asse (begin- en einddatum, 

kostprijs,…)? 
 
2. Heeft OVAM reeds een aanbestedingsprocedure opgestart? Zo ja, wanneer? Zo neen, wanneer zal 

dit gebeuren? 
 
3. Wat is de reden van het getalm van OVAM om deze site te saneren? 
 
4. Welke maatregelen neemt de minister om dit dossier te bespoedigen? 
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ANTWOORD  
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Asse – Asphaltco - Masterplan 
 
Met betrekking tot het masterplan omtrent de Asphaltco-site is de OVAM geen initiatiefnemende 
partij.  Het gaat hier immers over een projectoproep van de Administratie Economie met als thema 
‘(her)ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen en economische locaties’. In dat verband 
organiseerde de provincie Vlaams-Brabant met de gemeente Asse op 6 september 2005 een overleg 
waarop ondermeer de OVAM werd uitgenodigd. Dit is niet uitzonderlijk omdat de OVAM door de 
provincie ook reeds betrokken werd in gelijkaardige dossiers.   
 
De OVAM heeft inzake het masterplan voor de stationsbuurt duidelijk aangegeven dat haar 
betrokkenheid eerder beperkt is. Enerzijds is vooral het aspect ruimtelijke ordening van belang en 
anderzijds is het dossier Asphaltco slechts een deel van de projectzone en is de OVAM geen eigenaar 
van de terreinen. Bijgevolg heeft de OVAM dan ook geen intentieverklaring getekend en evenmin een 
projectaanvraag ingediend.  
 
Asse – Asphaltco - Bodemsanering 
 
De bodemsanering van het Asphaltcoterrein staat in de OVAM-planning en er is geen enkele reden om 
aan te nemen dat de OVAM aanstuurt op vertragingen. Vooreerst wordt opgemerkt dat de eerste fase 
van de bodemsanering reeds in het najaar van 2005 volledig werd afgerond.  Alle gebouwen werden 
gesloopt en het terrein ligt klaar voor de verdere bodemsanering. Hiertoe werden de budgetten 
voorzien in 2006, voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, bestekken opgemaakt en de 
aanbestedingsprocedures opgestart. 
 
Hieronder wordt een beknopt overzicht van de OVAM-planning gegeven: 
- aanpassing bodemsaneringsproject m.b.t. afwerking stortplaats: februari 2006 
- voorbereidend bodemonderzoek wegtracé: maart 2006  
- aanvaarding wijzigingen bodemsaneringsproject: maart 2006  
- aanbesteding pilootproef grondwater: opening der biedingen 9 mei 2006 – raming 200.000 EUR 
- gunning pilootproef: juli 2006  
- aanbesteding bodemsaneringswerken wegtracé: publicatie in bulletin der aanbestedingen op 15 

mei 2006 - raming 5.800.000 EUR 
- gunning bodemsaneringswerken wegtracé: augustus 2006  
- aanbesteding bodemsaneringswerken stortplaats: september 2006 – raming 1.400.000 EUR 
- gunning bodemsaneringswerken stortplaats: december 2006 
 
De OVAM merkt in dit verband op dat zij haar engagementen inzake ambtshalve bodemsanering 
nakomt en zich aansluit bij belangrijke ontwikkelingen op en rond dit terrein.  Uit de voorgestelde 
planning blijkt trouwens dat de vroegere afspraken aangaande de aanleg van de ringweg, ten volle 
worden nagekomen. 
Er is dan ook geen enkele reden om bespoedigingsmaatregelen te treffen. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -375- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 447 
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Reductie N2O-uitstoot   -   Overeenkomst met BASF 
 
Onlangs ondertekende de minister een overeenkomst tot beperking van de uitstoot van lachgas (N2O) 
met het Antwerpse chemiebedrijf BASF. BASF engageert zich tot bepaalde reducties. Het engagement 
van de Vlaamse overheid bestaat erin dat er geen nieuwe reglementeringen, reductieverplichtingen en 
zelfs heffingen worden opgelegd. De voorziene reducties gelden als prestatienorm vanaf 1 januari 
2008. BASF is de belangrijkste industriële bron van lachgas in Vlaanderen, door hun productie van 
salpeterzuur en caprolactam. 
 
Ondanks het feit dat met deze overeenkomst een aanzienlijke reductie van de uitstoot van N2O wordt 
gerealiseerd, kan de vraag gesteld worden welke de extra inspanningen zijn die BASF moet leveren in 
dit convenant vergeleken met de verplichtingen in het kader van de IPPC (Integrated Pollution 
Prevention and Control). In dat kader moet onder meer ook voldaan worden aan de BBT (best 
beschikbare techniek) tegen 2008. 
 
Het convenant is een contractuele overeenkomst tussen de beide partijen (Burgerlijk Wetboek), en 
geen milieubeleidsovereenkomst (MBO) volgens de betekenis van het MBO-decreet. Het belangrijkste 
verschil is dat er hierdoor geen inspraakprocedure en controle door het Vlaams Parlement dient te 
gebeuren. 
 
Het MBO-decreet is hier van toepassing, ook al gaat het om slechts één bedrijf. BASF is immers een 
representatieve organisatie, omdat het als enige salpeterzuurproducent in Vlaanderen die sector 
belichaamt. Bovendien vermeldt de memorie van toelichting bij het decreet dat MBO’s niet alleen 
beperkt zijn tot bedrijfsfederaties. Ten slotte, het MBO-decreet heeft elke overeenkomst die gericht is 
op het verbeteren van de milieukwaliteit als toepassingsgebied. 
 
Er wordt eveneens een begeleidingscomité opgericht in het kader van dit convenant, bestaande uit 
vertegenwoordigers van VMM, Aminal en BASF. Opmerkelijk is dat dit comité “bij consensus” dient 
te beslissen. 
 
1. Wat is de meerwaarde van dit convenant vergeleken met de verplichtingen die het bedrijf dient na 

te komen in het kader van de IPPC-richtlijn? Het convenant geeft immers aan dat als 
prestatiedoelstelling de toepassing van BBT geldt. 

 
2. Het lijkt logisch dat dit convenant - net als andere overeenkomsten met bedrijven of sectoren in 

het kader van reductieverplichtingen - onderworpen wordt aan de controle van het parlement. 
 

Waarom hanteert de minister niet het instrument van de MBO om een milieubeleidsovereenkomst 
af te sluiten in verband met lachgas? 
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3. Het voorzien in een begeleidingscomité met onder andere het bedrijf in kwestie, dat “bij 
consensus” beslist over de milieuvoorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen, lijkt een riskante 
piste. 

 
Wordt de overheid niet deels buitenspel gezet? 
 
Is dit geen concurrentieverstoring met andere bedrijven? 
 
Wat is de argumentatie van de minister hiervoor? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 447 van 5 mei 2006 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1. De doelstelling van het convenant is het terugdringen van de N2O-emissies per ton geproduceerd 

salpeterzuur vanuit de salpeterzuurproducerende installaties van BASF op de site te Antwerpen tot 
een zo laag mogelijk niveau. Dit niveau wordt bereikt door de toepassing op elke individuele 
installatie van de beste beschikbare techniek voor de vermindering van de uitstoot van N2O. 

 
Via het afsluiten van het convenant wordt uitvoering gegeven aan een aangekondigde maatregel 
uit het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002-2005 en een besliste uit het ontwerp Vlaams 
Klimaatbeleidsplan 2006-2012, waaraan een aanzienlijk reductiepotentieel verbonden is.  

 
Gezien de substantiële vermeden kost voor de Vlaamse begroting, de kostenefficiënte van de 
maatregel en de huidige onzekerheid omtrent de vooruitgang en de resultaten van het IPPC-proces 
aangaande de anorganische bulkchemie, heeft de Vlaamse Regering ervoor geopteerd om, via het 
afsluiten van een convenant met BASF Antwerpen: 

a) de integrale uitvoering van de maatregel vóór 1 januari 2008 te verzekeren; 
b) te waarborgen dat het significante reductiepotentieel van de maatregel maximaal wordt 

gerealiseerd. 
 

De IPPC-richtlijn voorziet dat milieuvergunningen van bedrijven voorwaarden dienen in te 
houden, die gebaseerd zijn op de beste beschikbare technieken (BBT). In dit verband worden op 
Europees niveau voor verschillende industriële productieprocessen BBT-referentiedocumenten 
(BREF’s) opgesteld met als doel de milieuvergunningverlenende overheden en bedrijven bij te 
staan bij het vaststellen van BBT. De timing om op 31 december 2005 alle BREF’s klaar te 
hebben werd niet gerealiseerd. Na het afronden van het tweede concept van de BREF met de 
BBT’s voor de anorganische bulkchemie (ammoniak, zuren en kunstmest) volgen nog 
procedurestappen om te komen tot een officieel beleidsdocument, nl. het opstellen van het 
eindconcept (technische werkgroep), het definitief concept (Information Exchange Forum) en 
daarna de goedkeuring door de Europese Commissie. 

  
Deze vertraging in het Europese IPPC-proces brengt de goedkeuring van de BREF voor de 
grootschalige productie van anorganische zuren in het gedrang om tijdig vóór de start van de 
Kyotoperiode aangepaste voorwaarden te incorporeren in de milieuvergunning van de industriële 
installaties in kwestie en vooral de uiteindelijke uitvoering op het terrein te realiseren. Wat de 
uiteindelijke BBT’s zullen blijken te zijn, was en is nog steeds niet duidelijk.   

 
In deze context hebben het Vlaams gewest en BASF ervoor geopteerd om bilateraal afspraken te 
maken omtrent de tijdige implementatie van de katalysatortechnologie op de bestaande en nieuwe 
installaties op de site in Antwerpen, via het afsluiten van het N2O-convenant en het opstellen van 
een concreet plan van aanpak. Dit stappenplan voorziet de stapsgewijze inbouw van de katalysator 
op alle bestaande salpeterzuurproducerende installaties tussen 2005 en 2007, een timing die niet 
gehaald kon worden indien verder gewacht werd op de uitkomst van het lopende IPPC-proces.  

 
Daarnaast maakten het Vlaams gewest en BASF in het convenant ook afspraken aangaande de te 
behalen emissiegrenswaarden. Zo wordt per installatie jaarlijks een grondige analyse gemaakt van 
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de technisch haalbare minimale waarde van het emissieplafond, rekening houdend met alle 
installatiespecifieke technische parameters. 
Tenslotte wordt de analyse van het maximale reductiepotentieel jaarlijks onderworpen aan een 
verificatie door een externe en onafhankelijke verificateur, die dient te bevestigen dat effectief de 
laagst mogelijke emissiefactor wordt bereikt. Deze werkwijze laat een jaarlijkse bijsturing van het 
plafond toe, terwijl op Europees niveau een driejaarlijkse herziening van de BREF’s wordt 
nagestreefd. De huidige voortgang in de opmaak van de BREF voor de anorganische bulkchemie 
doet zelfs vermoeden dat een bijsturing van het plafond om de drie jaar wellicht zelfs niet haalbaar 
is. Het convenant waarborgt dus, naast een tijdige uitvoering van de maatregel, dat het 
reductiepotentieel steeds maximaal wordt benut via een continue opvolging en toepassing van de 
laatste technologische evoluties. Dit is essentieel om de Vlaamse klimaatdoelstelling mede te 
kunnen realiseren aan een haalbare marginale kost. 

 
2. Het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten voorziet dat het 

Vlaamse Gewest milieubeleidsovereenkomsten kan afsluiten met overkoepelende, representatieve 
organisaties van ondernemingen. In het Vlaams gewest is er geen dergelijke organisatie die de 
sector van salpeterzuurproducenten vertegenwoordigt. Er is namelijk slechts één bedrijf dat 
salpeterzuur produceert. Het decreet voorziet echter niet in de mogelijkheid om 
milieubeleidsovereenkomsten af te sluiten met één individuele onderneming. Er waren en zijn 
geen indicaties dat andere bedrijven deze activiteit wensen te ontwikkelen op het grondgebied van 
het Vlaams gewest. Aangezien BASF de enige salpeterzuurproducent in Vlaanderen is, werd door 
het Vlaamse Gewest met BASF een convenant afgesloten overeenkomstig de gemeenrechtelijke 
regels van het verbintenissenrecht. Op deze wijze kon alsnog een belangrijke maatregel in het 
klimaatbeleid ingevuld worden en bovendien op een veel snellere wijze in uitvoering gebracht 
worden in vergelijking met een fictief MBO-traject zoals in het verleden het geval bleek te zijn.  

 
3. De begeleidingsgroep bij het N2O-convenant staat in voor de correcte opvolging en uitvoering van 

het convenant telkens op basis van een grondige technische analyse. De begeleidingsgroep baseert 
zich daarvoor uiteraard op de krijtlijnen en geformuleerde doelstellingen uit het convenant, zoals 
onder meer de verbintenis van BASF om haar lachgasemissies tot een zo laag mogelijk niveau 
terug te brengen. De aangeduide experten van de overheid zien in de begeleidingsgroep hierop 
nauwlettend toe. Eventuele knelpunten met de uitvoering van het convenant kunnen, aan de hand 
van de voorziene jaarlijkse opvolgingsrapportering, aan de minister bevoegd voor Leefmilieu 
worden gemeld. De minister bepaalt welk gevolg aan deze gesignaleerde elementen dient gegeven 
te worden.  

 
De opgenomen consensusstrategie past volledig binnen de keuze van het gehanteerde 
beleidsinstrument, het convenant. De bedoeling van een dergelijk instrument is immers afspraken 
te maken, waarin beide partijen zich fundamenteel kunnen vinden en die zij beide expliciet en 
contractueel onderschrijven. De Vlaamse Regering heeft bewust voor deze participatieve aanpak 
gekozen, die volledig strookt met haar beleidsvisie. Aangezien BASF de enige 
salpeterzuurproducent in Vlaanderen is, is enige vorm van concurrentieverstoring dan ook niet aan 
de orde in deze materie.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 451 
van 5 mei 2006 
van JAN LOONES 
 
 
 
A17 Brugge-Kortrijk en A19 Kortrijk-Ieper   -   Extra rijvak 
 
De A17 (E403) Brugge-Kortrijk en de A19 Kortrijk-Ieper zijn autosnelwegen met twee rijvakken. 
 
Blijkbaar werd er bij de aanleg van deze autosnelwegen al rekening mee gehouden dat er een 
uitbreiding tot drie rijvakken mogelijk moet zijn. 
 
In bepaalde gevallen wonen er mensen dicht bij deze autosnelwegen en uiteraard vraagt men zich af of 
er voor de nabije toekomst al plannen zijn voor de uitbreiding tot drie rijvakken. Zeker rekening 
houdende met de verkeerscongestie is deze uitbreiding misschien niet meer zo ver af. 
 
1. Zijn er plannen voor de uitbreiding van de A17/A19 tot drie rijvakken? 
 

Zo ja, is er al een timing? 
 
2. Kan de minister meedelen of de stroken langs deze snelwegen reeds eigendom zijn van de 

Vlaamse overheid of zullen er nog onteigeningen nodig zijn? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 451 van 5 mei 2006 
van JAN LOONES 
 
 
 
1. Er zijn nog geen plannen gemaakt voor de uitbreiding van de A17/A19 naar drie rijvakken. 

 
2. De stroken langs de autosnelweg A17 zijn (buiten op enkele plaatsen) nog geen eigendom van 

de Vlaamse overheid, zodat bij eventuele verbreding nog een aantal onteigeningen nodig 
zullen zijn. 
De bovenbruggen zijn indertijd wel breed genoeg aangelegd, zodat een verbreding naar drie 
rijstroken in de toekomst mogelijk is. 

 
Voor wat de A19 betreft, is de middenberm voldoende breed om twee bijkomende rijstroken 
aan te leggen, zodat hier geen bijkomende onteigeningen nodig zijn. 
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MARINO KEULEN, 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

 STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 130 
van 21 april 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
Inburgeringscontracten   -   Stand van zaken 
 
In de periode vanaf 1 april 2004 tot en met 31 oktober 2004 ondertekenden 1.953 nieuwkomers een 
inburgeringscontract. Daarvan behoorden 726 personen tot de verplichte doelgroep. Graag had ik de 
minister om de meest recente cijfers verzocht. 
 
1. Hoeveel inburgeringscontracten werden er jaarlijks afgesloten sinds de invoering van het 

inburgeringsdecreet? 
 

Zien we een versnelling tijdens de laatste maanden? 
 
Kan de minister de regionale cijfers per onthaalbureau bezorgen? 
 

2. Hoe zit het met de verhouding verplichten – rechthebbenden? 
 

Hoe zit het met de verhouding lagergeschoold (CBE) – hogergeschoold (CVO)? 
 
Wat is de populatiesamenstelling naar verblijfsstatuut? 
 

3. Is de minister tevreden met dit instrument? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 130 van 21 april 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
1. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal inburgeringscontracten die jaarlijks werden 

afgesloten sedert de invoering van het inburgeringsdecreet : 
Periode Aantal ondertekende 

inburgeringscontracten 
Tussen 1 april 2004 en 31 december 2004 
(9 maanden) 

1.881 

Tussen 1 januari 2005 en 31 december 2005 
(12 maanden) 

8.569 

Tussen 1 januari 2006 en 30 april 2006 
(4 maanden) 

2.493 

Totaal sinds de inwerkingtreding van het decreet  
(25 maanden) 

12.943 

 
In de periode 1 januari 2005 tot 31 december 2005 werden gemiddeld 714 inburgerings-

 contracten ondertekend per maand. 
 
In de periode 1 januari 2006 tot 30 april 2006 werden gemiddeld 623 inburgeringscontracten 

 ondertekend per maand. 
 
Globaal genomen kunnen we spreken over een kleine daling van afsluiting van 
inburgeringscontracten, als we 2005 vergelijken met het eerste kwartaal van 2006. In 2005 
werden er ook contracten afgesloten met inburgeraars die zich reeds hadden aangemeld in 
2004. De ondertekening van inburgeringscontracten kwam pas in 2005 op kruissnelheid. De 
lichte daling van het afsluiten van het aantal inburgeringscontracten kan volgende redenen 
betreffen: vanaf 2006 moet elk inburgeringscontract een luik MO bevatten en sedert 1 januari 
2006 moet de gegevensregistratie gebeuren via het codeboek (Matrix) waardoor onder andere 
de inhoud van een ondertekend inburgeringscontract nu door elk onthaalbureau op identieke 
wijze wordt bijgehouden. Het is ook moeilijk om een heel jaar te vergelijken met het eerste 
kwartaal van een jaar, het is daarom eigenlijk te voorbarig om hier conclusies uit te trekken. 

 
Hieronder vindt u de regionale cijfers van ondertekende inburgeringscontracten per  
onthaalbureau per periode :  
Onthaalbureaus Periode 

01/04/2004
tot 

31/12/2004

periode 
01/01/2005 

tot 
31/12/2005

periode 
01/01/2006 

tot 
30/04/2006 

Totaal  

PINA 720 2.633 890 4.243 
Kompas Gent 63 823 172 1.058 
BON (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 116 781 224 1.121 
ONOV (provincie Oost-Vlaanderen) 254 852 226 1.332 
Provincie West-Vlaanderen 224 918 335 1.477 
Prisma (Provincie Antwerpen) 213 868 210 1.291 
Provincie Vlaams-Brabant 127 627 173 927 
Provincie Limburg 164 1.067 263 1.494 
Totaal 1.881 8.569 2.493 12.943 
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2. De verhouding verplichten - rechthebbenden bij de ondertekende inburgeringscontracten op 
jaarbasis 2005 betreft: 

49 % verplichten 
51 % rechthebbenden 

  
 De verhouding lagergeschoold (CBE) – hogergeschoold (CVO) bij de ondertekende 
 inburgeringscontracten volgens het advies van het Huis van het Nederlands op  

jaarbasis 2005 betreft:  
 21 % CBE 
   9 % CBE / CVO 

31 % CVO   
   7 % CVO / UT (Universitair Talencentrum) 
 32 % leervaardigheid onbekend 
 
Met leervaardigheid onbekend, wordt bedoeld dat er in de database Matrix geen gegevens 
werden teruggevonden met betrekking tot het advies dat het Huis van het Nederlands 
verstrekte over de leervaardigheid van de inburgeraar. Pas sedert de tweede helft van 2005 
werden er door alle Huizen van het Nederlands hierover gegevens geregistreerd. In de eerste 
helft van 2005 waren sommige Huizen nog niet opgericht en/of werkten zij nog niet met 
Matrix. 

 
 De populatiesamenstelling naar verblijfsstatuut bij de ondertekende inburgeringscontracten op 
 jaarbasis 2005 betreft: 
  37 % ontvankelijk verklaarde asielzoekers 
  57 % volgmigranten 
    2 % arbeidsmigranten 
    2 % geregulariseerden 
    2 % erkende vluchtelingen 
 
3. Ik ben globaal tevreden met het instrument ‘inburgeringscontract’. Het creëert duidelijkheid 

voor zowel de inburgeraars als de onthaalbureaus. In het inburgeringscontract worden alle 
afspraken contractueel, op formele wijze, vastgelegd waaraan de nieuwkomer, het 
onthaalbureau en de aanbodverstrekkers zich moeten houden.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 131 
van 21 april 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
Inburgeringsattesten   -   Stand van zaken 
 
Elke nieuwkomer die een inburgeringscontract met regelmatig gevolg beëindigt, ontvangt van het 
onthaalbureau een inburgeringsattest (art. 14, §2). Daarnaast ontvangt ook elke (verplichte) 
nieuwkomer die een vrijstelling krijgt voor het primaire inburgeringstraject op basis van elders 
verworven competenties (art. 14, §3) en elke nieuwkomer die vrijgesteld is van de verplichting (art. 
14, §1), een attest van inburgering afgeleverd door het onthaalbureau. 
 
In de periode vanaf 1 april 2004 tot en met 31 oktober 2004 ondertekenden 1.953 nieuwkomers een 
inburgeringscontract. Graag kreeg ik ook een zicht op het aantal attesten dat het voorbije jaar 
afgeleverd werd. 
 
1. Kan de minister de jaarlijkse cijfers van het aantal inburgeringsattesten bezorgen vanaf de start 

van het inburgeringsdecreet? Kan dit ook opgesplitst worden per onthaalbureau? 
 
2. Kan worden meegedeeld hoeveel attesten er werden uitgereikt op basis van respectievelijk artikel 

14, §2, artikel 14, §3 en artikel 14, §1? 
 
3. Op hoeveel schat de minister de doelgroep die onder artikel 14, §3 (EVC) valt (5%? / 10%? / 

20%?)? 
 

Hoe verloopt de procedure (al dan niet gestandaardiseerd)? 
 
Over wie gaat het dan voornamelijk? Is dit dezelfde groep die vrijstelling kan krijgen op basis van 
het intakegesprek met de VDAB (de zogenaamde ‘arbeidsrijpen’) of gaat het hier om nog een 
andere groep? Kan de minister hierover meer duidelijkheid verschaffen? 
 

4. Klopt het dat er nagenoeg evenveel attesten op basis van artikel 14, §2, moeten zijn uitgereikt als 
er inburgeringscontracten werden afgesloten (met uitzondering van de uitval)? 

 
5. Volgens mijn informatie ligt het aantal uitgereikte attesten echter verhoudingsgewijs veel lager 

wegens allerlei problemen. Zo konden/kunnen er geen attesten worden uitgedeeld omdat er geen 
zekerheid is/was over de regelmatige deelname van de nieuwkomer aan de cursussen NT2 
vanwege het niet doorgeven van afwezigheden door de NT2-verstrekkers. 

 
Kan de minister dit toelichten? 
 
Hoe zal dit worden opgelost? 
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6. Kan worden meegedeeld hoeveel uitvallers er ongeveer zijn NA de ondertekening van het 
inburgeringscontract? Ligt dit rond de 20%? 

 
Worden deze dossiers doorgegeven aan de administratie/gemeente/parket? 
 
Over hoeveel dossiers ging het tijdens de periode 1 april 2005 en 31 maart 2006? 
 
Hoeveel mensen werden al veroordeeld of beboet? Is er geen probleem met de afdwingbaarheid? 
 

7. Hoe zit het met de verhouding verplichten – rechthebbenden? 
 

Hoe zit het met de verhouding lagergeschoold (CBE) – hogergeschoold (CVO)? 
 
Wat is de populatiesamenstelling naar verblijfsstatuut? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 131 van 21 april 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
1. Hieronder een overzicht van het aantal inburgeringsattesten (op basis van artikel 14, §2), 

afgeleverd aan inburgeraars die volgens onderstaande perioden hun inburgeringscontract 
ondertekenden:  

 
 Afgeleverde inburgeringsattesten ten gevolge 

van de ondertekening van het 
inburgeringscontract in: 

Onthaalbureau Periode 
01/04/2004 

tot 
31/12/2004 

Periode 
01/01/2005 

tot 
31/12/2005 

Periode 
01/01/2006 

tot 
30/04/2006 

Totaal 

PINA 422 955 33 1.410 
Kompas Gent 37 332 6 375 
BON (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 77 490 20 587 
ONOV (provincie Oost-Vlaanderen) 151 313 7 471 
Provincie West-Vlaanderen 155 342 15 512 
Prisma (Provincie Antwerpen) 101 277 6 384 
Provincie Vlaams-Brabant 77 237 17 331 
Provincie Limburg 126 628 23 777 
     
Totaal:  1.146 3.574 127 4.847 

 
In 2006 werden er nog maar 127 inburgeringsattesten afgeleverd. Deze inburgeringsattesten 
werden afgeleverd aan inburgeraars die hun inburgeringscontract in 2006 ondertekenden. Een 
inburgeringstraject kan tot één jaar duren vanaf de start van het vormingsprogramma.  

 
2. Het antwoord op deze vraag is gebaseerd op de jaarperiode 2005 (nieuwkomers die een 

inburgeringscontract ondertekenden in 2005 en aan wie een inburgeringsattest werd afgeleverd). 
 

3.574 inburgeringsattesten op basis van artikel 14, §2 (de nieuwkomer heeft het vormings-
programma met regelmatig gevolg beëindigd). 
 
754 inburgeringsattesten op basis van artikel 14, §3 (de nieuwkomer is vrijgesteld voor het volgen 
van een primair inburgeringstraject op basis van elders verworven competenties). Met deze 
personen werd geen inburgeringscontract afgesloten. 
 
217 inburgeringsattesten op basis van artikel 14, §1 (de nieuwkomer is vrijgesteld van de 
verplichting). Met deze personen werd geen inburgeringscontract afgesloten. 

 
3. De doelgroep die onder artikel 14, § 3 een inburgeringsattest bekomt bedraagt 754 nieuwkomers. 

Vergeleken met het aantal aanmeldingen in 2005 (12.216) is dit dus 6 %. 
 
Wat betreft uw vraag over de gestandaardiseerde procedure en de samenstelling van deze groep, 
verwijs ik naar mijn antwoord op uw vraag nr. 194 van 27 mei 2005. 
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4. In 2005 werden 8.569 inburgeringscontracten ondertekend. Aan 3.574 personen werd een 

inburgeringsattest afgeleverd. Aan 996 personen die een inburgeringscontract ondertekenden 
werden er geen inburgeringsattesten afgeleverd. Wat 3.999 inburgeringscontracten betreft werd er 
nog geen informatie, over het al dan niet afleveren van een inburgeringsattest, geregistreerd.  

5. Het nog niet uitreiken van inburgeringsattesten kan volgende redenen hebben: het 
inburgeringstraject loopt nog of het onthaalbureau wacht nog op de trajectresulaten van de 
partners. 

 
  Aan de laatste reden zal sneller verholpen kunnen worden op het moment dat de elektronische 

gegevensuitwissseling tussen de partners op kruissnelheid is gekomen. 
 

6. Aan 996 nieuwkomers die hun inburgeringscontract ondertekenden in 2005 werden geen 
inburgeringsattesten afgeleverd. Dit bedraagt 12 % van het totaal aantal ondertekende 
inburgeringscontracten in 2005. 

 
De overgrote meerderheid van de cursisten die afhaakten waren rechthebbende inburgeraars. 
Enkel van die nieuwkomers, die verplicht zijn tot het volgen van een inburgeringstraject, worden 
de dossiers aan het parket doorgegeven. Dit gebeurde met 54 dossiers van nieuwkomers die niet 
met regelmaat de lessen hebben gevolgd. Daarnaast werden er nog 46 dossiers gemeld door de 
onthaalbureaus aan mijn administratie, maar deze werden niet overgemaakt aan het parket omwille 
van onvoldoende bewijslast. 
 
Wat betreft uw vraag over het aantal mensen dat al werd veroordeeld of beboet, beschikt mijn 
administratie nog steeds niet over de nodige feedback van de parketten om hierop een antwoord te 
kunnen formuleren. Het blijft immers moeilijk om voor elk dossier voldoende bewijslast te 
garanderen. Vandaar ook dat het bekomen van een effectieve sanctionering opgenomen is in de 
aanpassing van het decreet, door over te stappen naar een systeem van administratieve beboeting. 
 

7. De verhouding verplichten-rechthebbenden van de afgeleverde inburgeringsattesten op basis van 
artikel 14, §2 (de nieuwkomer heeft het vormingsprogramma met regelmatig gevolg beëindigd) 
van inburgeraars die hun inburgeringscontract ondertekenden in 2005 is als volgt: 

57 % verplicht 
43 % rechthebbend 

 
De verhouding laaggeschoolden (CBE) – hogergeschoolden (CVO) van de afgeleverde 
inburgeringsattesten op basis van artikel 14, §2 (de nieuwkomer heeft het vormingsprogramma 
met regelmatig gevolg beëindigd) van inburgeraars die hun inburgeringscontract ondertekenden in 
2005, volgens het advies van het Huis van het Nederlands is als volgt: 

  8 % CBE 
  8 % CBE / CVO 
33 % CVO 
  8 % CVO / UT (Universitair Talencentrum) 
43 % leervaardigheid onbekend 
 

Met leervaardigheid onbekend, wordt bedoeld dat er in de database Matrix geen gegevens werden 
teruggevonden met betrekking tot het advies dat het Huis van het Nederlands verstrekte over de 
leervaardigheid van de inburgeraar. Pas sedert de tweede helft van 2005 werden er door alle Huizen 
van het Nederlands hierover gegevens geregistreerd. In de eerste helft van 2005 waren sommige 
Huizen nog niet opgericht en/of werkten zij nog niet met Matrix. 
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De populatiesamenstelling naar verblijfsstatuut wat betreft de afgeleverde inburgeringsattesten op 
basis van artikel 14, §2 (de nieuwkomer heeft het vormingsprogramma met regelmatig gevolg 
beëindigd) van inburgeraars die hun inburgeringscontract ondertekenden in 2005 is als volgt: 

38 % ontvankelijk verklaarde asielzoekers 
54 % volgmigranten 
  2 % arbeidsmigranten 
  4 % geregulariseerden  
  2 % erkende vluchtelingen 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 132 
van 21 april 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
Nieuwkomers   -   Stand van zaken 
 
Uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 69 van 21 december 2004, leer ik dat 
er in het Vlaamse gewest tussen 1 april en 12 november 2004, 15.669 nieuwkomers in de gemeenten 
ingeschreven werden (EU en niet-EU) (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 15 van 3 juni 2005, 
blz. 1213). Hiervan schreven er zich alleen al 6.196 (40 %) in de provincie Antwerpen in. Een 
eenvoudige rekensom leert ons dat er maandelijks ongeveer 2.100 nieuwkomers worden ingeschreven 
in het Vlaamse gewest. Als we deze cijfers extrapoleren, zien we dat er zich, tussen 1 april 2004 en 31 
maart 2005, ongeveer 25.000 nieuwkomers vestigden in het Vlaamse gewest. Enkel in de stad 
Antwerpen schreven zich tijdens deze periode 6.800 nieuwkomers (waarvan een 700-tal Nederlanders) 
in. Dit vormt 27,2 % of meer dan 1 op 4 van het totale aantal nieuwkomers in Vlaanderen. 
 
Let wel, het gaat hier ook om bijvoorbeeld Nederlanders, Fransen,  eurocraten,… (ongeveer de helft 
(12.300) komt uit een land van buiten de EU). Dit betekent dat deze 25.000 nieuwkomers lang niet 
allemaal verplicht moeten inburgeren. Wel behoren ze allemaal tot de doelgroep van het 
inburgeringsbeleid. Anderzijds gaat het hier enkel om de ingeschreven “doelgroepnieuwkomers”, 
mensen zonder papieren en illegalen horen hier uiteraard niet bij. 
 
1. Kan de minister de evolutie van de afgelopen jaren meedelen? 
 
2. Hoeveel nieuwkomers schreven zich tussen 1 april 2005 en 31 maart 2006 in Vlaanderen exact in? 

Kan de minister cijfers per gemeente bezorgen (zoals in zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag 
nr. 69)? 

 
3. Klopt het dat ongeveer de helft hiervan uit een land buiten de EER (of EU) komt? Kan de minister 

gedetailleerde cijfers (eventueel per land van herkomst) bezorgen? 
 
4. Klopt het dat deze nieuwkomers allemaal tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid behoren 

maar niet allemaal verplicht zijn, of gaat het hier ook om minderjarigen, enzovoort? 
 
5. Hoeveel nieuwkomers vielen er tussen 1 april 2005 en 31 maart 2006 onder de verplichting? Klopt 

het dat dit ongeveer 20 % (een 5000-tal) van de doelgroep bedraagt? 
 
6. Kan de minister cijfers bezorgen omtrent de exacte samenstelling van deze nieuwkomers (erkend 

vluchteling, asielzoeker, gezinshereniger, -vormer,…)? 
 
7. Is het juist dat elke nieuwkomer het afgelopen jaar van de betrokken gemeente (waarin hij/zij zich 

inschreef) een oproepingsbrief ontving om zich binnen drie maanden aan te melden bij een 
onthaalbureau? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 132 van 21 april 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
1. Volgens de extractie van april 2006 van het gegevensbestand van het Rijksregister kan het 

volgende afgeleid worden: 
• Tussen 1 april 2004 en 31 maart 2005 hebben 28.574 meerderjarige nieuwkomers zich 

ingeschreven in een gemeente van het Vlaamse Gewest. 
• Tussen 1 april 2005 en 31 maart 2006 hebben 27.028 meerderjarige nieuwkomers zich 

ingeschreven in een gemeente van het Vlaamse Gewest. 
 
We stellen in 2006 een lichte daling vast, wat betreft de instroom van nieuwkomers: 1.546 
nieuwkomers minder 

 
2. Tabel 1 (zie bijlage) geeft een overzicht weer van het aantal nieuwkomers ingeschreven per 

gemeente van het Vlaamse Gewest tussen 1 april 2005 en 31 maart 2006. 
 
3. Ca. 53,5% van de nieuwkomers ingeschreven in het Vlaamse Gewest tussen 1 april 2005 en 31 

maart 2006 zijn niet-EER-onderdanen. Tabel 2 (zie bijlage) geeft een overzicht weer van het 
aantal nieuwkomers ingeschreven in het Vlaamse Gewest tussen 1 april 2005 en 31 maart 2006 
per nationaliteit van niet-EER-onderdanen. 

 
4. De cijfers uit de extractie van het gegevensbestand van het Rijksregister hebben betrekking op de 

nieuwkomers die zich hebben ingeschreven in een gemeente van het Vlaamse Gewest. Deze 
nieuwkomers (niet-EER-onderdanen) behoren niet allemaal tot de doelgroep van het 
inburgeringsbeleid, zoals de nieuwkomers met een tijdelijk verblijf (bvb. studenten, (tijdelijke) 
arbeidsmigranten, …). De nieuwkomers waarvan niet geweten is of ze tot de doelgroep behoren, 
komen terecht in de categorie ‘niet zeker of ze tot de doelgroep behoren’ (INB 9). Tabel 3 (zie 
bijlage) geeft een overzicht weer van het aantal nieuwkomers volgens de INB-categorieën tijdens 
de bovengenoemde periode. Pas na aanmelding op het onthaalbureau kan worden nagegaan of de 
nieuwkomers uit categorie INB 9 wel degelijk tot de doelgroep behoren. Als duidelijk wordt dat 
de nieuwkomer tot de doelgroep behoort, dan is deze nieuwkomer zo goed als zeker verplicht tot 
het volgen van een inburgeringstraject.  Het gaat hier om meerderjarigen, dat wil zeggen personen 
die volgens het Rijksregister de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

 
5. Volgens de extractie van het gegevensbestand van het Rijksregister van april 2006 waren er 1.899 

nieuwkomers waarvan men zo goed als zeker wist dat ze onder de verplichting vielen. Dit betekent 
ca. 7 % van de nieuwkomers die ingeschreven zijn in een gemeente van het Vlaamse Gewest 
tussen 1 april 2005 en 31 maart 2006. Bij aanmelding van nieuwkomers waarvan niet met 
zekerheid geweten is dat ze tot de verplichte doelgroep behoren, kan er pas op het onthaalbureau 
met zekerheid worden vastgesteld of ze al dan niet tot de categorie verplichten behoren. Dit 
betekent dat het aantal verplichten vermoedelijk hoger komt te liggen dan 7 %. Tabel 3 (zie 
bijlage) geeft een overzicht weer van het aantal nieuwkomers volgens de INB-categorieën tijdens 
de bovengenoemde periode.  

 
6. Tabel 4 (zie bijlage) geeft een overzicht weer van het aantal nieuwkomers ingeschreven in het  

Vlaams Gewest tussen 1 april 2005 en 31 maart 2006 volgens hun juridische verblijfsstatuten. 
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7. De gemeente heeft de opdracht elke nieuwkomer bij zijn inschrijving in de gemeente te 
informeren over zijn recht al dan niet plicht tot het volgen van een inburgeringstraject en deze 
door te verwijzen naar het onthaalbureau, onder andere door deze een informatiefolder over het 
inburgeringsbeleid mee te geven. Een maand later, wanneer de gemeente de elektronische 
adressenlijst van de nieuwkomers ontvangt, worden nieuwkomers die verplicht zijn per brief 
aangeschreven.  
Alle nieuwkomers (zowel rechthebbenden als verplichten) die zich niet binnen de 3 maanden na 
inschrijving in de gemeente hebben aangemeld op het onthaalbureau, worden door de gemeente 
herinnerd aan hun recht op of aan hun plicht tot het volgen van een inburgeringstraject.  
 

BIJLAGEN 
 
Tabel 1. Aantal nieuwkomers ingeschreven in het Vlaamse Gewest tussen 1 april 2005 en 31 maart 
2006 per gemeente. 
 
Tabel 2. Aantal nieuwkomers uit niet-EER-landen ingeschreven in het Vlaamse Gewest tussen 1 april 
2005 en 31 maart 2006.  
 
Tabel 3. Aantal nieuwkomers ingeschreven in het Vlaamse Gewest tussen 1 april 2005 en 31 maart 
2006 volgens de INB-categorieën. 
 
Tabel 4. Aantal nieuwkomers ingeschreven in het Vlaamse Gewest tussen 1 april 2005 en 31 maart 
2006 volgens hun juridische verblijfsstatuten. 
 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/132/antw.132.bijl.003.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/132/antw.132.bijl.004.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/132/antw.132.bijl.002.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/132/antw.132.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 134 
van 21 april 2006 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
Huishoudelijke reglementen SHM’s   -   Vereenvoudiging 
 
Een aantal maanden geleden stelde ik de minister de vraag of hij gewonnen was voor het idee om werk 
te maken van het vereenvoudigen van huishoudelijke reglementen van alle 
socialehuisvestingsmaatschappijen (Handelingen C217 van 26 mei 2005, blz. 16-17). Studenten van 
de Karel De Grote Hogeschool hadden in het kader van hun eindwerk een verstaanbaar, duidelijk 
gestructureerd huishoudelijk reglement geredigeerd op maat van vijf Antwerpse 
socialehuisvestingsmaatschappijen. Een moeilijk te begrijpen huishoudelijk reglement ligt immers aan 
de basis van een aantal leefbaarheidsproblemen van socialehuisvestingsmaatschappijen. 
 
In zijn antwoord zei de minister dat hij bezig was om dit lovenswaardig initiatief te communiceren aan 
alle socialehuisvestingsmaatschappijen. 
 
1. Heeft de minister dit initiatief intussen kenbaar gemaakt aan alle 

socialehuisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen? 
 
2. Zo ja, wat was hun reactie en welke garanties werden aan de minister gegeven opdat alle 

socialehuisvestingsmaatschappijen hun huishoudelijk reglement zouden redigeren in eenvoudig 
taalgebruik? 

 
3. Heeft de minister eventueel zicht op het aantal huisvestingsmaatschappijen dat reeds begonnen is 

met het redigeren van een verstaanbaar en duidelijk huishoudelijk reglement? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 134 van 21 april 2006 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
1. De Vlaamse huisvestingsmaatschappij (VHM) heeft in haar informatieblad van 

juli/augustus/september 2005 een kort artikel gewijd aan het initiatief van de Antwerpse studenten. 
Daarnaast werden het door de studenten uitgewerkt huishoudelijk reglement en bewonerscharter 
op het Woonnet van de VHM geplaatst. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) kunnen 
de teksten daar nog steeds terugvinden.  

 

2. Het initiatief van de Antwerpse hogeschoolstudenten werd ten zeerste geapprecieerd door mezelf 
en de sociale huisvestingssector. Het belang van een duidelijke communicatie over eenieders 
rechten en plichten werd met het project benadrukt. Ik ben ervan overtuigd dat de SHM’s de 
teksten als inspiratiebron zullen gebruiken en moedig de SHM’s aan zelf ideeën uit te werken. In 
het kader van de beleidsintentie om de SHM’s meer autonomie te geven ben ik immers de mening 
toegedaan dat dergelijke initiatieven het best door de maatschappijen zelf gedragen en uitgewerkt 
worden. Bovendien kan de situatie lokaal sterk verschillen, waardoor andere klemtonen moeten 
gelegd worden. De sociale huisvestingsmaatschappijen staan het dichtst bij hun huurderspubliek 
en zijn uitstekend geplaatst om in te schatten welke stappen moeten ondernomen worden. 

 

Ik stel vast dat steeds meer SHM’s aandacht besteden aan hun wijze van communiceren. De SHM 
“De Mandel” uit Roeselare bijvoorbeeld heeft recent een aantal makkelijk leesbare brochures 
opgesteld, onder meer met betrekking tot de verplichtingen van huurders en verhuurders inzake 
onderhouds- en herstellingswerken. Ook de website van de SHM werd vervolledigd met deze 
informatie. Naar aanleiding van dit initiatief hebben meerdere medewerkers van de SHM een 
cursus in duidelijk en éénvoudig communiceren gevolgd. De provincie West-Vlaanderen 
overweegt overigens om de brochure van “De Mandel”, die de titel “Ziezo” meekreeg, te bezorgen 
aan alle West-Vlaamse sociale huurders. 

 

3. Ik beschik niet over informatie ter zake.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 135 
van 26 april 2006 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
Sociale woningbouw Gent   -   Stand van zaken 
 
In Gent zijn negen socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM) actief (A.B.C., De Goede 
Werkmanswoning, De Gentse Haard, WoninGent, Volkshaard, Huisvesting Scheldevallei, 
Merelbeekse Sociale Woningen, WONEN en het Volk). 
 
Kan de minister volgend overzicht geven van het socialewoningenbestand en van de investeringen die 
in Gent zijn gebeurd. 
 
1. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er momenteel in Gent, opgedeeld per SHM? 
 
2. Hoeveel sociale koopwoningen zijn er momenteel in Gent, opgedeeld per SHM? 
 
3. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er gebouwd sinds 2000? 
 
4. Hoeveel sociale koopwoningen zijn er gebouwd sinds 2000? 
 
5. Wat is het totaalbedrag dat vanuit de Vlaamse overheid werd geïnvesteerd in nieuwe sociale 

woningbouw in Gent sinds 2000, opgedeeld per jaar en per SHM? 
 
6. Wat is het totaalbedrag dat vanuit de Vlaamse overheid werd geïnvesteerd in de renovatie van 

sociale woningen in Gent sinds 2000, opgedeeld per jaar en per SHM? 
 
7. Hoeveel sociale woningen werden daarmee gerenoveerd, opgedeeld per jaar en per SHM? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 135 van 26 april 2006 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
1. Momenteel zijn er 12.128 sociale huurwoningen in Gent. Hiervoor werden alle in Gent gelegen 

woningen geteld die op 31/12/2005 in eigendom waren van of beheerd door een sociale huisves-
tingsmaatschappijen, inbegrepen de leegstaande woningen maar exclusief woningen verhuurd 
buiten het sociale huurstelsel.  Per sociale huisvestingsmaatschappij geeft dat volgend resultaat:  

 
SHMcode Naam SHM Aantal 
1065 ABC 222 
4110 De Goede Werkmanswoning 2447* 
4140 De Gentse Haard 1424 
4150 WoninGent NV 3742 
4160 De Volkshaard 2997 
4180 Huisvesting Scheldevallei 1097 
4230 Merelbeekse Sociale Woningen 199 
(* Over de cijfers van De Goede Werkmanswoningen dient nog een kwaliteitscontrole te gebeuren: de VHM wacht 
op antwoord van de sociale huisvestingsmaatschappij.  Het correcte cijfer per 31/12/2004 was 2475.). 

 
2. Een sociale koopwoning komt in privé-bezit bij de verkoop ervan. Het is moeilijk om te bepalen 

hoelang een koopwoning zijn sociaal statuut houdt: standaard wordt rekening gehouden met een 
termijn van 10 jaar na de oplevering van de koopwoning. In de voorbije tien jaar heeft de SHM 
‘Het Volk’ in totaal 126 koopwoningen gebouwd (= opgeleverd) in Gent. 

 
3. Sinds 2000 zijn er 792 nieuwe en bijkomende huurwoningen gebouwd in Gent. 
 
4. Sinds 2000 zijn 87 koopwoningen gebouwd in Gent. 
 
5. Ik verwijs naar de tabel die als bijlage 1 is opgenomen en die per sociale huisvestingsmaatschappij 

het investeringsbedrag toont voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in Gent tussen 2000 en nu. 
Voor projecten met rechtstreekse subsidie werd enkel het bedrag van de subsidie zelf opgenomen. 
Uit het overzicht in bijlage blijkt dat voor verwervingen ten behoeve van sociale woonprojecten 
sinds 2000 ruim 5 miljoen euro aan Vlaamse subsidie werd toegekend. Daarin zijn naast de 
huisvestingsmaatschappijen ook de Stad Gent en het Vlaams Woningfonds betrokken. Voor 
projecten die via het VHM-investeringsprogramma (IP) werden gefinancierd is het volledige 
investeringsbedrag weergegeven. Het percentage aan middelen dat daarvan door de Vlaamse 
overheid wordt gesubsidieerd varieert van jaar tot jaar (zie tabel hieronder). Door de inbreng van 
de middelen van de Vlaamse overheid kunnen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen leningen 
worden gegeven op 33 jaar aan voorwaarden die aanzienlijk gunstiger kunnen zijn dan die op de 
vrije markt. 

 
IP2000 48,98%
IP2001 47,44%
IP2002 46,49%
IP2003 42,38%
IP2004 38,28%
IP2005 28,74%
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De daling in de gemiddelde tussenkomst van de Vlaamse overheid in het investeringsprogramma 
van de VHM betekent niet dat er daardoor minder gesubsidieerd wordt. De oorzaak is de gedaalde 
rentevoet op de kredietmarkt. In absolute cijfers heeft het gedaalde subsidiepercentage voor de 
sociale huisvestingsmaatschappijen geen gevolg: de sociale huisvestingsmaatschappijen lenen aan 
dezelfde rentevoorwaarden als voorheen en dit berekend volgens hun gemiddelde inkomens-
coëfficiënt. De Vlaamse overheid vangt van haar kant de schommelingen op de internationale 
kapitaalmarkt voor de langetermijnrente op. 

 
6. Zie mijn antwoord op vraag 5 en de tabel bijlage 1. 
 
7. Zie mijn antwoord op vraag 5 en de tabel bijlage 1. 
 
BIJLAGEN 
 
1. Investeringsvolume en Subsidie Bouw en Renovatie per sociale huisvestingsmaatschappij sinds 

2000 
2. Subsidie Verwerving ten behoeve van sociale woonprojecten in Gent (2000-april 2006) 
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/135/antw.135.bijl.002.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/135/antw.135.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 137 
van 28 april 2006 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Gemeentedecreet   -   Randgemeenten 
 
Het artikel 302 van het Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet de intrekking van de 
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
Artikel 302 heft onder andere de volgende artikels op: artikel 40 van de Nieuwe Gemeentewet; artikel 
68§1 en §2 van de Nieuwe Gemeentewet; artikel 146§1 van de Nieuwe Gemeentewet; artikel 231, met 
uitzondering van artikel 231§3, eerste alinea, 2° van de Nieuwe Gemeentewet (betreffende de 
gemeenten Komen-Waasten en Voeren); artikel 256§1; artikel 258§1, met uitzondering voor de 
gemeente Voeren; artikel 261§1 van de Nieuwe Gemeentewet; artikel 271§1 van de Nieuwe 
Gemeentewet. 
 
Deze volledige of gedeeltelijke opheffing zorgt voor een juridische onzekerheid ten opzichte van de 
randgemeenten in de mate dat de artikels betrekking hebben op de werking van deze gemeenten. Het 
decreet heft bijvoorbeeld artikel 256§1 op van de Nieuwe Gemeentewet met uitzondering voor 
Voeren, terwijl §2 (dat van kracht blijft) enkel de randgemeenten betreft. 
 
Deze bepalingen maken deel uit van het koninklijk besluit van 30 mei 1989 tot aanpassing van de 
Nieuwe Gemeentewet met toepassing van artikel 6 van de wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van 
het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift Nieuwe 
Gemeentewet; dit koninklijk besluit werd bijgevolg uitgevaardigd in uitvoering van de pacificatiewet 
van 9 augustus 1988. 
 
De bepalingen die betrekking hebben op de randgemeenten in de bovenvermelde artikelen vallen dus 
onder de bevoegdheid van de federale wetgever, overeenkomstig artikel 6§1 VIII van de Bijzondere 
Wet van 8 augustus 1980. 
 
Bovendien bepaalt artikel 313 van het decreet dat, zonder afbreuk te doen aan de §§2 en 3, de Vlaamse 
Regering voor elk artikel, of deel van een artikel, van dit decreet en de opheffingsbepalingen voorzien 
in artikel 302, bepaalt op welke dag ze van kracht worden. 
 
1. Voor elk artikel dat door artikel 302 van het decreet wordt opgeheven, wat is de draagwijdte voor 

de zes faciliteitengemeenten en welke bepalingen van het decreet zijn niet van toepassing op de 
randgemeenten? 

 
2. Welk is de datum waarop elk artikel van het decreet in werking treedt, met uitzondering van de 

bepaling van artikel 313§1, alinea 2, 313 §§2 en 3? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 137 van 28 april 2006 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Artikel 302 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in de intrekking van een groot aantal 
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet. Een aantal van deze bepalingen hebben betrekking op de 
gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd op 18 juli 1966. 
De volledige of gedeeltelijke opheffing van deze artikelen van de Nieuwe Gemeentewet, zoals 
geregeld in artikel 302 van het gemeentedecreet, zorgt niet voor een juridische onzekerheid ten 
opzichte van de Vlaamse Randgemeenten. In tegenstelling tot hetgeen u voorhoudt, bevat dit artikel 
302 van het gemeentedecreet immers uitzonderingen inzake artikels of onderdelen van artikels die niet 
kunnen worden opgeheven omdat ze zijn uitgevaardigd in uitvoering van de Pacificatiewet.  
Andere bepalingen met betrekking tot de Vlaamse Randgemeenten kunnen daarentegen wel worden 
opgeheven daar ze niet ingevoerd zijn door de Pacificatiewet van 9 augustus 1988, maar door een K.B. 
van 1989 en de wet van 24 mei 1991. 
 
De draagwijdte van artikel 302 is duidelijk. Elk artikel dat wordt opgeheven zal voor elke Vlaamse 
gemeente uit het rechtsverkeer verdwijnen op het tijdstip bepaald door de Vlaamse Regering. Artikel 
313 stipuleert immers dat de Vlaamse Regering voor elk artikel en de daarmee overeenstemmende 
opheffingsbepalingen, genoemd in artikel 302 van het gemeentedecreet, de dag bepaalt waarop het in 
werking treedt. Daarnaast bevat ook het gemeentedecreet, ten gevolge van de pacificatiewet, zelf ook 
specifieke bepalingen inzake de Vlaamse Randgemeenten, de artikelen 44, 45, 297 en 298. 
   
Volgende mogelijkheden zijn niet aanwezig ten aanzien van de Vlaamse Randgemeenten, daar zij 
afbreuk zouden doen aan het principe van de rechtstreekse verkiezing van de schepenen in de Rand en 
aan de bevoegdheden van de Vlaamse overheid:  
- de mogelijkheid voor de gemeenten om minder schepenen te verkiezen dan maximaal toegelaten is 
door het decreet; 
- de bepalingen betreffende het opnemen van de OCMW-voorzitter in het college; 
- de verplichte aanwezigheid van beide geslachten in het college van burgemeester en schepenen; 
- de mogelijke beperking van de duur van het mandaat van de schepen; 
- de procedure inzake de eventuele samenvoeging en de splitsing van gemeenten op voorstel van de    
gemeente. 
 
Het tijdspad voor de inwerkingtreding van de artikelen van het gemeentedecreet kan onderverdeeld 
worden in drie categorieën. 
Ten eerste bepaalt artikel 313 § 2 van het decreet dat een aantal artikelen in werking treden op 1 
januari 2006. Het gaat om de artikelen 1 tot en met 5, artikel 102 tot en met 117, artikel 190 tot en met 
194, artikel 248 tot en met 264 en artikel 296. 
Ten tweede moeten er een hele reeks van artikelen in werking treden vanaf de algehele vernieuwing 
van de gemeenteraden. 
De laatste categorie betreft hoofdzakelijk de artikelen die betrekking hebben op de financiën van de 
gemeenten.  
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 138 
van 28 april 2006 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
Gemeentedecreet  -  Financieel beheerder 
 
Bij de lokale besturen heerst nog heel wat onduidelijkheid over de nieuwe functie van financieel 
beheerder, enerzijds over diens toekomstige positie en anderzijds over de gezagsverhoudingen t.o.v. 
andere actoren die vermeld zijn in het gemeentedecreet (d.i. gemeentesecretaris, gemeenteraad, college 
van burgemeester en schepenen). 
 
Binnen de toekomstige gemeentelijke organisatie krijgt de financieel beheerder een specifieke positie 
toegewezen naast die van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris. De financieel beheerder zal 
enerzijds een aantal taken op een totaal onafhankelijke wijze moeten uitvoeren, waarbij het 
gemeentedecreet veel belang hecht aan interne controle en functiescheiding. Anderzijds bepaalt artikel 
93 van het gemeentedecreet dat de financieel beheerder moet instaan voor een aantal taken onder de 
functionele leiding van de gemeentesecretaris. 
 
De vraag rijst dan ook: 
-  wat "functionele leiding" in die omstandigheden concreet inhoudt, 
-  wat de gezagsverhoudingen zijn t.o.v. de financieel beheerder waarnaar de memorie van 

toelichting bij het gemeentedecreet verwijst bij artikel 94, 
-  wat de exacte draagwijdte is van zijn taak inzake beheerscontrole en rapportering zoals 

vermeld in artikel 165, 
-  wat aldus zijn juiste positie is en zijn eindverantwoordelijkheid. 
 
Mogen er nog initiatieven worden verwacht om dit alles concreet toe te lichten? 
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MARINO KEULEN 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 138 van 28 april 2006 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
In het Gemeentedecreet wordt de klassieke ontvangersfunctie niet langer behouden. In de plaats wordt 
de functie van de financieel beheerder ingesteld. Uiteraard zullen de taken die betrekking hebben op 
het financieel beheer worden toevertrouwd aan de nieuwe functie van financieel beheerder, die in elke 
gemeente aanwezig moet zijn. 
 
Deze financieel beheerder staat niet onder de hiërarchische leiding van de gemeentesecretaris. Om die 
reden bepaalt artikel 115 van het Gemeentedecreet overigens ook dat de gemeentelijke financieel 
beheerder niet geëvalueerd zal worden door de gemeentesecretaris, zoals de rest van het personeel, 
maar door een bijzondere gemeenteraadscommissie. Dit blijkt duidelijk uit de memorie van toelichting 
bij artikel 78, ik citeer: “het zou onverantwoord zijn dat de financiële beheerder deels onder het gezag 
van de secretaris zou komen te staan gelet op zijn specifieke functie”. Bij artikel 94 lezen we in 
diezelfde memorie dat de financieel beheerder zijn opdrachten uitvoert onder het gezag van de 
gemeenteraad: “De term in volle onafhankelijkheid betekent dat de gemeenteraad in tegenstelling tot 
de andere opdrachten van de financieel beheerder hier enkel een gezag heeft dat de kwaliteit van 
toezicht heeft.” Hieruit blijkt dat gemeenteraad steeds het gezag heeft over de financieel beheerder, 
doch dat de kwaliteit van dat gezag kan verschillen naar van gelang de te vervullen opdracht van de 
financieel beheerder. De decreetgever heeft de financieel beheerder een specifieke positie willen geven 
binnen de toekomstige gemeentelijke organisatie, naast die van de hoogste ambtenaar, de 
gemeentesecretaris.  
 
De decreetgever wilt af van het conflictmodel en heeft uitdrukkelijk een samenwerkingsmodel 
mogelijk gemaakt. Dit blijkt voldoende uit de memorie van toelichting bij artikel 93, ik citeer: “Waar 
de nieuwe gemeentewet uitgaat van het conflictmodel beoogt dit decreet duidelijk het 
samenwerkingsmodel. Het is de bedoeling dat secretaris en financieel beheerder nauw samenwerken. 
Er moet daarbij een functionele leider zijn en dit is toevertrouwd aan de secretaris”. 
 
Krachtens het Gemeentedecreet oefent de financieel beheerder in eerste instantie een aantal decretaal 
verankerde opdrachten strikt onafhankelijk uit. Zo zal hij een aantal taken op een onafhankelijke wijze 
moeten uitvoeren (artikel 94), zal hij over een aantal onderwerpen op een onafhankelijke manier moet 
rapporteren (de artikelen 165 en 166) en over andere aspecten op een onafhankelijke wijze advies 
moeten geven (de artikelen 162, §1 en §2). In tegenstelling tot zijn andere taken die hij uitvoert onder 
het gezag van de gemeenteraad, draagt hij voor deze taken als enige de eindverantwoordelijkheid.  
 
De taken die opgesomd zijn in artikel 94 van het Gemeentedecreet (krediet- en wetmatigheidscontrole 
van de beslissingen van de gemeente en het debiteurenbeheer) oefent de financieel beheerder, zoals 
gesteld, uit in volle onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat hij hier zelf de volle verantwoordelijkheid 
draagt voor de inhoud en de kwaliteit van de uitvoering van die taken. Hier zal dus de gemeenteraad 
slechts over een gezag beschikken dat de kwaliteit van een toezicht heeft. Deze vorm van gezag is, 
zoals in artikel 46 van de OCMW-wet, beperkt tot het bepalen van de omstandigheden, de tijd en de 
plaats waar de arbeid moet worden verricht. Het gemeentedecreet bepaalt dan ook dat de financieel 
beheerder hierover rechtsreeks rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen en de 
gemeenteraad. 
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Het rapport, zoals bedoeld in artikel 165 van het Gemeentedecreet, en dat de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en schepenen onder meer op de hoogte zal moeten houden van de 
beheerscontrole, moet de genoemde bestuursorganen voldoende informatie verschaffen om de werking 
van het bestuur te kunnen sturen en eventueel te kunnen bijsturen. Het feit dat de financieel beheerder 
onafhankelijk zal kunnen rapporteren belet vanzelfsprekend niet dat de raad en het college de 
onderwerpen kunnen bepalen die in het rapport minstens moeten worden behandeld en kunnen 
aangeven waarover er meer informatie noodzakelijk wordt geacht. De beheerscontrole meer in het 
bijzonder betreft de stand van zaken in verband met concrete programma's en activiteiten. Het bestuur 
moet maximaal de vooraf gestelde doelstellingen kunnen realiseren. Omgekeerd betekent de 
gegarandeerde onafhankelijkheid dat de financieel beheerder geen beperkingen kunnen worden 
opgelegd in zijn rapportering en hem niet de opdracht kan worden gegeven bepaalde gegevens of 
belangrijke informatie opzettelijk te verzwijgen of te verdraaien.  
 
De inhoud van de term beheerscontrole wordt uitvoerig toegelicht in de memorie van toelichting bij 
artikel 165; hoe dit wordt opgezet door de financieel beheerder, zal maatwerk zijn voor elke gemeente. 
In ieder geval zal de financieel beheerder het systeem van beheerscontrole in volle onafhankelijkheid 
moeten ontwerpen maar wel in nauw overleg met het managementteam onder voorzitterschap van de 
gemeentesecretaris. 
 
In andere gevallen zal de financieel beheerder zijn opdracht uitvoeren onder functionele leiding van de 
gemeentesecretaris, bijvoorbeeld met het oog op het opstellen, in overleg met het managementteam, 
van de voorontwerpen van het meerjarenplan en de jaarlijkse herzieningen ervan, het jaarlijkse budget 
en de tussentijdse budgetwijzigingen, en de interne kredietaanpassingen. Deze functionele leiding door 
de gemeentesecretaris geldt ook in verband met het voeren van de boekhouding en het opmaken van 
inventarissen en jaarrekeningen, evenals voor de financiële beleidsadvisering van het bestuur in de 
ruimste zin en voor het thesauriebeheer. Het Gemeentedecreet bepaalt dat de financieel beheerder over 
de genoemde taken moet rapporteren aan de gemeentesecretaris. Uw vraag hoe artikel 93 moet 
geïnterpreteerd worden, meer bepaald wat de term “functionele leiding” betreft  kan als volgt 
beantwoord worden. De decreetgever heeft gewild dat beide topambtenaren, gemeentesecretaris en 
financieel beheer, nauw samenwerken. Als hoofd van het managementteam moet de secretaris waken 
over de voortgang en de coördinatie, ook wat de opmaak van het meerjarenplan en het budget betreft 
maar steeds in overleg en rekening houdend met de beschikbare tijd en middelen in het licht van de 
taken die de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid en dus onder eigen verantwoordelijkheid 
moet uitvoeren.  
 
Het begrip “functionele leiding” dient ook vanuit het oogpunt van interne controle zeer restrictief 
ingevuld worden. Anders zouden de controlepunten die de decreetgever voor ogen had en 
inzonderheid de scheiding van registratie, betaling en controle, grotendeels onbestaande zijn. De 
functionele leiding moet meer gezien worden als een instrument in handen van de gemeentesecretaris 
om de financieel beheerder te verplichten samen te werken in de gevallen de decreetgever dit 
noodzakelijk acht voor de goede functionering van de gehele organisatie. De secretaris kan dus 
geenszins in de plaats treden van de financieel beheerder; het blijft de eindverantwoordelijkheid van 
deze laatste. Indien men dit wel zou toelaten, zou immers de scheiding tussen betaling en registratie 
verdwijnen. Dit is nu net een controlepunt dat de decreetgever beoogde. De functionele leiding moet 
gezien worden als de mogelijkheid om de financieel beheerder een zeker overlegd tijdspad te doen 
aanvaarden dat voor de organisatie noodzakelijk is. 
 
Gelet op wat voorafgaat stel ik vast dat de decreetgever de financieel beheerder geenszins onder het 
gezag van de secretaris heeft willen plaatsen zoals dat wel het geval is met de niet-decretale 
ambtenaren. Dit is ook tot uiting gebracht in het artikel 77 iuncto artikel 76 van het gemeentedecreet 
over de eedaflegging en in artikel 43, 7° betreffende de aanstelling en de tucht.  
 
De effectieve inwerkingtreding van de hoofdstukken van het Gemeentedecreet in verband met het 
financieel beheer van de gemeenten vereist voorafgaandelijk nog een aantal bijkomende 
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uitvoeringsbesluiten. Bij het uitvaardigen van deze besluiten lijkt het mij logisch dat in de toelichting 
uitvoerig op deze problematiek zal worden ingegaan. 
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Vraag nr. 139 
van 28 april 2006 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Inburgeringscursussen   -   Toegankelijkheid 
 
Op geregelde basis ontvang ik vragen van anderstalige dove/slechthorende personen van buitenlandse 
afkomst. De vragen betreffen hoofdzakelijk “hoe en waar men Nederlandse lessen kan volgen” in het 
kader van hun inburgering. Samen met deze vraag wordt de klacht geuit dat bestaande cursussen niet 
toegankelijk zijn. Zelfs degenen die uit vrije wil een inburgeringscursus wensen te volgen, kunnen dit 
niet. 
 
Nadat de sector een aantal organisaties contacteerde (die cursussen Nederlands aanbieden) bleek het 
grootste probleem van de doelgroep de communicatie en het vormen van groepen van gelijkaardig 
niveau te zijn (taalkennis (eerste taal/tweede taal), cultuur, vroeger genoten onderwijs, …). 
 
Daarnaast is het niet evident voor een nieuwkomer om meteen toegang te krijgen tot de 
dienstverlening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap om een tolk gebarentaal 
aan te vragen. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze problematiek? 
 
2. Bestaat er een regeling waardoor een dove nieuwkomer in het kader van de inburgeringscursus 

aanspraak kan maken op een tolk gebarentaal, extra ondersteuning of andere faciliteiten?  
 

Worden hierbij alle kosten door de overheid gedragen? 
 

3. Wat zijn de voornaamste redenen, afgezien van plaatsgebrek (wachtlijsten), waardoor mensen 
geen inburgeringscursus KUNNEN volgen (handicap en andere redenen)? 

 
4. Worden gegevens bijgehouden over het aantal nieuwkomers dat zich aanmeldt doch, om een reden 

die buiten hun wil ligt (afgezien van de wachtlijsten), geen inburgeringscursus kan volgen? 
 
5. Wat is het gevolg voor de nieuwkomers die geen cursus KUNNEN volgen wegens de 

ontoegankelijkheid? 
 
6. Welke initiatieven neemt de minister om de inburgeringscursussen maximaal toegankelijk te 

maken? 
 
7. Is er terzake overleg met de ministers bevoegd voor Welzijn of Gelijke Kansen? 
 



-410-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
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1.  Het inburgeringsdecreet waarborgt het recht op een inburgeringstraject op maat. De 

onthaalbureaus staan dan ook voor de uitdaging om een cursusprogramma op maat van de 
nieuwkomer aan te bieden. Zij bieden de cursus maatschappelijke oriëntatie en de 
trajectbegeleiding aan. Wat de cursus Nederlands als tweede Taal en loopbaanoriëntatie betreft, 
doen zij een beroep op de aanbodverstrekkers NT2 en VDAB (bevoegdheid van Vlaams minister 
Vandenbroucke). Hieronder ga ik dan ook enkel verder in op het aanbod maatschappelijke 
oriëntatie van de onthaalbureaus.  
 
Een kleine rondvraag bij de onthaalbureaus met betrekking tot deze problematiek toont aan dat er 
de afgelopen jaren slechts enkele nieuwkomers met beperkt gehoor zich hebben aangediend op de 
onthaalbureaus. Deze nieuwkomers hebben, weliswaar onder extra begeleiding van de docenten, 
deelgenomen aan de cursus maatschappelijke oriëntatie. Er is totnogtoe geen ervaring met 
betrekking tot het inzetten van doventolken tijdens de cursus. Eén onthaalbureau meldt wel dat er 
momenteel gezocht wordt naar een oplossing voor het zomeraanbod waarbij er wellicht een 
beroep zal worden gedaan op een doventolk.  

 
2.  De onthaalbureaus kunnen onder bepaalde voorwaarden hun subsidies aanwenden om 

bijvoorbeeld gedeeltelijk tegemoet te komen in bepaalde kosten, opdat de randvoorwaarden er 
zouden zijn om een inburgeringsprogramma te kunnen volgen. Mijn administratie werkt 
momenteel aan de richtlijnen hieromtrent, rekening houdend met de beleidsaanbevelingen die 
recent in de financiële audit van de sector werden geformuleerd.  
Parallel hieraan kan het onthaalbureau in het geval van een dove of slechthorende nieuwkomer 
eveneens een beroep doen op extra ondersteuning en waar mogelijk de bestaande faciliteiten 
inschakelen.  

  
3.  Ook andere obstakels kunnen beletten dat de inburgeraars niet (onmiddellijk) kunnen instappen in 

het reguliere aanbod. In de recente rapportages van de onthaalbureaus (april 2006) worden o.m. de 
volgende redenen opgegeven die de inburgeraars zouden kunnen beletten om een 
inburgeringsprogramma te volgen : werk, bevalling, ziekte…  

  
4. Tijdens het intakegesprek met de nieuwkomer op het onthaalbureau kunnen eventuele 

“belemmerende factoren” geregistreerd worden in M@trix. Dit zijn factoren die de rechthebbende 
nieuwkomer zouden kunnen belemmeren om het inburgeringstraject tot een goed einde te 
volbrengen. De top vijf in Matrix bestaat onder meer uit: geen kinderopvang, medische redenen, 
persoonlijke/familiale redenen, vervoersproblemen of werk. 

  
5.  Nieuwkomers die onder de inburgeringsplicht vallen, kunnen een vrijstelling bekomen “indien de 

betrokkene ernstig ziek is of een mentale of fysieke handicap heeft, die deelname of verdere 
deelname aan het inburgeringstraject blijvend onmogelijk maakt” (artikel 31 van het Besluit van 
de Vlaamse regering betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid van 30 januari 2004). Er zijn hier 
dus geen concrete gevolgen aan verbonden.  
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6.  Met betrekking tot de cursussen maatschappelijke oriëntatie heeft het onthaalbureau de opdracht 
om dit aanbod maximaal toegankelijk te maken. Eerst en vooral worden de cursussen aangeboden 
op verschillende locaties en in de (contact-)taal van de nieuwkomer.  
Daarnaast kreeg het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) recent de opdracht om een aantal 
concrete werkinstrumenten en methodieken voor maatschappelijke oriëntatie te inventariseren en 
te ontwikkelen.  

 
7. Omtrent deze specifieke problematiek werd er nog geen overleg gevoerd met mijn collega 

bevoegd voor Welzijn of Gelijke Kansen. 
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Vraag nr. 140 
van 28 april 2006 
van FELIX STRACKX 
 
 
 
Sociale huur   -   Ongediertebestrijding 
 
Bij een ontoereikende hygiëne komt het nogal eens voor dat sociale appartementsgebouwen 
verontreinigd raken door allerlei ongedierte (bv. kakkerlakken). De oorzaak hiervan ligt meestal 
slechts in één appartement, van waaruit het ongedierte zich verspreidt door het hele gebouw. Het hele 
gebouw moet dan ontsmet worden door een gespecialiseerde firma. 
 
Het zou logisch zijn dat de factuur voor deze ontsmetting verhaald wordt op de veroorzaker van de 
verontreiniging. De standaardprocedure lijkt evenwel te zijn dat de socialehuisvestingsmaatschappij de 
kosten verdeelt over alle huurders, met als argument dat het hele gebouw moest worden behandeld. 
Wanneer dit verschillende keren per jaar gebeurt, loopt de factuur voor de huurders zeer hoog op, voor 
een feit waar zij geen schuld aan hebben. 
 
1. Klopt het dat bij de ontsmetting van een heel gebouw de factuur altijd wordt verdeeld over alle 

huurders, ongeacht wie er aan de basis ligt van de verontreiniging? 
 
2. Bestaan er hiervoor specifieke richtlijnen vanuit de VHM (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij) 

aan de socialehuisvestingsmaatschappijen? 
 

Zo neen, welke maatregelen worden hiervoor getroffen en wanneer? 
 

3. Is er voorzien in de mogelijkheid voor de huurders om de kosten terug te vorderen van degene die 
de verontreiniging heeft veroorzaakt? 

 
4. Vormt het herhaaldelijk aan de basis liggen van de verontreiniging van een sociaal 

appartementsgebouw met ongedierte, een onvoldoende grond voor uitdrijving? 
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1. Ik wil er eerst en vooral op wijzen dat een probleem met ongedierte niet noodzakelijk 

veroorzaakt wordt door ontoereikende hygiëne van een bewoner. Uit inlichtingen verstrekt 
door een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen blijkt dat ook de woonomgeving soms 
dergelijke overlast in en rond de gebouwen in de hand werkt (bijvoorbeeld bij problemen met 
ratten). Als dat het geval is, nemen de sociale huisvestingsmaatschappijen de kost van de 
bestrijding meestal op zich. Indien de oorzaak wel bij een bewoner ligt en het voor de sociale 
huisvestingsmaatschappij duidelijk is wie de verontreiniging veroorzaakt, zal de kost van de 
ongediertebestrijding op die huurder verhaald worden. Het is echter voor een verhuurder 
dikwijls zeer moeilijk om vast te stellen welke huurder de problemen veroorzaakt. De 
bewoners die problemen komen signaleren zijn meestal niet de bewoners die aan de basis 
liggen van de overlast. Wanneer het onduidelijk is wie verantwoordelijk is, wordt de kost 
doorgaans verdeeld onder alle huurders. 

 
2. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij heeft hieromtrent geen nadere richtlijnen vastgelegd. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1985 bepaalt welke kosten en lasten 
mogen worden doorgerekend aan de huurders, evenals de wijze van aanrekenen. Artikel 1, 8° 
van dat besluit bepaalt dat de kosten voortvloeiend uit werken en diensten die door de sociale 
huisvestingsmaatschappij ten behoeve van de huurder werden verricht, mogen worden 
opgenomen in de huurlasten. Op basis van deze bepaling kunnen onder meer de kosten van de 
ongediertebestrijding ten laste van de huurders worden gelegd. Dit besluit betreffende de 
huurlasten wordt momenteel grondig herbekeken in het licht van het uitwerken van een 
nieuwe sociale huurreglementering. Er wordt dan ook onderzocht op welke manier de 
verantwoordelijkheden van huurder en verhuurder naar de toekomst toe dienen te worden 
ingevuld. 

 
3. Zoals reeds gezegd in vraag 1. zal de sociale huisvestingsmaatschappij indien mogelijk de 

kosten verhalen op de huurder die voor overlast zorgt. Het is immers niet alleen voor de 
andere huurders maar ook voor de sociale huisvestingsmaatschappij het best om die bewoner 
voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen. Alleen wanneer de sociale 
huisvestingsmaatschappij onvoldoende zekerheid heeft over de bewoner die aan de basis ligt 
van de problemen zal zij de kost aan alle huurders aanrekenen. Indien een huurder de op die 
manier aangerekende bedragen wenst te recupereren bij de persoon die hij verantwoordelijk 
acht, zal hij zich tot het vredegerecht moeten wenden. 

 
4. De Vlaamse Wooncode, artikel 98 §3, bepaalt dat de sociale huisvestingsmaatschappij de 

lopende huurovereenkomst kan beëindigen bij een ernstige tekortkoming van de huurder met 
betrekking tot zijn verplichtingen. Elke huurder heeft volgens artikel 13 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 6 april 1995 tot vaststelling van de typehuurovereenkomst voor sociale 
huurwoningen de plicht zijn woning te gebruiken als een goed huisvader. Het herhaaldelijk 
veroorzaken van verontreiniging kan beschouwd worden als een inbreuk op die verplichting 
en kan dus een reden tot opzegging van de huurovereenkomst zijn.  
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Vraag nr. 141 
van 5 mei 2006 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
“Premiezoeker”   -   Franse vertaling 
 
Alle gemeenten hebben een brief gekregen betreffende de “premiezoeker” voor de 
huisvestingsmaatregelen, waardoor het voor de mensen gemakkelijker wordt gemaakt om te weten 
waar ze recht op hebben bij bouwen en verbouwen. 
 
Deze informatie is zeker ook interessant voor de inwoners van de faciliteitengemeenten.  
 
Ik moet evenwel vaststellen dat op het internetadres enkel informatie in het Nederlands wordt 
verstrekt. Volgens de taalwetgeving moet deze informatie eveneens beschikbaar zijn in het Frans voor 
de inwoners van de zes gemeenten met bijzonder taalstelsel. 
 
Wanneer komt er op de internetsite een vertaling in het Frans voor de inwoners van gemeenten met 
een bijzonder statuut? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 141 van 5 mei 2006 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
De gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen regelt het taalgebruik voor de 
diensten van de Gemeenschappen en Gewesten. Artikel 36, §1, 1° stelt dat de diensten van de Vlaamse 
Regering het Nederlands als bestuurstaal gebruiken. §2 van hetzelfde artikel regelt het taalgebruik van 
deze diensten in de gemeenten met een speciale taalregeling. In deze faciliteitengemeenten zijn de 
diensten van de Gemeenschappen en Gewesten onderworpen aan dezelfde taalregeling zoals die 
opgelegd is aan de plaatselijke diensten van die gemeenten. Het taalgebruik in de randgemeenten 
wordt geregeld door de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in 
bestuurszaken. Artikel 24 van deze wet schrijft voor dat de plaatselijke diensten die gevestigd zijn in 
de randgemeenten de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, in het 
Nederlands en het Frans stellen. In hun betrekkingen met particulieren gebruiken deze diensten de 
door de betrokkene gebruikte taal voor zover die taal het Nederlands of het Frans is, aldus artikel 25. 
 
Daarnaast regelt de omzendbrief 97/29 van de Vlaamse Raad het taalgebruik in de diensten van de 
Vlaamse regering. De omzendbrief bepaalt dat overheidspublicaties steeds in het Nederlands verspreid 
worden. De Vlaamse Gemeenschap houdt vast aan het principe van de homogeniteit van de 
taalgebieden. Dit betekent dat ook in de rand- en taalgrensgemeenten enkel Nederlandstalige 
exemplaren van folders en publicaties van de Vlaamse overheid worden verspreid. Van publicaties die 
op grote schaal verspreid worden bijv. huis aan huis en waarvan de boodschap voor een ruim publiek 
bestemd is, kunnen geïnteresseerde inwoners van een taalgrens- of randgemeente een vertaling krijgen 
indien zij daar persoonlijk om verzoeken. 
Volgens de laatste stand van de rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht is het niet 
vereist dat een overheidspublicatie integraal wordt vertaald. Een samenvatting van het essentiële van 
de inhoud volstaat. Het is dus niet nodig om identieke brochures in de andere taal te laten drukken. Dat 
zou budgettair onhaalbaar zijn en bovendien volledig indruisen tegen de geest van de taalwetgeving en 
het principe van de taalhomogeniteit van de taalgebieden.  
Deze visie wordt ook gedeeld door de Raad van State in zijn arresten van 23 december 2004 waarbij 
de omzendbrief Peeters conform de taalwetgeving werd bevonden.  
De taalwetgeving voorziet niet in een specifieke regeling voor websites, zodat hierop dezelfde 
principes van toepassing zijn als voor gedrukte publicaties.  
 
De omzendbrief 97/29 schrijft voor dat de berichten en mededelingen van de Vlaamse overheid enkel 
in het Nederlands gesteld moeten worden. Dit is de vaste lijn die de Vlaamse overheid hanteert.  
Desalniettemin schrijven de gewone wet van 9/8/1980 en de taalwet bestuurszaken voor dat de 
berichten en mededelingen in de randgemeenten in het Nederlands en het Frans moeten gesteld 
worden. Hieraan wordt voldaan door de informatie te stellen in het Frans wanneer er een 
geïndividualiseerd contact bestaat tussen een persoon uit een rand- of taalgrensgemeente en de 
Vlaamse overheid. Deze oplossing garandeert zowel de taalhomogeniteit van het Nederlands 
taalgebied als de toepassing van de taalwetgeving. 
Door de strikte interpretatie van de taalfaciliteiten door de Vlaamse regering en in navolging van de 
omzendbrief 92/29 moet de website Premiezoeker enkel en alleen in het Nederlands opgesteld worden. 
Slechts wanneer er sprake is van geïndividualiseerde contacten (bv. via e-mail) met personen uit de 
rand- of taalgrensgemeenten moet men het Frans gebruiken indien deze persoon het wenst. 
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Het is dus niet noodzakelijk dat de Vlaamse overheid al haar informatie systematisch in het Frans ter 
beschikking stelt aan alle inwoners van faciliteitengemeenten. Volgens de strikte interpretatie van de 
faciliteiten kan het stelsel van de taalfaciliteiten niet tot gevolg hebben dat aan de openbare diensten 
een veralgemeende tweetaligheid wordt opgelegd. De Vlaamse overheid zal de informatie op haar 
website dan ook niet in het Frans aanbieden. Dit zou overigens praktisch en budgettair onhaalbaar zijn. 
Inwoners die de Nederlandse tekst op de website niet verstaan kunnen via e-mail een Franse vertaling 
vragen van de gewenste informatie. 
Anderzijds staat het elke faciliteitengemeente vrij om - mits bronvermelding - op haar eigen website 
relevante informatie van de Vlaamse overheid over te nemen en in beide talen aan te bieden. 
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Vraag nr. 142 
van 5 mei 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Sociale woningen   -   Elektrische verwarming 
 
In 1981 waren er in Vlaanderen 70.837 (3,6%) woningen met elektrische verwarming. Tien jaar later 
waren het er 154.948 (7,3%) en nog eens tien jaar later – 2001, het jaar van de meest recente 
statistieken – waren het er 195.761 (8,5%). 
 
Voor een bouwheer biedt de installatie van elektrische verwarming enkele voordelen: de installatie is 
eenvoudig en goedkoop, regeling en onderhoud zijn eenvoudig, evenals de bediening. De nadelen, die 
vaak niet door de eigenaar, maar door de huurder ervaren worden, zijn de hoge gebruikskosten. 
Volgens vergelijkingen die Test-Aankoop verrichtte, komt elektrische verwarming steeds als minst 
voordelige vorm van gebouwenverwarming naar voren. Bovendien is elektrische verwarming een zeer 
onefficiënte verwarmingsbron. Er is doorgaans drie keer meer primaire energiegrondstof nodig om via 
een aardgascentrale elektriciteit te produceren, dan wanneer er via een hoogrendementsketel in huis 
rechtstreeks met gas verwarmd zou worden. Verwarmen met elektriciteit is daarom geen duurzame 
energietoepassing. 
 
Vooral voor sociale huurders kan de elektriciteitsfactuur als gevolg van elektrische verwarming hoog 
oplopen. Niet zelden is hun energiefactuur hierdoor hoger dan de huurprijs van hun sociale woning. 
Het spreekt voor zich dat een sociaal huisvestingsbeleid dat hiermee geen rekening houdt, zijn doel 
voorbijschiet. 
 
Bij de onderhandelingen over de liberalisering van de energiemarkt werd overeengekomen dat de 
middelen die het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas ter beschikking heeft, voor een deel konden 
worden aangewend voor de vervanging van elektrische verwarming in sociale woningen. 
 
1. Hoeveel sociale woongelegenheden in Vlaanderen worden momenteel nog elektrisch verwarmd? 

Is er een daling of stijging sinds de laatste cijfers van 2001? 
 
2. In hoeveel sociale woningen werd de elektrische verwarming sedert 2001 vervangen en welke 

verwarmingsbron kwam er in de plaats? 
 
3. Beschikt de minister over een inventaris van de bestedingen van het bedrag dat door het 

Controlecomité ter beschikking werd gesteld voor de vervanging van elektrische verwarming in 
sociale woningen in Vlaanderen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 142 van 5 mei 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
1. Er zijn geen statistieken over de evolutie in de tijd van de energievormen voor verwarming in 

de sociale woningbouw sector. De in de vraag aangehaalde gegevens zijn afkomstig van het 
NIS en geven de evolutie van de elektrisch verwarmend woningen voor Vlaanderen. Deze 
kunnen enigszins afwijken van de cijfers voor de sociale sector. Uit een enquête bij de sociale 
huisvestingsmaatschappijen van 2005 kan volgende verdeling van de diverse toegepaste 
energievormen voor verwarming worden opgemaakt.  

Aardgas
79%

Stookolie
6%

Elektrisch
8%

Onbekend
7%

 
Nagenoeg 4 op 5 van de woningen of appartementen hebben aardgasverwarming (individuele 
centrale verwarming of collectieve verwarming). De laatste jaren is vrij massaal 
overgeschakeld van stookolie naar aardgas. Deze operatie is relatief eenvoudig gezien enkel de 
ketel moet vervangen worden. Stookolie heeft nog een aandeel van 6 %. Verwacht wordt dat 
dit cijfer in de komende jaren verder zal afnemen. Elektrische verwarming maakt nog 8 % uit 
van het woningbestand. Dit cijfer ligt in de grootte orde van de NIS gegevens van 2001 

 
2. Ook hier zijn weinig cijfers bekend. In geval van renovatie of vervangingsbouw wordt 

elektrische verwarming verlaten ten voordele van aardgas. Buiten deze projecten zijn er geen 
gevallen bekend waarbij zuiver en alleen de verwarming is aangepast. Omschakeling van 
elektrische verwarming naar centrale verwarming op gas is vrij ingrijpend en kostelijk. 
Aanbrengen van radiatoren en leidingen, plaats voor een verwarmingsketel, mogelijkheden 
voor rookgasafvoer,… In appartementsgebouwen is veelal een omschakeling niet mogelijk 
door gebrek aan tellerlokalen, technische kokers,… Andere REG-maatregelen zijn vaak 
goedkoper en efficiënter, zoals het vervangen van enkele beglazing door isolerende beglazing 
en het aanbrengen van een dakisolatie. 

 
3. Momenteel lopen er onderhandelingen tussen het Vlaams Energieagentschap (voordien 

ANRE), de netbeheerders en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij inzake de besteding van 
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het bedrag. Uit een peiling bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, uitgevoerd begin dit 
jaar, blijkt dat van de ongeveer 7.500 elektrisch verwarmde woningen iets minder dan 1/3de 
een kans maakt om omgeschakeld te worden. Het betreft (benaderend) 380 
eengezinswoningen en 1.960 appartementen. Bij deze laatste worden echter nogal wat 
technische moeilijkheden verwacht (zie vraag 2), zodat in de praktijk het aantal 
omschakelingen lager zal liggen. Twee sociale huisvestingsmaatschappijen zijn goed voor 
bijna de helft van de mogelijke omschakelingen. Uit deze peiling blijkt algemeen dat pas tot 
verandering zal over gegaan worden als de premie 40% van de investering bedraagt. Dit zou 
een premie in de ordegrootte van 2.400 euro/installatie betekenen. Aldus zouden iets minder 
dan 1.000 premies kunnen toegekend worden.  

 
De netbeheerders hebben echter nog geen beslissing genomen betreffende deze maatregel. 
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Vraag nr. 143 
van 5 mei 2006 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Slapende bouwgronden   -   Bouwproject Temse 
 
In het regeerakkoord lezen we dat de regering een actief grond- en pandenbeleid zal voeren in 
samenwerking met de andere besturen en private partners. Grondeigenaars zullen worden gestimuleerd 
om hun bouwkavels en panden op een marktconforme manier ter beschikking te stellen. 
 
Omdat ongeveer twee op de drie slapende bouwgronden rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn 
van de overheid, is haar verantwoordelijkheid terzake groot. Dat alle publieke rechtspersonen 
(gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, huisvestingsmaatschappijen, de Vlaamse Gemeenschap 
en het Vlaams Gewest, …) gestimuleerd zullen worden om hun  bouwgronden op de markt te brengen, 
is een goed vertrekpunt. Het Regeerakkoord vermeldt dat daartoe met hen afspraken worden gemaakt. 
Bovendien stelt de regering dat in samenwerking met de gemeenten maatregelen zullen worden 
genomen om het om louter speculatieve redenen in eigendom houden van grote aantallen 
bouwpercelen in goedgekeurde verkavelingen, tegen te gaan. Het blijft inderdaad nodig om meer 
kavels in de woonzone op de markt te brengen. 
 
Daarom vernam ik met verbazing dat een voorstel in die zin van de Bouwmaatschappij Temse om 
vijftig sociale wooneenheden te realiseren door de aankoop van de gronden van de kerkfabriek, niet 
kan/zal doorgaan. De betrokken kerkfabriek was bij aanvang akkoord met de verkoop, maar 
uiteindelijk kwam ze hierop terug. 
 
1. In hoeverre hebben in 2005 de socialehuisvestingsmaatschappijen hun grondreserves in 

woonuitbreidingsgebieden aangesneden? 
 
2. Wat is de grootteorde van de bouwgronden van respectievelijk de huisvestingsmaatschappijen, de 

kerkfabrieken, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap? 
 
3. Om welke redenen kan dit project voor vijftig sociale wooneenheden van de Bouwmaatschappij 

Temse niet doorgaan? 
 
4. Het beheer van de goederen van de kerkfabrieken, dus ook de aan- en verkopen van gronden, is de 

autonome beslissingsbevoegdheid van de kerkfabrieken. 
 

Moeten gemeente en provincie op de hoogte gebracht worden van de redenen waarom de 
beslissing van de kerkfabriek genomen werd? Wat betekenen daarbij “gegronde redenen”? 
 

5. Welke initiatieven neemt de minister om herhaling in de toekomst te vermijden? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 143 van 8 mei 2006 
van JOS STASSEN 
 
 
 
1. In de databank ‘Gronden-Projecten’ van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij worden deze 

gegevens niet bijgehouden. Op deze vraag kan dan ook geen antwoord worden geleverd. 
 

2. De sociale huisvestingsmaatschappijen samen beschikken over een totaal aan grondreserve 
van circa 1340 ha, waarvan 760 ha gelegen in woonuitbreidingsgebied, ca 420 ha daarvan is 
aansnijdbaar op korte termijn (voor 2012); 580 ha van de grondreserve is gelegen in 
woongebied.  

 
3. De Bouwmaatschappij van Temse legt uit dat het hier gaat om verschillende gronden van de 

Kerkfabriek H. Hart, namelijk een bestaande oude kerk en aanpalende grond in de R. 
Lefevrestraat, een hoekperceel in de Azalealaan dat vandaag als speelplein gebruikt wordt, en 
een braakliggend perceel in de Welvaartlaan, aansluitend bij de Sompershoekwijk van haar. 
Het project kan niet doorgaan omdat de Kerkfabriek niet wenst te verkopen aan de 
Bouwmaatschappij van Temse.  

 
4. In het kader van het algemeen administratief toezicht moet de kerkraad die de betrokken 

Kerkfabriek bestuurt, een afschrift van de notulen van de vergadering van de kerkraad en van 
het centraal kerkbestuur gelijktijdig aan de provinciegouverneur en de gemeente overheid 
versturen. Daarvoor beschikt zij over een termijn van twintig dagen.  

 
5. Ondanks het feit dat er binnen het beleidsdomein Wonen betracht wordt om via verschillende 

pistes zoveel mogelijk geïnteresseerde partners te betrekken in functie van een versnelde 
ontwikkeling van een kwalitatief en betaalbaar aanbod, ligt het niet in de bevoegdheid van de 
minister van Wonen om dergelijke scenario’s in de toekomst te vermijden. Voorliggende 
problematiek kadert binnen de lokale autonomie en is dus vooreerst een gemeentelijke 
aangelegenheid. 
Binnen de ondersteuning van het lokaal woonbeleid, dat momenteel in voorbereiding is, 
voorzie ik weliswaar de extra ondersteuning van gemeenten in hun procesbegeleiding bij 
lokaal woonoverleg. Die procesbegeleiding zal tweeledig en complementair opgevat worden. 
Enerzijds verzorgen de cellen Huisvesting van de respectievelijke provincies de ‘coaching’ en 
anderzijds staat het departement RWO in voor de ‘tweedelijnsondersteuning’: het aanleveren 
van kennis, informatie en vorming aan gemeenten en lokale woonactoren. 
Binnen de coaching wordt de nadruk gelegd op het stimuleren van sociale woonprojecten. De 
focus zal hierbij liggen op de programmatie en op de toewijzing. 
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Vraag nr. 145 
van 11 mei 2006 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Sociale woningen   -   Toegankelijkheid 
 
De Vlaamse Wooncode bepaalt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. “Daartoe moet de 
beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving 
tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.” (art. 3 Vlaamse Wooncode). 
 
In de beleidsnota van de minister vond ik twee bepalingen terug aangaande toegankelijke 
woongelegenheid voor personen met een handicap. 
 
Enerzijds wees de minister op de actualisering van de verbeterings- en aanpassingspremie en de 
uitbreiding naar verhuurders die hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren. Ik veronderstel 
dat dit ook slaat op de aanpassingspremie. 
 
Een tweede passage uit zijn beleidsnota onder “raakvlakken wonen-welzijn” verwijst naar het 
regelgevend kader dat werd geschapen voor huisvestingsprojecten op maat van personen met een 
handicap onder de naam ADL. Dit heeft dus slechts betrekking op een kleine subgroep. 
 
Geregeld krijg ik hulpvragen van personen met een handicap die op zoek zijn naar een geschikte 
woning. Het gaat dan vaak over jongeren die zoveel als mogelijk zelfstandig willen leven. Na hun 
studies wensen zij het ouderlijk huis te verlaten of kunnen zij niet langer in hun aangepast 
studentenkot blijven of willen/moeten zij de instelling waar zij tot dusver verbleven, verlaten. Het zijn 
vaak emotionele verhalen waarbij de mensen ten einde raad zijn omdat ze alle mogelijke instanties 
aangesproken hebben, maar geen oplossing gevonden hebben. 
 
Vaak wenden mensen met een mobiliteitsbeperking zich tot de sociale huurmarkt omdat de zoektocht 
op de privé-woningmarkt niets oplevert. Maar ook de socialehuisvestingsmaatschappijen houden niet 
altijd rekening met deze doelgroep in hun beleid om verschillende redenen. Dat blijkt onder meer uit 
het Jaarplan 2004 van het Steunpunt Toegankelijkheid van de provincie Limburg. Daarin wordt 
aangehaald dat de inspanningen uit het verleden van de provincie Limburg om de sociale 
huisvestingssector te sensibiliseren over het belang van aanpasbare woningen en aangepast bouwen, 
niet het verhoopte resultaat hadden. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze problematiek? 
 
2. Beschikt de minister over gegevens m.b.t. het aantal sociale woningen dat toegankelijk is voor 

personen met een mobiliteitsbeperking (graag overzicht per stad/gemeente)? 
 

Zo deze gegevens niet beschikbaar zijn, worden ze dan opgevraagd? 
 
Welk percentage vertegenwoordigt dit op het totaal aantal sociale woningen? 
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3. Wordt er met de Vlaamse overheid een beleid uitgestippeld waarbij 

socialehuisvestingsmaatschappijen rekening moeten houden met deze doelgroep? 
 
4. Welke maatregelen worden er op dat vlak genomen of gepland? Zijn of worden er bijvoorbeeld 

quota ingevoerd, of worden er extra (financiële) inspanningen geleverd opdat de eventuele 
meerkosten die een aangepaste nieuwbouwwoning (of renovatie) met zich meebrengt geen 
drempel is voor de socialehuisvestingsmaatschappijen? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 145 van 11 mei 2006 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. Het is mij inderdaad bekend dat personen met een handicap minder vlot toegang hebben tot de 

private huurmarkt. De sociale huurmarkt biedt wel oplossingen, maar gezien het hier sociale 
huisvesting betreft, is de toegang inkomensgebonden en gerelateerd aan welbepaalde 
toewijzingsregels. Deze toewijzingsregels kunnen soms samenwerkingsprojecten tussen wonen en 
welzijn bemoeilijken omdat sociale huurwoningen enkel kunnen toegewezen worden volgens de 
volgorde op de wachtlijst. Met andere woorden: er kan geen voorrang gegeven worden voor 
personen met een handicap. Er is enkel voorrang mogelijk indien een persoon met een handicap 
kandidaat is voor een woning die speciaal voor personen met een handicap uitgerust werd. 
Daarnaast zijn er de verhuringen buiten het sociaal huurstelsel waarbij de woningen aan een 
welzijnsactor kunnen worden doorverhuurd die deze dan aan personen met een handicap kan 
doorverhuren. Ook is er meer vraag naar dan aanbod aan sociale huurwoningen, waardoor 
wachtlijsten ontstaan. De Vlaamse overheid heeft de laatste jaren dan ook enorm geïnvesteerd in 
de bouw van sociale huurwoningen om zo het aanbod te verhogen en zal deze investeringen ook in 
de volgende jaren blijven doen.  

 
Omtrent deze materie is er op regelmatige basis ook overleg tussen woon- en welzijnsactoren om 
tot een geïntegreerde en tegelijk meer gedifferentieerde benadering van wonen en welzijn te 
komen. Dit overleg vindt plaats in de schoot van de denktank wonen-welzijn.   
 
In verband met het jaarplan 2004 van het Steunpunt Toegankelijkheid van de provincie Limburg, 
blijkt dat inderdaad een actie aangekondigd werd ter sensibilisatie van provincie- en/of 
gemeenteraadsleden die zetelen in de bestuursorganen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Uit het werkingsverslag blijkt dat deze actie niet geconcretiseerd werd, gezien er een provinciaal 
reglement over het stimuleren van projecten waarin de relatie wonen-zorg centraal staan, 
gecreëerd werd. Dit reglement houdt in dat erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, 
gemeenten en verenigingen van gemeenten, OCMW’s en verenigingen van OCMW’s, CAW’s en 
voorzieningen voor personen met een handicap een renteloze lening kunnen ontvangen voor de 
financiering van een bouwproject dat inspeelt op de behoefte naar aangepaste woonvormen voor 
specifieke doelgroepen. Bij de goedkeuring van projecten wordt onder meer rekening gehouden 
met de toegankelijkheid en de aanpasbaarheid van de woonvormen (dit wil zeggen dat een 
toegankelijkheidsadvies van het Toegankelijkheidsbureau verplicht deel uit maakt van het 
aanvraagdossier voor een renteloze lening).  
In de loop van het volgende werkjaar wordt nagegaan of dit reglement een voldoende 
sensibiliserend effect op de sociale huisvestingsmaatschappijen heeft. Afhankelijk hiervan kunnen 
bijkomende acties gevoerd worden.  
 
 

2. De meest recente gegevens waarover de VHM beschikt, dateren van 2004. Deze cijfers werden 
aangeleverd door de sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van opgevraagde statistische 
inlichtingenfiches. Het betreft hier in de eerste plaats woningen specifiek “bestemd” voor 
personen met een handicap. Deze aantallen kunnen slechts geografisch worden gerefereerd tot op 
niveau van het totale werkgebied per SHM (dus niet per gemeente en slechts onder voorbehoud 
per arrondissement).  
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Per provincie geeft dit onderstaande aandeel (toestand 2004): 
 

  PROVINCIE #WON #WON MV % 
  ANTWERPEN 44513 308 0,69% 
  VLAAMS-BRABANT 15147 82 0,54% 
  WEST-VLAANDEREN 25548 220 0,86% 
  OOST-VLAANDEREN 32597 166 0,51% 
  LIMBURG 17017 233 1,37% 
  VL-GEWEST 134822 1009 0,75% 

 
Dit zijn echter enkel de woning die specifiek bestemd zijn voor personen met een handicap. 
Hierbuiten zijn er nog sociale huurwoningen die toegankelijk of aanpasbaar zijn, maar hier worden 
momenteel nog geen gegevens over verzameld op systematische basis. Wanneer de 
begripsomschrijving zou worden uitgebreid volgens een wat ruimere definitie van “aanpasbare” 
woningen en/ of “toegankelijke” woningen, kunnen dit er dus aanzienlijk meer zijn.  
Met het oog op een meer accurate inventaris plant de VHM, om het begrippenkader rond 
“toegankelijkheid” duidelijker te onderscheiden bij een volgende bevraging in 2007. Dit 
onderscheid zou volgens niveau gebeuren: bezoekbaar, aanpasbaar (rolstoelgebruiker), aangepast 
en/of zorgwoningen voor specifieke subgroepen (ADL, MS, …). Door de gegevens in de databank 
patrimonium te koppelen op woningniveau, moeten nieuw op te vragen gegevens ook geografisch 
kunnen worden gerefereerd. In zoverre de bescherming op de persoonlijke levenssfeer het toelaat, 
wordt tevens betracht een beter zicht te krijgen op de effectieve bezetting van aanpasbare 
woningen door personen met een handicap. 
 

3. Momenteel is er het regelgevende kader met betrekking tot ADL-woningen (Activiteiten Dagelijks 
Leven), de VHM-ontwerprichtlijnen en -aanbevelingen inzake aanpasbaar bouwen, de 
voorrangsregels in het sociaal huurbesluit en de mogelijkheid om woningen te verhuren buiten het 
sociaal huurstelsel.  
 
Binnen de denktank wonen-welzijn werd getracht de concrete knelpunten in verband met 
samenwerkingsprojecten wonen-welzijn voor bepaalde doelgroepen op te lijsten en hierrond 
aanbevelingen te formuleren. Er werd geconstateerd dat voor wat betreft sociale huisvesting het 
toewijzingsreglement een struikelblok kan zijn. In de voorbereidingen van het nieuwe kaderbesluit 
sociale huur zal hier rekening mee gehouden. Het is de bedoeling om specifieke toewijzingsregels 
voor doelgroepen op lokaal niveau mogelijk te maken mits voldoende gemotiveerd en 
geobjectiveerd.  
 
Naast dit eerder conceptueel werk, wordt er op het terrein op regelmatige basis overleg gepleegd 
tussen de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen 
met een Handicap om mogelijke projecten (bv ADL) te faciliteren.  

 
4. Wat de meerkosten betreft, werd in de denktank voorgesteld dat de sociale 

huisvestingsmaatschappijen moeten voorzien in een voldoende aanbod van woningen die qua 
concept makkelijk aan te passen zijn, maar dat de verdere fine-tuning naar individuele gevallen op 
kosten van het budget Welzijn zou moeten kunnen gebeuren. Hierover wordt overlegd met het 
Vlaams Fonds, o.a. omtrent het probleem dat het Vlaams Fonds nu geen aanpassingspremies ter 
beschikking stelt voor nieuwbouwprojecten.   
 
Ook zonder veel extra woningoppervlakte of meerkosten, kan er binnen ontwerpconcepten reeds 
rekening worden gehouden met enkele basisprincipes van “aanpasbaar bouwen” of “levenslang 
wonen”. Binnen het systeem van maximumkostprijzen VHM worden hiertoe meeroppervlakten tot 
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20% toegestaan. Hoewel niet als dusdanig specifiek bestemd voor een bepaalde doelgroep, worden 
steeds meer sociale woningen volgens deze principes gebouwd.  
 
In zover dit niet leidt tot maximum kostprijsoverschrijdende concepten, beveelt de VHM - in haar  
Concept- & Ontwerponderrichtingen C 2001(<http://www.vhm.be/C2001/C2001frame.htm>) - 
aan om alle “gelijkvloerse” woningen (met badkamer en minstens één slaapkamer op de 
gelijkvloerse verdieping), alsook de appartementen toegankelijk met lift, op te vatten als 
“aanpasbare” woningen. Voor verdiepingswoningen vraagt de VHM om rechte steektrappen te 
voorzien, om zo de eventuele plaatsing van een stoeltjeslift mogelijk te maken. Naar 
‘bezoekbaarheid’ toe eist de VHM dat de ontsluiting van alle appartementsgebouwen (met lift) 
aangepast wordt aan rolstoelgebruikers (helling & breedte toegangswegen en inkomdeuren, 
gangen, opstelruimte en minimum binnenafmetingen lift (110x140 cm). Ook biedt de VHM de 
webversie aan van de “Ontwerpgids Levenslang Wonen” van het Platform Wonen van Ouderen 
(<http://www.vhm.be/Levenslang2/levenslangframe.htm>). 
 
De sensibilisering van zowel SHM’s als ontwerpers begint stilaan ook vruchten af te werpen. 
Meestal gaat het om een beperkt aandeel woningen binnen een project, soms ook over grotere 
aantallen. Een voorbeeld uit de praktijk is het project “Heuvelhof” te Kessel-Lo met 38+53 
woningen in twee fasen (zie bijlagen). Alle patiowoningen beschikken er over een gelijkvloerse 
slaapkamer en badkamer. Standaard werd rekening gehouden met deurbreedtes van 100 cm en de 
nodige opstelruimte en draaicirkel voor een rolstoel. Door een extra slaapkamer op de verdieping 
is de woning zowel geschikt voor een jong gezin als een ouder koppel. Op maat van een persoon 
met een handicap kan hier achteraf bv. makkelijk een aangepaste keuken worden voorzien.  
 
Een realistische benadering tot het bevorderen van de sociale integratie van personen met een 
handicap en het pro-actief inspelen op het ouder worden van de bevolking, bestaat dus onder meer 
in het voorzien van voldoende aanpasbare woningen binnen sociale woonprojecten en het 
promoten van het concept “Levenslang Wonen”.  
 
 

BIJLAGEN: 
 

1.  S2PFOL  0771 145257 -TYPEVOORBEELD HEUVELHOF, KESSEL-LO/ LEUVEN 
2. S2PFOL  0771 145314-TYPEVOORBEELD DIJLEDAL, LEUVEN 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/145/antw.145.bijlage.001.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/145/antw.145.bijlage.002.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 146 
van 11 mei 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Europese Rekenkamer   -   Onverenigbaarheid met burgemeesterambt 
 
Artikel 11 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt welke personen geen deel kunnen 
uitmaken van een gemeenteraad. Deze bepaling van het gemeentedecreet houdt een verruiming in van 
de regeling zoals ze vervat is in artikel 71 van de Nieuwe Gemeentewet. Die verruiming heeft tot doel 
om de participatie van zoveel mogelijk mensen aan de politieke besluitvorming te garanderen. 
 
Het gemeentedecreet bevat tevens een aantal situaties waarbij de burgemeester of een schepen zich 
kan laten “verhinderen”. Aldus verwijst punt 1° van artikel 48 bijvoorbeeld naar het feit dat de 
schepen die lid is van de federale of Vlaamse Regering of van de Europese Commissie verhinderd is. 
Dit artikel is tevens van toepassing op de burgemeester. 
 
De laatste weken zijn er in Europese kringen vragen opgedoken rond het Belgisch lid van de Europese 
Rekenkamer dat ook nog titelvoerend burgemeester is en tevens van plan lijkt om kandidaat te zijn bij 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het reglement van orde van de Rekenkamer van de Europese 
Gemeenschappen bevat geen bepalingen die verwijzen naar onverenigbaarheden van het lidmaatschap 
van de Rekenkamer met andere functies. Er wordt in artikel 3 van dat reglement “Verplichtingen en 
uitoefening van de bevoegdheden van de leden” wel het volgende gesteld: “De leden oefenen hun 
ambt uit overeenkomstig de artikelen 247, leden 4 en 5, van het EG-Verdrag en 160 B, leden 4 en 5, 
van het EGA-Verdrag”. 
 
Artikel 247, leden 4 en 5, van het EG-Verdrag bepalen het volgende: 
 
“4. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen 
belang van de gemeenschap. 
 
Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige regering of enig 
lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun 
ambt. 
 
5. De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere 
beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten.” 
 
Nu is de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden niet verantwoordelijk om de naleving 
van de interne procedures en reglementen van de Europese Rekenkamer te garanderen; dat is in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid van deze instelling zelf. 
 
Anderzijds kan hij als minister van Binnenlands Bestuur ook niet geheel onverschillig blijven wanneer 
er discussie ontstaat over de vraag of men in dat geval titelvoerend burgemeester kan zijn of blijven 
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en/of kan deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dergelijke discussies hebben 
immers ontegensprekelijk ook gevolgen op de bestuurlijke stabiliteit van de betrokken gemeente zelf. 
 
1. Werd de minister op enige manier op de hoogte gesteld van het feit dat de voorzitter van de 

Commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement aan de voorzitter van de Europese 
Rekenkamer heeft laten weten dat het Belgisch lid van die rekenkamer een functie uitoefent, 
zijnde die van titelvoerend burgemeester, die niet verenigbaar zou zijn met het lidmaatschap van 
de Europese Rekenkamer? 

 
2. Heeft de minister enige klacht ontvangen tegen deze cumul vanwege leden van de gemeenteraad 

van de gemeente Overpelt? 
 

Zo ja, op welke manier heeft hij deze behandeld? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 146 van 11 mei 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
In overeenstemming met artikel 247, vierde lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, oefenen de leden van de Rekenkamer hun ambt volkomen onafhankelijk in het 
algemeen belang van de Gemeenschap uit. 
 
Het vijfde lid van dit artikel stelt dat de leden van de Rekenkamer gedurende hun ambtsperiode geen 
andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen verloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding 
verbinden zij zich plechtig om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak 
voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het 
aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode. 
 
Ik werd niet op de hoogte gesteld van het feit dat de voorzitter van de Commissie Begrotingscontrole 
van het Europees Parlement aan de voorzitter van de Europese Rekenkamer heeft laten weten dat het 
Belgisch lid van die Rekenkamer een functie uitoefent, zijnde die van titelvoerend burgemeester, die 
niet verenigbaar zou zijn met het lidmaatschap van de Europese Rekenkamer. 
 
Ook heb ik niet enige klacht ontvangen tegen deze cumul vanwege leden van de gemeenteraad van de 
gemeente Overpelt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 149 
van 11 mei 2006 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Silvertopblokken Antwerpen   -   Renovatie 
 
De renovatie van de drie Silvertopblokken op het Antwerpse Kiel startte niet onopgemerkt. Voormalig 
minister van Huisvesting Gabriëls wilde de blokken laten afbreken, maar keurde na protesten de 
renovatie van de blokken alsnog goed. 
 
Op 25 februari 2003 gaf de raad van bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zijn toelating 
voor de volledige renovatie van de torens. Het totale prijskaartje van de renovatie zou 42 miljoen euro 
bedragen, het grootste renovatieproject uit de Vlaamse sociale woningbouwgeschiedenis. Van de 
torens zou immers alleen het skelet overblijven, al de rest zou opnieuw worden opgetrokken. De 
werken begonnen met toren 1. Vanaf april 2006 zouden luidens mediaberichten van 30 september 
2005 de eerste bewoners opnieuw in de 197 gerenoveerde appartementen van toren 1 kunnen 
intrekken. De oorspronkelijke huurders krijgen voorrang. Het is echter zeer de vraag of veel huurders 
zullen terugkeren, gezien de verdubbelde basishuurprijs van 115 naar 235 euro. Tegen 2010 zouden de 
werkzaamheden aan de drie torens beëindigd moeten zijn. 
 
Recentelijk vernam ik dat er, voorafgaand aan de algehele renovatie, nog veel kosten gemaakt zijn aan 
de Silvertopblokken die in feite kosten op het sterfhuis waren. Men gewaagt van geldverspilling. Meer 
bepaald zouden net voor de algehele renovatie van toren 1 nog de brievenbussen vernieuwd zijn, en de 
bellen van de appartementen. Ook zou nog een nieuwe centrale verwarming geplaatst zijn, nieuwe 
warmwatertoestellen, zou de gevel nog vernieuwd zijn, enzovoort. Bepaalde van deze werkzaamheden 
zouden  nog geduurd hebben tot enkele weken voor de afbraak van de eerste blok. Tevens werd er ten 
tijde van het optrekken van de Silvertoptorens in 1973 naar verluidt een lening aangegaan met een 
duurtijd van 66 jaar, die nu nog zou moeten worden terugbetaald, terwijl het gebouw – het skelet 
uitgezonderd – in feite niet meer bestaat. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van alle werkzaamheden die de laatste vijf jaar – voor de 

algehele renovatie – zijn uitgevoerd aan de Silvertoptorens met een kostprijs van meer dan 5.000 
euro? 

 
2. Waren deze kosten verantwoord, gezien het feit dat in 2004 gestart werd met de algehele 

renovatie? 
 
3. Klopt het dat er voor de oprichting van de Silvertoptorens in 1973 een lening werd aangegaan met 

een duurtijd van 66 jaar, die nog verder moet worden afbetaald? 
 
4. Wonen er al opnieuw mensen in de vernieuwde eerste Silvertopblok? 
 
5. Hoeveel van deze mensen zijn vroegere bewoners van dit gebouw die opnieuw gehuisvest 

werden? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 149 van 11 mei 2005 
van JAN PENRIS 
 
 
 
1. Het spreekt voor zich dat De Goede Woning op een voorzichtige wijze is omgegaan met 

investeringen in de 3 torens van de Silvertop in het licht van de geplande grondige renovatie 
ervan. Maar het is belangrijk vooraf te stellen dat de uiteindelijke beslissing omtrent de renovatie 
pas eind 2002 is genomen en heel de tijd zijn er huurders in blijven wonen (tenminste voor zover 
dat verantwoord was) en de appartementen moesten dus blijvend onderhouden worden zodat het 
wonen er nog verantwoord en veilig was. Bovendien konden de appartementen niet leeg blijven 
staan en moesten ze dus nog verhuurd worden. Zo moesten vanzelfsprekend tot op het einde de 
liften veilig blijven, zelfs voor de allerlaatste bewoners. Een voorbeeld van het feit dat er geen 
onnodige investeringen werden gedaan is inderdaad dat de appartementen die zonder belangrijke 
(en dus dure) werken niet konden worden verhuurd, ook effectief niet meer werden verhuurd en 
dus leeg bleven staan. Bovendien werd er bij de nieuwe verhuringen in de eerst te renoveren toren 
zelfs goedkopere vloerbekleding gelegd (type novilon i.p.v. linoneum). En op het einde, een paar 
maanden voor de verhuis en de renovatie van toren 1 werden er een paar liften buiten werking 
gesteld, precies om geen onnodige kosten te doen. 

 

In bijlage vindt u de cijfers voor de werken die nog aan de 3 torens van de Silvertop werden 
uitgevoerd de laatste 5 jaar voor de start van de werken aan toren 1 in 2004.  

 
2. Het gaat duidelijk enkel om werken die nodig waren voor de instandhouding en de veiligheid en 

dus nodig voor de huurders die er woonden. Aan de verwarmings- en warmwatertoestellen 
(individueel per appartement) zijn enkel die toestellen vervangen die onherstelbaar defect waren. 
Alle recente toestellen zijn, voor de afbraakwerken begonnen, door de technische dienst van de 
vennootschap gerecupereerd. De enige uitzondering betreft het vervangen van de brievenbussen in 
toren 1 in de loop van 2001. Het waren evenwel de enige brievenbussen die nog in hout waren en 
ze werden een paar keer in brand gestoken zodat er in het kader van de veiligheid van de bewoners 
absoluut iets moest worden gedaan. Op dat moment was er trouwens nog geen beslissing gevallen 
of - laat staan wanneer - de renovatie zou doorgaan. Tenslotte dient aangestipt dat de vervanging 
van de brievenbussen werd betaald met SIF-middelen zodat in elk geval de huurders er de kosten 
niet van moest dragen. 

 
3. Alle leningen van de NMH, de voorloper van de VHM, werden destijds op 66 jaar genomen, dus 

ook de lening voor de bouw van het Silvertopcomplex. De lening voor de oorspronkelijke bouw 
loopt dus nog verder. 

 
4. Ja. Op 7 juni woonden er al 25 huishoudens in toren 1. Bijna elke dag komen er nieuwe huurders 

bij. 
 
5. Van deze 25 huishoudens zijn er 2 die vroeger ook al in toren 1 van de Silvertop woonden. 
 
BIJLAGE 
 
Overzicht in euro werkzaamheden Silvertoptorens 1999 t.e.m. 2003 
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Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/149/antw.149.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 150 
van 19 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Gemeenteraadsverkiezingen   -  “Periode van voorzichtige zaken” 
 
Als bevoegde Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur heeft de minister met een rondzendbrief de 
“periode van de voorzichtige zaken”afgekondigd voor de gemeenten. 
 
Dat is de periode vóór de verkiezingen waarin colleges van burgemeester en schepenen geen 
beslissingen meer mogen nemen die nodeloos het beleid van de volgende ploeg in het gedrang 
brengen of de financiën bezwaren. Nog gauw een groot aantal benoemingen doen, het personeel een 
opslag beloven die pas volgend jaar ingaat, nog snel nieuwe auto’s en zendapparatuur bestellen voor 
de politie, dat past niet. 
 
In zijn rondzendbrief stelt de minister dat de gemeenteraden en colleges van burgemeester en 
schepenen “vanzelfsprekend hun volle bevoegdheid behouden tot aan de verkiezingen”. “Maar het is 
een algemene regel van behoorlijk bestuur dat zij in het jaar van de verkiezingen de nodige 
voorzichtigheid in acht nemen.” 
 
Verder waarschuwt de minister ook voor het misbruik van gemeentelijke informatiebladen en 
websites. “Dat zijn publicaties van de overheid, niet van de regerende meerderheid”, luidt het. Ze 
dienen om objectieve informatie te geven, geen gekleurde. 
 
Naar ik verneem, interpreteren sommige gemeentebesturen de inhoud van de rondzendbrief anders. Zo 
keurde  onder meer de gemeenteraad van Affligem op 16 mei 2006 enkele bevorderingsvoorwaarden 
goed van enkele personeelsleden. De gemeenteraad oordeelde dat het hier om “kleine” bevorderingen  
ging en dus niet in strijd  met de rondzendbrief. 
 
1. Kunnen gemeentebesturen in deze periode voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen nog 

bevorderingen goedkeuren? 
 

Zijn deze beslissingen niet in strijd met de rondzendbrief van de minister en hoe moet de 
omzendbrief terzake geïnterpreteerd worden? 

 
2. Welke sancties kunnen er genomen worden tegen “onwillige” gemeentebesturen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 150 van 19 mei 2006 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Met de geciteerde omzendbrief BA 2006/02 van 3 februari 2006 verzocht ik de lokale en provinciale 
overheden inderdaad om in het jaar van de verkiezingen en tot aan de installatie van de nieuwe raden 
met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van 
de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren. 
 
Het goedkeuren van bevorderingsvoorwaarden is niet noodzakelijk strijdig met deze richtlijn, maar 
kan ook passen in een gewone verderzetting van het dagelijkse personeelsbeleid. Het is niet altijd een 
uiting van nieuwe beleidsmaatregelen of een nodeloos verzwaren van de financiën.  
 
Aangezien u in deze vraag verwijst naar een concreet geval zal mijn administratie dit concreet geval 
verder onderzoeken. 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 155 
van 19 mei 2006 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Onbewoonbaarverklaring   -   Herhuisvestingsplicht burgemeester 
 
In geval van onbewoonbaarverklaring is de burgemeester verplicht om voor herhuisvesting te zorgen. 
 
Dit veroorzaakt in de praktijk nogal wat problemen. 
 
Voorzover er al opvangmogelijkheden zijn, komen bewoners bijvoorbeeld niet in aanmerking voor 
voorrang op een sociale woning. Of ze komen niet in aanmerking voor een doorgangswoning, soms 
met het argument dat ze zelf het kwaliteitsonderzoek hebben gevraagd en de onbewoonbaarverklaring 
dus zelf hebben veroorzaakt, zodat dat er geen sprake is van overmacht. Of bewoners wordt een plaats 
aangeboden in een opvangcentrum voor daklozen 30 kilometer verderop. 
 
Zo blijven huurders soms maandenlang wonen in hun onbewoonbaar verklaarde woning. 
 
In antwoord op een schriftelijke vraag van 6 april 2005 (nr. 155, Bulletin van Vragen en Antwoorden 
nr. 21 van 15 juli 2005, blz. 2451) m.b.t. onbewoonbaarverklaringen, werd onder meer de vraag 
gesteld wat er wordt gedaan om herhuisvesting van mensen te bevorderen die door een 
onbewoonbaarverklaring getroffen worden. De toenmalige minister antwoordde o.m.: “Ik ben me 
terdege bewust van deze problematiek (…). Momenteel worden door de administratie een aantal pistes 
onderzocht die deze problematiek moeten verhelpen”. 
 
1. Wat is het resultaat van het destijds opgestarte onderzoek? 
 
2. Welke inspanningen worden er op dit ogenblik geleverd om herhuisvesting bij 

onbewoonbaarverklaring ook in de praktijk mogelijk te maken? 
 
3. Wat is de draagwijdte van de herhuisvestingsplicht van de burgemeester? Kan de minister dat 

omstandig toelichten? 
 
4. In welke mate stroken maatregelen als een doorverwijzing naar een opvangcentrum voor daklozen 

met de bedoeling van deze verplichting? 
 
5. Kan de burgemeester een aanvraag voor een kwaliteitsonderzoek van een woning door een 

bewoner weigeren? Zo ja, op welke gronden? Zo neen, waarom niet? 
 
6. Bewoners die zelf een kwaliteitsonderzoek aanvragen, kunnen blijkbaar worden beschouwd als 

oorzaak van de onbewoonbaarverklaring. Dat kan zware gevolgen hebben: doorgangswoningen 
worden bijvoorbeeld dikwijls gereserveerd voor gevallen van overmacht, en die bewoners zouden 
dan niet in aanmerking komen. 
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Dat lijkt een vreemde gang van zaken. Wordt dat veroorzaakt door een anomalie in de 
regelgeving, of gaat het hier om onterechte toepassingen? Neemt de minister eventueel de nodige 
initiatieven terzake? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 155 van 19 mei 2006 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1. Met het oog op het realiseren van het recht op behoorlijke huisvesting staat binnen het beleid 

woonkwaliteitsbewaking de verbetering van het woonpatrimonium centraal. Hiertoe worden 
woningen door de gewestelijke woningcontroleurs onderzocht en waar nodig kan de woning 
door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard. De procedure werkt op 
zich al preventief en heel wat verhuurders gaan tijdens de lopende procedure over tot herstel 
van de gebreken ( zo wordt in de beroepsprocedure ongeveer de helft van de woningen 
hersteld). De woning wordt niet hersteld voor wat betreft de jaarlijks 1200 woningen die 
effectief onbewoonbaar of ongeschikt worden verklaard. Voor deze bewoners dient een 
oplossing te worden gevonden voor hun slechte huisvesting. De decreetgever heeft daarom in 
hoofde van de burgemeester een herhuisvestingsplicht opgelegd. De herhuisvestingsplicht 
vormt een inspanningsverbintenis en is op het terrein niet steeds gemakkelijk te vervullen. Zo 
vormen de gangbare huurprijzen op de private huurmarkt voor de getroffen bewoners vaak een 
barrière die de toegang tot kwalitatieve huisvesting verhindert. In een aantal gevallen biedt 
evenmin de publieke huursector een uitweg omdat het publieke huurpatrimonium in de 
gemeente of stad reeds volledig bezet is. Omwille van de gekende moeilijkheden op het terrein 
heeft de administratie een aantal suggesties geformuleerd, onder meer in de jaarrapporten van 
de Vlaamse wooninspectie. Deze werden grotendeels overgenomen in het voorstel van decreet 
ter verbetering van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, wat eerstdaags besproken 
wordt in de bevoegde commissie van het Vlaamse parlement. Het voorstel beoogt een 
verbeterde toepassing van het instrumentarium onder meer door de recuperatie van de 
herhuisvestingskosten, het afdwingbaar herstel opgelegd door de rechter, het opleggen van een 
herstel op korte termijn via het besluit van de burgemeester edm. Deze maatregelen dienen in 
de praktijk onder meer de problematiek van herhuisvesting te remediëren, en geven de 
burgemeester meer armslag.  

 
2. De ervaring op het terrein leert dat de burgemeesters hun herhuisvestingsplicht doorgaans 

ernstig nemen. Concreet betekent dit dat de burgemeester de nodige inspanningen levert om 
de betrokken bewoners te herhuisvesten. Het resultaat wordt echter mede bepaald door externe 
factoren buiten de wil van de burgemeester om, zoals de relatief hoge huurprijzen voor 
kwalitatieve woningen op de private huurmarkt en de wachtlijsten in de publieke huursector. 
Daarom wordt geopteerd voor het versterken van het gewestelijke instrumentarium om de 
burgemeester op het terrein meer uitwegen te bieden. 

 
3. De decretale herhuisvestingsplicht zoals opgenomen in de Vlaamse wooncode, wordt in het 

BVR van 6 oktober 1998 verder uitgewerkt. Meer in het bijzonder wordt in artikel 11 bepaald 
dat de bewoners moeten voldoen aan de voorwaarden zoals opgelegd in het sociale 
huurstelsel. Concreet houdt dit in dat de burgemeester slechts gehouden is een 
inspanningsverbintenis te leveren voor die bewoners die in aanmerking kunnen komen voor 
een sociale huurwoning. Hiermee wordt een afgestemd en gericht beleid beoogd en gelden 
dezelfde voorwaarden voor het doelpubliek. De burgemeester dient bij herhuisvesting  in 
eerste instantie na te gaan of de gemeente of het OCMW in de mogelijkheid is te 
herhuisvesten. In tweede instantie doet de burgemeester een beroep op de sociale 
woonorganisaties. 
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4. Het is niet de bedoeling van de decreetgever om daklozen systematisch door te verwijzen naar 
centra ver buiten de gemeente of stad. De herhuisvestingsplicht strekt ertoe steeds de eigen 
instanties te bevragen en bijgevolg na te gaan of de herhuisvesting mogelijk is door instanties 
die werkzaam zijn binnen de eigen gemeente- of stadsgrenzen. 

 
5. Normaliter moet elke aanvraag beoordeeld worden op zijn ontvankelijkheid, en doorgaans zijn 

de meeste aanvragen in de praktijk ontvankelijk. Toch bepaalt artikel 7 van het BVR van 6 
oktober 1998  dat de burgemeester de aanvraag kan afwijzen voor zover de aanvraag manifest 
ongegrond is of geen enkel motief bevat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer onmiddellijk 
een nieuwe aanvraag wordt ingediend nadat de woning na onderzoek niet ongeschikt werd 
bevonden. In dergelijke gevallen zijn er geen nieuwe elementen die een nieuwe aanvraag 
zouden rechtvaardigen. De burgemeester kan dan ook dergelijke aanvraag rechtmatig 
onontvankelijk verklaren. 

 
6. De praktijk om de bewoner verantwoordelijk te stellen voor de onbewoonbaarverklaring en 

hieraan gevolgen te verbinden, zoals het niet toekennen van een kwalitatieve woning, is 
laakbaar en niet conform de regelgeving. Wanneer de woning onbewoonbaar is verklaard, rust 
op de schouders van de burgemeester van rechtswege een herhuisvestingsplicht. De 
onbewoonbaarverklaring is het gevolg van een vastgestelde objectieve toestand van de 
woning, en de herhuisvestingsplicht spruit hieruit van rechtswege voort. De veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s die aan de grondslag liggen van de onbewoonbaarheid vormen de 
legitieme basis voor de  herhuisvestingsplicht. In dit licht dient de herhuisvestingsplicht los te 
staan van wie het initiatief tot het onderzoek heeft genomen, bijvoorbeeld de bewoner. De 
getroffen bewoner kan dan ook een vrije doorgangswoning van het OCMW of de gemeente 
niet ontzegd worden omwille van het enkele feit dat de bewoner zelf de woningcontrole heeft 
aangevraagd. 

 
7. Het loskoppelen van de herhuisvestingsplicht van het besluit tot de onbewoonbaarverklaring 

van de woning is juridisch niet conform de regelgeving, en vormt bijgevolg een onrechtmatige 
praktijk. Toch leeft op het terrein de indruk dat dergelijke praktijken hoogst uitzonderlijk voor 
komen. Ook de administratie heeft geen weet van dergelijke toestanden. Integendeel, men 
heeft de ervaring dat de burgemeesters de herhuisvestingsplicht ernstig nemen. Om de actoren 
op het terrein degelijk te informeren is vorig jaar een uitgebreide handleiding over 
woonkwaliteitsbewaking digitaal bezorgd aan elke gemeente. 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -445- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 156 
van 24 mei 2006 
van ERIK TACK 
 
 
 
Sociale huurders   -  Boetes 
 
Er zijn sociale huisvestingsmaatschappijen die, naast het innen van een onkostenvergoeding voor het 
opruimen van illegaal achtergelaten huisvuil, tevens een forfaitaire boete vorderen van de huurder die 
zij verantwoordelijk achten. Er zijn ook SHM's die huurders opzeggen op grond van het niet betalen 
van dergelijke boetes.  
 
1. In welke mate beschikt een huisvestingsmaatschappij over de wettelijke bevoegdheden om boetes 

te vorderen, bijvoorbeeld voor het illegaal achterlaten van huisvuil? Is het vorderen van dergelijke 
boetes niet het exclusieve voorrecht van de overheid? 

 
2. Er zijn SHM's die, in het kader van sluikstorten, ook zelf op zoek gaan naar de herkomst van het 

betrokken huisvuil. 
 

In welke mate beschikt een huisvestingsmaatschappij over de bevoegdheid daartoe?  
 
3. Op welke wijze wordt erop toegezien dat SHM's niet al te veel met eigen regels en sancties 

werken, naast of bovenop reeds bestaande algemeen geldende regelgeving? 
 

SHM's kunnen - bijvoorbeeld - eventuele informatie over sluikstorten ook gewoon doorgeven aan 
de gemeentelijke overheid, die veelal over een reglement beschikt dat sluikstorten sanctioneert. 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 156 van 24 mei 2006 
van ERIK TACK 
 
 
 
1. Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) kan geen boetes opleggen aan sociale huurders. Het 

besluit van de Vlaamse Regering van 20/10/2000 tot reglementering van het sociaal huurstelsel 
voor sociale huurwoningen, artikel 25, bepaalt welke overtredingen aanleiding geven tot welke 
sancties. Het aanrekenen van een forfaitair bedrag aan een sociale huurder die huisvuil achterlaat 
is niet voorzien. Indien de huisvestingsmaatschappij kan vaststellen dat een sociale huurder 
verantwoordelijk is voor het sluikstorten, mag zij de opruimingskosten wel doorrekenen aan die 
huurder. De betrokken bewoner komt immers in dat geval zijn verplichtingen om de woning te 
bewonen als een goed huisvader niet na. Het aan de bewoner aangerekende bedrag moet evenwel 
steeds gebaseerd zijn op werkelijk gemaakte kosten. 

 

In dit verband wil ik de Vlaamse Volksvertegenwoordiger erop wijzen dat in het ontwerp tot 
wijziging van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode de mogelijkheid wel voorzien is om 
een administratieve geldboete op te leggen. Door de Vlaamse Regering aan te wijzen ambenaren 
zullen de bevoegdheid krijgen om een administratieve maatregel of geldboete op te leggen aan de 
huurder van een sociale huurwoning die zijn verplichtingen niet naleeft. Ik meen dat dergelijke 
maatregelen toelaten om bewoners die voor overlast zorgen voor hun verantwoordelijkeid te 
plaatsen, zodanig dat verdere sancties – het betekenen van de huuropzeg - zoveel als mogelijk 
kunnen vermeden worden. 

 

2. Een SHM tracht in de eerste plaats sluikstorten op haar eigendom zoveel als mogelijk in te perken. 
De huisvestingsmaatschappijen die regelmatig met dergelijk probleem geconfronteerd worden 
nemen daarom steeds vaker maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van videocamera’s in 
gemene delen, frequente controle, samenwerking met de politie en het uitbouwen van sociale 
controle. Deze initiatieven kunnen ook dienstig zijn bij het identificeren van sluikstorters.  

 

3. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de type-huurovereenkomst, zoals vastgelegd in het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 gebruiken. Deze huurovereenkomst wordt door 
elke SHM aangevuld met een reglement van inwendige orde waarin de SHM éénieders taken en 
plichten duidelijk tracht te omschrijven. Deze reglementen moeten niet vooraf worden 
goedgekeurd, maar worden door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij wel nagekeken bij een 
inspectie ter plaatse.  
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 158 
van 24 mei 2006 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Verbeterings- en aanpassingspremie   -   Stand van zaken 
 
De Vlaamse overheid reikt ook een verbeterings- of aanpassingspremie (VAP) uit. Daarmee tracht zij 
een bescheiden bijdrage te leveren in de kosten waarmee men geconfronteerd wordt bij noodzakelijke 
verbouwingen aan de eigen woning. 
 
Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal toegestane VAP’s (zowel aantal dossiers als 
uitgekeerde bedragen) per gemeente en per provincie in 2005? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 158 van 24 mei 2006 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Als bijlage bezorg ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger het overzicht van het aantal toegekende 
verbeterings- en aanpassingspremies per gemeente en per provincie. 
 
Kort samengevat werden er in 2005 in Vlaanderen 8.175 verbeterings- en aanpassingspremies 
toegekend voor een bedrag van 12.425.193,72 euro. Voor de provincie Antwerpen werden er 1.799 
premies toegekend voor een bedrag van 2.775.263,33 euro, voor Vlaams-Brabant werden er 967 
premies toegekend voor een bedrag van 1.530.877,04 euro, voor Limburg werden er 1.549 premies 
toegekend voor een bedrag van 2.119.341,80 euro, voor Oost-Vlaanderen werden er 1.885 premies 
toegestaan voor een bedrag van 2.978.356,55 euro en voor West-Vlaanderen werden er 1.975 premies 
toegestaan voor een bedrag van 3.021.355,00 euro.  
 
Een overzicht op gemeentelijk niveau van het aantal toegekende verbeterings- en aanpassingspremies 
en het totale bedrag op basis van het gemiddelde provinciale premiebedrag vindt de Vlaamse 
volksvertegenwoordiger als bijlage. Het totaal uitgekeerde premiebedrag per gemeente kon niet uit het 
systeem gegenereerd worden, maar werd berekend aan de hand van het gemiddelde premiebedrag per 
provincie. 
 
 
BIJLAGE 
 
Overzicht cijfergegevens VAP premies 
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/KEULEN/158/antw.158.bijl.001.xls 
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KATHLEEN VAN BREMPT, 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, 

 SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 148 
van 19 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Mobiliteitsconvenants   -   Module 5-projecten 
 
Het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants voorziet in de mogelijkheid dat 
lokale besturen een mobiliteitsconvenant afsluiten. Module 5 heeft betrekking op geluidswerende 
maatregelen langs hoofdwegen en primaire wegen. 
 
1. Hoeveel lokale besturen schreven zich in op module 5? 
 
2. Zijn er reeds concrete resultaten ten gevolge van lokale besturen die zich inschreven op module 5? 

Zo ja, welke? 
 
3. Ligt de gehanteerde waarde 65 dB(A) in artikel 4 § 1 en § 3 van de modeltekst voor module 5 niet 

te hoog, wetende dat er bij de Wereldgezondheidsorganisatie sprake is van 45 dB(A) en dat een 
buurland als Nederland als voorkeurgrenswaarde 50 dB(A) hanteert? 

 
4. Op welke basis werd de 65 dB(A)-norm vastgelegd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 418) en Van Brempt (vraag nr. 

148). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 148 van 19 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 149 
van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Basismobiliteit   -   Sint-Lambrechts-Herk (3) 
 
Ik ondervroeg de minister reeds tweemaal betreffende de problematiek van het busvervoer in de 
Hasseltse deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk (schriftelijke vragen nrs. 91 van 8 februari 2006 en 127 
van 17 maart 2006). Vooral op de tweede vraag was het antwoord van de minister erg bondig. 
 
Een aantal straten van de deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk blijft al sinds de invoering van het 
gratis busvervoer verstoken van een degelijk busaanbod. Het betreft meer bepaald de inwoners van 
Bekstraat, Steenberg, Muntelbeekstraat, Kattendans en Sasput. In die straten wonen momenteel heel 
wat jonge gezinnen en deze zijn dan ook zeer geïnteresseerd in een goede busverbinding met het 
centrum van Hasselt. 
 
Momenteel passeert lijn H2 door Sint-Lambrechts-Herk, maar om financiële en tijdsbesparende 
redenen (vlotte verbinding met Alken) is het blijkbaar niet mogelijk om deze lijn te laten omrijden 
door bovenvermeld gebied. 
 
Volgens de minister is er een onderzoek lopende in het kader van netmanagement in het vervoergebied 
Hasselt-Genk. 
 
Na de antwoorden van de minister blijven er volgende vragen. 
 
1. Wat is de stand van zaken in het onderzoek in het vervoergebied Hasselt-Genk? 
 
2. Zijn er al tussentijdse resultaten bekend? 
 
3. Gaat de minister de problematiek van de busverbinding in Sint-Lambrechts-Herk nog in dit 

onderzoek laten opnemen? 
 

Indien niet, gaat zij deze problematiek in een apart onderzoek bekijken? 
 

4. Welk potentieel aan reizigers bevindt er zich in het bovenvermelde gebied dat verstoken blijft van 
busvervoer? 

 
5. Welke kosten zijn er verbonden aan een eventuele aansluiting van dit gedeelte van Sint-

Lambrechts-Herk op het Hasseltse stadsnet? 
 
6. Welke alternatieven biedt De Lijn momenteel aan de inwoners van dit gedeelte van Sint-

Lambrechts-Herk om vlot gebruik te maken van het openbaar vervoer? 
 

Welke alternatieven zijn er eventueel nog mogelijk en wat is hiervan de kostprijs? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 149 van 21 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1.   Er is momenteel een onderzoek in het kader van netmanagement lopende in het vervoergebied 

Hasselt-Genk. Dit onderzoek concentreert zich op de belangrijkste vervoersassen waar het 
reizigerspotentieel naar mag worden aangenomen het grootst is. Er zijn nog geen resultaten 
gerapporteerd.  

  
 Zoals bepaald in het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en 

tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen ligt de bedoeling van het netmanagement 
in het maximaal tegemoetkomen aan de verplaatsingsbehoeften en verplaatsingsstromen.  Het 
onderzoek heeft tot doel die behoeften te detecteren.  

 
2.   Het onderzoek is nog steeds lopende. Tussentijdse resultaten kunnen een vertekend beeld geven 

en zouden voorbarig zijn. 
 
3.   Zoals reeds aangegeven in het antwoord op vraag 1 concentreert het onderzoek zich op de 

belangrijkste vervoersassen waar het reizigerspotentieel naar mag aangenomen worden het 
grootst is. Het gebruikte verkeersmodel is een macro-model dat zeer geschikt is om 
vervoersstromen over grotere afstanden te simuleren. Het model is minder geschikt voor een  
sterk fijnmazig onderzoek, zoals dit in dit deel van Sint-Lambrechts-Herk.  

 
 De Lijn voerde al een grondig onderzoek naar de mogelijkheid om een openbaar 

vervoerbediening in te voeren in dit gebied.  De resultaten hiervan zijn al enkele malen 
meegedeeld aan de betrokken inwoners. Het gebied is moeilijk te ontsluiten door openbaar 
vervoer. Zo zijn de Kattendansstraat en de Sasput te smal voor busvervoer. Twee auto’s moeten 
hier al voorzichting kruisen, een bus en een auto zal niet lukken.  Verder is het verkeersplateau 
op de kruising Muntelbeekstraat-Steenberg met Bekstraat-Sasput ook een obstakel voor bussen. 
Dergelijke rustig gelegen woonlinten zijn niet alleen op gebied van wegenis niet aangepast aan 
frequent openbaar vervoer. Ook vanuit de vraagzijde zou een vraagafhankelijke bediening hier 
eerder op zijn plaats zijn.  De inzet van een belbus in dit gebied is echter niet zinvol gelet op het 
fijnmazig net van reguliere lijnen die de meeste vervoersvragen opvangen.  

  
 Een omlegging van de bestaande lijn H2 in dit gebied betekent voor doorgaande reizigers een 

bijzonder lange reistijd, waardoor het voor hen veel onaantrekkelijker wordt om de bus nog te 
nemen. Gezien het eerder geringe potentieel in dit deel van Sint-Lambrechts-Herk, zal dit de 
reizigersaantallen van deze lijn zeker niet ten goede komen. De omlegging van de bestaande lijn 
H2 zou bovendien de inzet van minstens twee extra voertuigen en chauffeurs vereisen (1 bus per 
uur, in elke richting). Deze kosten zijn niet te verantwoorden gezien de slechts zeer beperkte 
reizigerswinst.  Er zou zelfs reizigersverlies kunnen zijn, door de onaantrekkelijke reistijd voor 
doorgaande reizigers. 

 
4.   Zie antwoord vraag 3. 
 
5.   Uitgaande van een bediening via het omleggen van lijn H2 kan de bijkomende kostprijs geraamd 

worden op ca. € 635.000,- per jaar, uitgaande van een bediening op uurfrequentie op week- en 
zaterdagen. 
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 De allergoedkoopste oplossing, nl. de inzet van 1 extra voertuig kost dan ongeveer de helft van 

bovenstaande. Dergelijke oplossing is enkel mogelijk wanneer de extra in te leggen lijn geen (of 
praktisch geen) andere gebieden bedient, bv. als een soort pendel, of eventueel als een belbus. 
Ook voor deze oplossing ziet De Lijn geen kans van slagen. De Lijn dient immers jaarlijks aan 
te tonen of er wel een efficiënte inzet van middelen is via de evaluatie van alle openbaar 
vervoerprojecten. Het gebied in Sint-Lambrechts-Herk is echter te klein om voldoende 
potentieel te halen. 

 
6. Aan de potentiële klanten in dit gebied wordt gevraagd dat zij zich naar de dichtstbijzijnde halte 

begeven.  
 
 De Lijn plant echter al geruime tijd een bediening van het zuidelijk deel van het kerngebied 

Sint-Labrechts-Herk via de haltes Wijerveldstraat en Pootveldstraat.  Omwille van enkele 
verkeerstechnische ingrepen, die nog niet waren gebeurd, zijn deze haltes tot op heden nog niet 
bediend kunnen worden.  De stad Hasselt heeft evenwel laten weten dat deze wegeniswerken nu 
op korte termijn zullen uitgevoerd worden.  Zodra deze ingrepen gebeurd zijn, kan De Lijn 
onmiddellijk deze haltes bedienen.  Zodra deze haltes operationeel zijn, is de afstand tot een 
halte voor de meeste afgelegen woonlinten van Sint-Lambrechts-Herk 1,2 km tot maximaal 1,35 
km in volgelvlucht. 

 
  Voor de kost van eventuele alternatieven: zie 5. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 150 
van 21 april 2006 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
Mobiliteitsplan Deinze   -   Stand van zaken 
 
Het mobiliteitsplan van Deinze wordt eerstdaags aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 
Het plan houdt nog steeds de beslissing in om ongeveer 70 woningen te onteigenen, in de laatste versie 
van het mobiliteitsplan omschreven als “stedenbouwkundig vernieuwingsproject” en “verkaveling”. 
 
Ondanks de fundamentele opmerkingen vanwege onder andere de externe auditor van het Vlaams 
Gewest, is het voorliggend en definitief mobiliteitsplan hetzelfde als de vorige versie. 
 
De minister heeft zich, net als haar voorgangers, steeds verzet tegen dergelijk onteigeningsplan en 
heeft ook geweigerd mee te stappen in een langetermijnscenario. Volgens mijn informatie moest dit 
dan ook worden geschrapt uit het plan. 
 
1.  Wat is de stand van zaken in de procedure? 
 
2. Heeft de minister kennis van het mobiliteitsplan  zoals het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad 

van Deinze? 
 
3. Klopt het dat in dit plan geen rekening is gehouden met de opmerkingen van het Vlaams Gewest? 
 
4. Indien met deze opmerkingen geen rekening is gehouden, kan de minister zich dan nog – zo ze dit 

wenst – verzetten tegen dit Mobiliteitsplan? 
 
5. Indien met deze opmerkingen geen rekening is gehouden, worden er dan financiële middelen 

uitgetrokken voor de realisatie van het Deins mobiliteitsplan? 
 
6. Plant de minister nog een overleg met het stadsbestuur van Deinze over dit mobiliteitsplan? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 150 van 21 april 2006 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
1. Het beleidsplan van de stad Deinze werd een eerste maal behandeld op de Provinciale 

Auditcommissie van 19 september 2005.  De wijzigingen naar aanleiding van dit auditverslag 
werden voorgelegd aan de Provinciale Auditcommissie op 19 december 2005.  Naar aanleiding 
van de Provinciale Auditcommissie van 19 december 2005 werd het beleidsplan conform 
verklaard, op voorwaarde van een aantal aanpassingen.  Deze aanpassingen moeten verwerkt 
worden door het studiebureau en deze aangepaste versie van het beleidsplan wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad van Deinze, met inbegrip van het auditverslag. 

 
2. Het aangepaste beleidsplan van de stad Deinze werd nog niet verder verspreid naar de leden van 

de Gemeentelijke begeleidingscommissie.  Vandaar heb ik ook geen kennis van de versie van het 
mobiliteitsplan dat aan de gemeenteraad voorgelegd is. 

 
3. In de loop van het proces is er overleg geweest tussen alle actoren en werd rekening gehouden de 

opmerkingen. Op de Provinciale Auditcommissie van 19 december 2005 zijn er nog een aantal 
opmerkingen geformuleerd op het beleidsplan.  Deze opmerkingen moeten opgenomen worden in 
het auditverslag, dat zoals ik reeds vermeld heb, deel uitmaakt van het mobiliteitsplan.   

 
4. Indien er geen rekening gehouden is met de opmerkingen van de auditor, kan ik mij verzetten 

tegen de goedkeuring van het mobiliteitsplan. Gezien de aanhef van uw vraagstelling neem ik aan 
dat het vooral over de status van de N35 gaat. De auditor stelt duidelijk dat er in het 
mobiliteitsplan geen voorafnames op het profiel mogen genomen worden. Indien dit in het 
mobiliteitsplan dat aan de gemeenteraad wel nog het geval is, zal ik er bij de gemeente op 
aandringen alsnog de nodige wijzigingen op te nemen. 

 
5. Als er effectief geen rekening gehouden wordt de opmerkingen, zal dit belangrijke gevolgen 

hebben voor de investeringskredieten die voor de stad Deinze uitgetrokken worden.  
 
6. Indien het noodzakelijk is om met de gemeente verder overleg te plegen, zal ik dit zeker niet 

nalaten.  
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Vraag nr. 152 
van 28 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
De Lijn   -   Rolstoelgebruikers (2) 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 125) aangaande de inzet van voor rolstoelgebruikers 
toegankelijke bussen bleek dat voor het toegankelijk maken van ritten De Lijn een aantal beperkingen 
kent. Vooreerst de halte-infrastructuur, indien een bepaalde lijn over geen aangepaste haltes beschikt 
dan kunnen rolstoelgebruikers sowieso geen gebruik maken van deze lijn, ongeacht het voertuig 
(Websitebulletin, publicatiedatum 24-04-2006). 
 
Tevens kondigde de minister aan dat met ingang van 1 mei aan rolstoelgebruikers gevraagd wordt om 
contact op te nemen met de belbuscentrale. De belbusoperator zal nagaan of de gevraagde rit 
toegankelijk is. Als de rit toegankelijk is dan kan de rolstoelgebruiker een reservatie plaatsen. Als de 
gevraagde verplaatsing niet toegankelijk is, zal men toch de begin- en eindhaltes registreren om in de 
toekomst de veel gevraagde haltes prioritair aan te passen. 
 
In een reactie van De Lijn op mijn voorstel, om ook via de “routeplanner” op de website van De Lijn 
de gegevens van toegankelijkheid beschikbaar te maken, liet de woordvoerder weten dat ook hieraan 
gewerkt wordt. 
 
1. Wat verstaat de minister onder een”toegankelijke halte”? 
 
2. Heeft de minister een overzicht van toegankelijke haltes? Hoeveel haltes zijn reeds toegankelijk? 
 
3. Vanaf wanneer zal de aangekondigde mogelijkheid, om via de “routeplanner” op de website van 

De Lijn na te gaan of een bepaalde rit al dan niet toegankelijk is, bruikbaar zijn voor het cliënteel? 
 
4. Hoeveel lijnen zijn reeds volledig toegankelijk en beschikken aldus over toegankelijke haltes en 

toegankelijke voertuigen? 
 
5. Moeten gebruikers van deze volledig toegankelijke lijnen eveneens contact opnemen met de 

belbuscentrale?² 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 152 van 28 april 2006 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1.  De Lijn heeft in samenwerking met het toegankelijkheidsbureau een normenbundel opgesteld. 

Deze bundel handelt over het bevorderen van de toegankelijkheid van de halte-infrastructuur en 
het rollend materieel. Voor het bepalen van de normen heeft het toegankelijkheidsbureau overleg 
gepleegd met alle betrokkenen, ook belangengroepen.  De bundel is opgesteld in functie van een 
duurzaam toegankelijkheidsbeleid voor een zo breed mogelijk publiek. Zo wordt er onder andere 
bij de normen voor halte-infrastructuur niet alleen rekening gehouden met de perronhoogte voor 
rolstoelgebruikers maar evenzeer met  blindengeleidelijnen en  kleurgebruik.  

  
 Een halte van De Lijn is toegankelijk wanneer de stoephoogte is aangepast en de halte voldoende 

breed is om veilig te kunnen draaien met een rolstoel of kinderwagen.  Tevens moet de bus dicht 
langs de rand kunnen stoppen. 

 
2.  Momenteel zijn er over heel Vlaanderen ruim 300 haltes van stads- of streeklijnen 

rolstoeltoegankelijk (= volledig conform de normenbundel ‘Toegankelijkheid’) . Daarnaast zijn er 
ook heel wat andere haltes waar rolstoelgebruikers veilig gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld 
belbushaltes.    

 De Lijn tracht systematisch meer en meer haltes aan te passen. Hiervoor vraagt De Lijn 
bijvoorbeeld aan wegbeheerders die herinrichtingprojecten lopende hebben toegankelijke haltes op 
te nemen.  

 De aanpassing van de haltes gebeurt eveneens op basis van de vraag. De nieuwe folder “op-stap 
zonder drempel” beschikt over een terugzendstrook. Hiermee kunnen de rolstoelgebruiker 
aanvragen om bepaalde haltes toegankelijk te maken.  

 
3.  De mogelijkheid om extra informatie ter beschikking te stellen via de routeplanner wordt 

momenteel voorbereid. De precieze ingangsdatum kan echter nog niet opgegeven worden.  
 
4.  De Lijn is nog maar recent gestart met het toegankelijk maken van de streeklijnen. Gezien het feit 

dat het wagenpark niet volledig toegankelijk is en ook het aantal toegankelijke haltes beperkt is, is 
het voorlopig niet haalbaar een lijn volledig toegankelijk te maken. De Lijn zet de toegankelijke 
voertuigen zo efficiënt mogelijk in en zorgt er dus voor dat deze op lijnen gezet worden waarop 
toegankelijke haltes gelegen zijn. Met deze aanpak kan De Lijn nu reeds verscheidene 
toegankelijke ritten aanbieden.  

 In de toegankelijke stadsgebieden zijn bepaalde lijnen volledig toegankelijk.  Waar nodig worden 
in dergelijke gebieden minibusjes ingezet. Natuurlijk kan dit enkel indien de rolstoelgebruiker op 
voorhand reserveert.  

 
5.  Ook als De Lijn volledig toegankelijke lijnen kan aanbieden, blijft de mogelijkheid om 

rolstoelgebruikers mee te nemen beperkt. Elk voertuig beschikt immers maar over 1 
rolstoelplatform. Indien een rolstoelgebruiker de garantie wil dat hij een plaatsje heeft op de bus is 
reserveren noodzakelijk.  
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Vraag nr. 153 
van 5 mei 2006 
van SVEN GATZ 
 
 
 
Activiteitencoöperatieven   -   Stand van zaken 
 
Het systeem van de activiteitencoöperatieve kwam overgewaaid vanuit Frankrijk en in 1999 was het 
de Waalse activiteitencoöperatieve Azimut die hier als eerste in België (Charleroi) mee begon. Ze 
werden hierin gevolgd door “Take Off” in Oostende, “Startpunt” in Gent en “Emergence” in Brussel. 
Alle kregen zij van de toenmalige federale minister van Sociale Economie Johan Vande Lanotte een 
opstartsubsidie van 62.000 euro. De reguliere subsidie komt van de respectieve Gewesten. 
 
De mensen die in een activiteitencoöperatieve werken, nemen in ons arbeidsbestel een bijzondere 
plaats in. Zij zijn “ondernemers in loondienst”. Dit systeem stelt hen in staat om gedurende bepaalde 
tijd als zelfstandige ervaring op te doen, zonder daarom onmiddellijk hun recht op 
werkloosheidsuitkering te verliezen. Op die manier krijgen werkzoekenden, onder begeleiding en 
individuele coaching, de kans om uit te maken of het werk als zelfstandige voor hen een toekomst kan 
bieden. De ervaring van de bestaande werkingen is positief. Een aantal wordt effectief zelfstandige, 
anderen vinden werk als loontrekkende, sommigen gaan opnieuw studeren. Op die manier werkt het 
systeem dus dynamiserend voor mensen die om allerlei redenen de weg naar arbeid of de arbeidsmarkt 
wat verloren waren. 
 
1. De toeleiding van de kandidaten verloopt voor een deel via de diensten van de VDAB. Dat is niet 

evident, vermits de stap van werkzoekende naar zelfstandige binnen de VDAB niet tot het 
gangbare denkpatroon behoort. Mijn eerste vraag gaat dan ook over die samenwerking.  

 
Kan de minister een overzicht geven van de inspanningen die op dit moment geleverd worden om 
die samenwerking nog beter te laten verlopen? 
 
Is het personeel van de VDAB voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om als 
werkzoekende binnen zo’n coöperatieve aan de slag te gaan? 
 

2. Kan de minister ook een overzicht geven van de huidige werkende activiteitencoöperatieven in 
Vlaanderen en de middelen waarover zij vanuit de Vlaamse overheid beschikken?  

 
Heeft de minister reeds stappen ondernomen om dit systeem in de toekomst, in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid, verder te ontwikkelen? 
 

3. Daarnaast wil ik de minister ook wijzen op een specifiek probleem waarmee de nog op te starten 
activiteitencoöperatieve van de VZW De Overmolen in Bussel te kampen heeft. 

 
Het federaal kabinet voor Sociale Economie gaf hun reeds een toezegging voor een startsubsidie 
van 62.000 euro. In een latere fase zullen zij een erkenning aanvragen bij het federaal kabinet van 
Werk. Dit kan echter pas gebeuren nadat de minister van Werk in de Brusselse Hoofdstedelijke 
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regering de reguliere subsidiëring opneemt. Dat gebeurde totnogtoe niet, waarschijnlijk omdat er 
tot op heden geen duidelijk statuut bestaat voor de “ondernemer in loondienst”. De federale 
minister bevoegd voor Arbeid werkt wel aan een nieuw statuut, dat van “de werkondernemer”, om 
zo deze lacune in onze sociale wetgeving op te vullen. Dat werk is echter nog niet voltooid en het 
blijft onduidelijk wanneer dat zal gebeuren. De bestaande activiteitencoöperatieven werken op dit 
ogenblik wel op basis van een omzendbrief hieromtrent van de vorige federale minister van 
Tewerkstelling. Brussel vindt dit blijkbaar niet voldoende en wil wachten op het federale 
wetsontwerp. 
 
Ik weet dat ook de minister begaan is met de hoge werkloosheidsgraad binnen de Brusselse 
bevolking. Zonder de zaken te groots te willen zien, denk ik dat het project waarmee de VZW De 
Overmolen nu reeds enige tijd van start wil gaan, voor Brussel één van de wegen kan zijn om in de 
toekomst die uitdaging aan te gaan. 
 
Heeft de minister zijn Brusselse collega hierover reeds gecontacteerd, eventueel in het kader van 
het recente akkoord Brussel-Vlaanderen over opleiding en mobiliteit van werklozen tussen beide 
gewesten? 
 

N.B .Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandenbroucke (vraag nr. 171) en Van Brempt (nr. 
153). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 153 van 5 mei 2006 
van SVEN GATZ 
 
 
 
1. Minister Kathleen Van Brempt 

Sinds dit voorjaar is er op mijn initiatief een structureel overleg opgestart tussen de 
activiteitencoöperaties, UNIZO, Syntra Vlaanderen en de VDAB. 

De doelstelling van dit structureel overleg is de synergie op te sporen tussen de werking van de 
activiteitencoöperaties en de reguliere economie, zowel naar toeleiding, opleiding, individuele 
coaching en nazorg toe. Vanuit dit overleg werd enerzijds een pilootproject rond de samenwerking 
tussen de reguliere en de sociale economie opgestart en anderzijds is er een forum waar 
oplossingen gezocht worden voor structurele vraagstukken op het vlak van de toeleiding naar de 
activiteitencoöperatieven. 

Binnen het pilootproject  wordt een oplijsting gemaakt van welke partner welke opdracht kan 
doen, wat de slaagkansen zijn van een structurele samenwerking en hoe groot de budgettaire kost 
ervan is. Het project werd concreet uitgeschreven en begin mei  ingediend als een ESF-project.  
Meer specifiek gaat het ESF-project verder in op de samenwerking tussen de reguliere economie 
en de sociale economie om zo het bereik van de activiteitencoöperaties naar werkzoekenden te 
verhogen. De activiteitencoöperaties treden op als partner. De VDAB is de centrale draaischijf van 
het project, naast Syntra Vlaanderen en UNIZO. Daarnaast is er binnen het project nog voorzien in 
de oprichting van een klankbordgroep. De samenstelling daarvan is pas voorzien na de definitieve 
goedkeuring door het ESF. 

Op dinsdag 6 juni aanstaande zullen de activiteitencoöperaties een studienamiddag organiseren om 
zich verder te profileren binnen het Vlaamse tewerkstellings- en ondernemingslandschap. 

2. Het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap 
betreffende de sociale economie heeft als doelstelling de uitbouw van een activiteitencoöperatie in 
elke provincie. In Vlaanderen zijn er momenteel 4 activiteitencoöperatie actief. Startpunt in Gent,  
Take Off in Oudenburg, Co-actief in Antwerpen en tenslotte het ondernemersatelier in Genk.  De 
activiteitencoöperaties in Oost- en West-Vlaanderen zijn ondertussen 3 jaar actief, de 
activiteitencoöperaties in Antwerpen en Limburg zijn eind vorig jaar opgestart, een 
activiteitencoöperatie in Vlaams-Brabant is in opstart. Per activiteitencoöperatie voorzie ik als 
minister van Sociale Economie 100.000 euro op de begroting.  

3. Minister Frank Vandenbroucke. 

Als Vlaams minister bevoegd voor Werk ben ik inderdaad begaan met de hoge 
werkloosheidsgraad binnen de Brusselse bevolking. Ik ben echter niet bevoegd voor het Brusselse 
Werkgelegenheidsbeleid dat volledig onder de verantwoordelijkheid valt van Brussels minister 
Cerexhe. 

Aangaande het concreet dossier rond de activiteitencoöperatie vzw De Overmolen heb ik nog geen 
contact gehad met mijn Brusselse collega, ook niet in het kader van het recente akkoord Brussel-
Vlaanderen over opleiding en mobiliteit van werklozen tussen de beide gewesten. 
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Vraag nr. 154 
van 5 mei 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Schuilhuisjes De Lijn  -  Plaatsing door gemeenten 
 
Een van de elementen waaraan de reiziger van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn 
terecht veel belang hecht, is de halteaccommodatie. In ons gematigd klimaat is de aanwezigheid van 
een degelijk schuilhuisje aan de bus- of tramhalte zeker geen overbodige luxe. Aangezien door de 
verkeersdruk de aankomst van de bus niet altijd volgens het boekje kan verlopen, getuigt enig comfort 
voor de wachtende reiziger dan ook van onmisbare klantvriendelijkheid. 
 
De decreetgever heeft daarin ook voorzien. Op 13 februari 2004 werd het decreet tot wijziging van het 
decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot 
oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, goedgekeurd. Aan artikel 6 van het decreet 
“Personenvervoer” van 2001 werd in 2004 een §6 toegevoegd, luidend als volgt: “§6. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het oprichten en onderhouden van de schuilhuisjes, met inbegrip van de extra 
voorzieningen. De gemeente kan die opdracht toevertrouwen aan derden. De Vlaamse regering bepaalt 
daarvoor de nadere regels. In het geval dat de gemeente deze opdracht niet toevertrouwt aan derden, 
bepaalt de Vlaamse Regering volgens welke verdeelsleutel de kosten voor de oprichting of het 
onderhoud gedragen worden door de gemeente en de VVM.” 
 
In het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van 
de VVM vinden we de modaliteiten rond haltes met schuilhuisjes terug in de artikelen 23 tot 27. Het 
belangrijkste is: “Art. 23. Er wordt minstens in de woonzones en langs primaire en secundaire wegen 
aan elke halte een schuilhuisje opgericht, tenzij dat wegens andere reglementeringen of fysieke 
omstandigheden onmogelijk is, of als het aantal opstappende reizigers aan de halte verwaarloosbaar 
klein is.” De artikelen 24 en 25 handelen over de kwaliteit van de schuilhuisjes en uit de artikelen 26 
en 27 blijkt dat het initiatief voor de oprichting ervan bij de gemeente ligt. 
 
Ik ga ervan uit, en wellicht de decreetgever met mij, dat het tweede gedeelte van de zin vanaf “tenzij” 
wijst op de uitzondering en dat het plaatsen van een schuilhuisje aan haltes in woonzones en langs 
primaire en secundaire wegen de regel is. 
 
Welnu, in de gemeente Asse, op de lijn 212, 213 en 214, en lijn 23 en 24 ontbreken de schuilhuisjes 
aan een aantal haltes, zowel in de woonzone als langs de N9 en de N47. Wat de haltes langs de N9 
betreft, heeft het gemeentebestuur een contract met de firma Decaux, maar ook daar zijn nog steeds 
haltes zonder minimale accommodatie. Er werd een inspanning geleverd, maar onvoldoende, met als 
gevolg wachtende reizigers met onvoldoende beschutting. 
 
En ik neem aan dat Asse niet de enige gemeente is die niet in orde is met de plaatsing van 
schuilhuisjes zoals vastgelegd in het decreet personenvervoer en het besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM. 
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1. Hoe worden gemeenten, samen met de VVM De Lijn, ertoe aangezet het decreet betreffende de 
organisatie van het personenvervoer over de weg, op hun grondgebied ten volle uit te voeren? 

 
2. In hoeveel en welke concrete gevallen heeft een gemeente er zich bij de minister of de VVM op 

beroepen “dat het wegens andere reglementeringen of fysieke omstandigheden onmogelijk is, of 
dat het aantal opstappende reizigers aan de halte verwaarloosbaar klein is” om aan welbepaalde 
haltes geen schuilhuisje te plaatsen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 154 van 5 mei 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
1.  Ruim 12 jaar reeds geeft De Lijn een campagnekrant uit, genaamd “Op 1 Lijn”, die tot doel heeft 

de samenwerking en de communicatie tussen De Lijn en de gemeenten te bevorderen, en die ook 
de gemeenten wil informeren over de dienstverlening van De Lijn.  In deze krant wordt regelmatig 
bericht over de halteaccommodatie”.   

 Meer specifiek, in verband met het decreet en het besluit waarnaar wordt verwezen, is op de 
voorpagina van het nr. 47 (september/oktober 2004) van genoemde publicatie een artikel 
verschenen met als titel “Nieuw uitvoeringsbesluit over exploitatie en tarieven De Lijn” en als 
ondertitel “Schuilhuisjes aan sommige haltes verplicht”.  In dit artikel zijn de nieuwe wettelijke 
bepalingen grondig toegelicht.  Daarnaast is er regelmatig overleg tussen De Lijn en de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) over de uitvoering van het decreet. 

 
2.  Het gebeurt soms dat een gemeente een schuilhuisje besteld heeft voor een locatie die nadien niet 

geschikt blijkt.  Dit komt dan meestal aan het licht tijdens het uitvoeren van de voorbereidende 
werken (o.m. uitgraving van een ondiepe kuil voor de betonsokkel van het schuilhuisje) die 
voorafgaan aan de levering van het schuilhuisje.   

 
 Het kan ook gebeuren dat de bewoners van de woning voor dewelke de inplanting van het 

schuilhuisje voorzien is, of de buurtbewoners in de straat, protesteren tegen de voorziene 
inplanting van het schuilhuisje.   

 
 In dergelijke gevallen wordt meestal een compromisoplossing gevonden, hetzij door het 

schuilhuisje te vervangen door een kleiner type, hetzij in een verschuiving van de inplanting aan 
dezelfde halte, hetzij in een verplaatsing van de halte verderop in de straat.  Het komt ook voor dat 
de gemeente naar een andere bestemming voor het schuilhuisje moet zoeken op haar grondgebied.  
De Lijn schat dit aantal op een paar tientallen per jaar voor heel Vlaanderen.   
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 155 
van 5 mei 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Verkeersdoorstroming   -   Analyses 
 
Op 16 november 2004 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Guns een vraag om uitleg in de 
commissie over de doorstroming van verkeer in stedelijke gebieden. De minister gaf toe dat zij niet op 
alle vragen kon antwoorden, maar dat aan de commissie aanvullende gegevens ter beschikking zouden 
worden gesteld zodra die er waren. 
 
Ik citeer: “Ik benadruk dat ik samen met minister Peeters moet vaststellen dat we vandaag te weinig 
gegevens hebben en dat de gegevens waarover wij beschikken op dit moment worden geanalyseerd. 
Als de analyses er zijn, brengen wij u daar uiteraard van op de hoogte. Dit moet ons echter aanzetten 
om tijdens deze regeerperiode erg ambitieus te zijn. Als wij de ambitie hebben om het verkeer meer te 
“managen”, dan moeten we over betere gegevens kunnen beschikken” (Handelingen C43 van 16 
november 2004, blz. 1-3) 
 
1. Werden deze aangekondigde analyses aan de commissie bezorgd?  

 
Zo neen, kan de minister ze alsnog meedelen? 
 

2. Welke concrete inspanningen zijn er tot op heden gedaan om het verkeer beter te managen en om 
over betere gegevens te beschikken? 

 
Graag een afschrift van de actieplannen én vooral van de resultaten tot op heden. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 155 van 5 mei 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. De gevraagde gegevens en analyses over de verkeersdrukte voor en tijdens de werken aan de 

Antwerpse ring zijn sinds januari 2006 terug te vinden in het rapport “Heraanleg R1: 
Eindevaluatie verkeerssituatie op basis van telgegevens (periode juli 2004-juli 2005)” op de site 
van het Vlaams Verkeerscentrum 
http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/eindevaluatie_verkeerssituatie_werken_R1.pdf  Het is een rapport van 
91 pagina’s geworden, waarin o.a. de effecten op congestie en intensiteiten op het hoofdwegennet, 
de Schelde-oeververbindingen, de rerouting van het lange afstandsverkeer en de impact op het 
onderliggend wegennet beschreven worden. 

 
2. De meetposten van het oorspronkelijk vaste meetnet staan opgesteld op het autosnelwegennet en 

de gewestwegen.  Dit meetnet, verspreid over een 180-tal locaties, registreert enkel het aantal 
voertuigen.  Snelheden en voertuigcategorieën worden op een indirecte manier afgeleid, de 
resultaten zijn gezien de beperkte nauwkeurigheid louter indicatief. 

 
 In 2003 werd door het Verkeerscentrum een visiedocument “Meten in Vlaanderen” opgesteld.  

Deze strategische nota gaat in op de vragen hoe, waar, wat en wanneer dient te worden gemeten 
ten behoeve van de exploitatie van verkeersmodellen en het operationeel dynamisch 
verkeersbeheer.  Gezien de omvang van het wegennet (snelwegen + onderliggend wegennet),  
de financiële impact van de uitbouw van een fijnmazig meetnet en de noodzaak voor het inwinnen 
van accurate gegevens op het autosnelwegennet, wordt een gefaseerde uitrol uitgewerkt waarbij 
het investeren in meetsystemen langsheen het autosnelwegennet als prioritair wordt aanzien. 

 
 Als gevolg hiervan werd in 2004 een project opgestart met als doel tegen 2007 circa 70 ‘nieuwe’ 

meetlocaties op het hoofdwegennet te realiseren. Naast het aantal voertuigen zullen op deze 
locaties ook permanent meetgegevens worden verzameld over de snelheid en de voertuigcategorie 
van het voertuig. 

 
Gelijktijdig worden inspanningen gedaan om over betere gegevens te kunnen beschikken. 
Gedurende 2005 werden op de locatie E19 Noord nieuwe systemen en methodieken getest voor 
voertuigclassificatie, snelheidsmeting en automatische nummerplaatherkenning.  Tijdens de 
meetcampagne werd naast categorisering ook gekeken naar gevaarlijke transporten (ADR-verkeer) 
en buitenlandse voertuigen.  Een rapportage hierover wordt verwacht onmiddellijk na het 
zomerreces.  Bij  positieve resultaten wordt overwogen gelijkaardige systemen op te stellen in de 
nabijheid van grensovergangen om een nauwkeuriger beeld te krijgen over het buitenlandse 
(transit)-verkeer.  

 
Momenteel wordt op de E34-E313 te Ranst een uitgebreide testsite voor meetsystemen opgericht 
waar geavanceerde technische oplossingen kunnen worden geëvalueerd vooraleer ze in de praktijk 
worden toegepast.  Dit jaar staan testen inzake dynamische aslastweging en incidentdetectie op 
stapel. 
 
Door het Verkeerscentrum wordt eveneens verder onderzoek gedaan naar alternatieve methoden 
ter opvolging van de verkeersstromen en het inwinnen van verkeersgegevens (ook) op het 
onderliggende wegennet.   



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -471- 
 
 

 

Het Verkeerscentrum nam o.m. deel aan een pilootproject waarbij in de wijde regio Antwerpen 
werd nagegaan of aan de hand van de monitoring van (in gesprek zijnde) gsm's in de wagens een 
betrouwbaar beeld van de verkeersafwikkeling (real time trajectsnelheden- afgeleide reistijden) 
kan worden afgeleid.  Een eerste analyse en evaluatie van de technologie wijst uit dat deze 
methodiek hoopvol is, doch vooralsnog in sommige gevallen een te positief beeld oplevert. De 
haalbaarheid van een opvolgingsproject, met betrekking tot een gecorrigeerd gebruik van de 
technologie wordt verder onderzocht. 
 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -473- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 156 
van 5 mei 2006 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Leerlingenvervoer BuO   -   Stand van zaken 
 
Baismobiliteit voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs moet worden gewaarborgd, zo staat 
in het regeerakkoord. Daarbij wordt geopteerd voor netoverschrijdend leerlingenvervoer in 
samenwerking met De Lijn. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verdient daarbij 
prioritaire aandacht. Zowel afstand als reistijd zijn criteria om leerlingen al dan niet collectief 
leerlingenvervoer te laten genieten. 
 
De realiteit is echter dat de reistijd voor deze leerlingen niet altijd “redelijk” is. Nog steeds zijn er voor 
vele kinderen in het buitengewoon onderwijs dagelijks veel te lange busritten, waarbij ze tot drie uren 
per dag op de schoolbus doorbrengen. De ritduur is niet meer van deze tijd, zo stelt de Beleidsnota 
Mobiliteit terecht. 
 
1. In de Beleidsnota Onderwijs wordt een grondige doorlichting aangekondigd van het 

leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. 
 

Wat is de stand van zaken? Zijn er al resultaten van dit onderzoek? 
 
Op welke terreinen dient de regelgeving terzake aangepast? 
 

2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het decreet algemeen leerlingenvervoer, dat in het regeerakkoord 
wordt aangekondigd? 

 
3. Om de lange ritten in het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs te vermijden, moet de 

vrije schoolkeuze in het buitengewoon onderwijs herbekeken worden, dat wil zeggen beperkt 
worden tot het vrij en officieel onderwijs, zodat de ophaalgebieden verkleinen en de tijdsduur van 
de busritten vermindert. 

 
Wat is hier de stand van zaken? Wanneer zullen leerlingen van het buitengewoon onderwijs in een 
“redelijke” tijd naar school kunnen worden gebracht? 
 

4. Hoeveel leerlingen buitengewoon onderwijs worden dagelijks naar school vervoerd door De Lijn? 
Zijn er cijfers beschikbaar m.b.t. de tijd die deze leerlingen dagelijks op de bus zitten? 

 
Welke zijn daarbij de afstanden die worden afgelegd? 
 
Wat is voor deze legislatuur de reistijddoelstelling voor leerlingen van het buitengewoon 
onderwijs? 
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5. De beleidsbrief Onderwijs vermeldt dat de situatie in kaart wordt gebracht in de proefregio Oost-
Brabant.  

 
In welke relatie staat dit tot de proefprojecten in de twaalf gemeenten, cf. vraag 8? Zijn er terzake 
al resultaten? Welke conclusies worden hieruit getrokken? 
 

6. Zijn de afspraken van CAO VII m.b.t. betere bezoldiging, betere arbeidsvoorwaarden en opleiding 
en vorming op maat voor busbegeleiders al gerealiseerd? 

 
7. Geeft de regering, m.b.t. het netoverschrijdend gratis leerlingenvervoer in samenwerking met De 

Lijn, prioriteit aan het buitengewoon onderwijs? 
 
8. In twaalf proefgemeenten komt er vanaf volgend schooljaar een project met gratis 

leerlingenvervoer voor het basisonderwijs. Daarvoor wordt 1,2 miljoen euro uitgetrokken. 
Betekent dit dat de problematiek van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog 
onvoldoende bekend is om daadwerkelijke oplossingen voor te stellen? 

 
Wat is de bedoeling van deze proefprojecten m.b.t. de problematiek van het leerlingenvervoer in 
het buitengewoon onderwijs? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandenbroucke (vraag nr. 174) en Van Brempt (nr 
156). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 156 van 5 mei 2006 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 157 
van 10 mei 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Spartacusplan   -   Stand van zaken 
 
Op 12 oktober 2004 stelde ik een vraag om uitleg over de stand van zaken van het Spartacusplan 
(Handelingen C6 van 12 oktober 2004, blz. 3-5). Ik stelde eveneens enkele bijkomende schriftelijke 
vragen. 
 
Los van het feit dat ik nergens een stand van zaken van dit project kan raadplegen op een webstek van 
de Vlaamse overheid, wil ik van de minister graag vernemen wat de stand van zaken en de 
tijdsplanning van dit project nu is. 
 
Destijds antwoordde de minister : “Wat de implementatie betreft van het Spartacusplan wordt 
momenteel een projectenplan opgesteld. Dit betekent dat de grote lijnen inzake haalbaarheid, 
financiering en timing worden geconcretiseerd”. En verder : “Er zijn op dit ogenblik nog geen 
gesprekken over de mogelijke prefinanciering van de infrastructuurwerken gevoerd”. Ten slotte : “Wat 
de haalbaarheidsstudie betreft, verwijs ik hier naar de ramingen die in het kader van een kleine 
voorstudie zijn opgesteld”. 
 
1. Kan de minister een volledig afschrift bezorgen van alle studies die tot op heden zijn uitgevoerd 

inzake het Spartacusplan? 
 
2. Zitten er studieopdrachten in de pijplijn die op korte termijn uitgevoerd zullen worden? 
 
3. Wat is de stand van zaken van het projectenplan en wat is de inhoud van dit plan qua haalbaarheid, 

financiering en timing? 
 
4. Zijn er reeds gesprekken geweest over de prefinanciering van de infrastructuurwerken? 
 

Zo ja, met wie en met welk resultaat? 
 
Zo neen, voor wanneer plant men deze gesprekken? 
 

5. Wat is de inhoud van de voorstudie waarnaar de minister verwijst in haar antwoord van 12 oktober 
in de commissie?  

 
6. Zijn er terzake internationale contacten over grensoverschrijdende lijnen? 
 

Met wie? 
 
Zijn er terzake voorstudies, rapporten, planningen … opgemaakt? Graag een afschrift hiervan. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 157 van 10 mei 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1.   Volgende studies zijn tot op heden uitgevoerd: 
 
 - adviesopdracht sneltramtracés Noord-Limburg 
 - studie grensoverschrijdende sneltramlijnen 
 - socio-economische studie uitgevoerd door de Universiteit Hasselt (deel 1) 
 - tracéstudies. 
  

Een afschrift van de studies zal als aanvullend antwoord aan het Vlaams Parlement worden 
overgemaakt. 

 
2.   Volgende studieopdrachten in het kader van het Spartacusplan zitten in de pijplijn: 

• Milieueffectenrapportage voor de eerste lijn van Hasselt naar Maastricht. 
• Studieopdrachten in het kader van het Spartacusplan. 
• Socio-economische studie Spartacus: is een studie uitgevoerd door de UH waarin de 

effecten van het Spartacusplan voor Limburg worden bekeken (2de deel van de studie 
wordt eerstdaags opgestart). 

• Opmaak van een startnotitie voor de afstemming van het Spartacusplan (sneltramlijn 
Lommel via Neerpelt) op de plannen in Regio Eindhoven/Provincie Noord-Brabant 
(Nederland). 

 
3.   De voorstudies van de eerste sneltramlijn Hasselt naar Maastricht (prioriteit in het 
 Limburgplan)  zijn opgestart. Eerstdaags start omtrent deze lijn de milieueffectenrapportage 
 
4.   Er zijn reeds gesprekken geweest met LRM/LISOM omtrent de prefinanciering van de 
 infrastructuurwerken. Er worden momenteel een aantal mogelijkheden bekeken. 
 
5.   De voorstudie waar de minister in haar antwoord van 12 oktober in de commissie naar 
verwijst  is een exploitatiemodel voor een regionaal openbaar vervoernetwerk (Brochure 
Spartacus als  bijlage). 
 
6.   Er zijn terzake reeds grensoverschrijdende contacten geweest met: provincie Nederlands 
 Limburg, Stad Maastricht, Regio Eindhoven. Er is een startnotitie opgemaakt voor de 
 grensoverschrijdende verbindingen naar Maastricht en Sittard (eventueel op lange termijn). 
 Het rapport bevindt zich als bijlage aan dit schrijven.  
 
 
BIJLAGEN 
 
1. Brochure Spartacusplan - regionet Limburg 
2. Grensoverschrijdende sneltramlijnen Spartacusplan - startnotitie  

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/VAN_BREMPT/157/antw.157.bijlage001.pdf 
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http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/VAN_BREMPT/157/antw.157.bijlage002.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 158 
van 11 mei 2006 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
Conflictvrije verkeerslichten   -   Toepassing 
 
Het Steunpunt Verkeersveiligheid onderzocht recentelijk de effectiviteit van conflictvrije 
verkeerslichten op de verkeersveiligheid in Vlaanderen. 
 
Dit type verkeerslichten zorgt ervoor dat voertuigen die links willen afslaan, dit kunnen doen zonder 
dat ze voorrang moeten verlenen aan tegenliggers, waardoor “mogelijke conflictsituaties” vermeden 
worden. 
 
Dergelijke conflictvrije verkeerslichten zouden volgens deze studie in bijzondere mate bijdragen aan 
de verkeersveiligheid. 
 
Toch worden ze tot op heden maar sporadisch gebruikt in Vlaanderen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Nederland. 
 
Deze studie werd als beleidsaanbeveling aan de Vlaamse overheid bezorgd en stelt wat volgt: 
 
- conflictvrije verkeerslichten voorkomen ongevallen, in het bijzonder ernstige ongevallen en links-

af-ongevallen. Het is dus een bijzonder effectieve maatregel om op kruispunten met gewone 
verkeerslichten de verkeersveiligheid positief te beïnvloeden; 

 
- half conflictvrije verkeerslichten voorkomen ernstige ongevallen. Het effect op de verschillende 

typen ongevallen is afhankelijk van het type ongeval: het aantal kop-staart-botsingen stijgt, het 
aantal linksaf-botsingen daalt. Het totale aantal ongevallen daalt niet significant. Afhankelijk van 
welk ongevaltype men wil vermijden, kunnen half conflictvrije verkeerslichten een effectieve 
maatregel zijn om de verkeersveiligheid te beïnvloeden. 

 
In welke mate worden de aanbevelingen voortvloeiend uit de studie van het Steunpunt 
Verkeersveiligheid in het beleid van de minister opgenomen? 
 
Hoe ziet de minister de concretisering ervan op het terrein, en dit zowel in ruimte als in tijd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 458) en Van Brempt (vraag nr. 

158). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 158 van 11 mei 2006 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 159 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Jurysysteem 
 
Wanneer personeelsleden gerekruteerd worden om te werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, 
Vlaamse openbare instellingen of agentschappen) wordt voor de selectie vaak een beroep gedaan op 
een jury. 
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jury? 
 
2. Als de rekrutering verloopt via Jobpunt of Selor: duidt Jobpunt of Selor de juryleden aan, of 

gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever? 
 
3. Beslissen dergelijke jury’s bij consensus? 
 
4. Zijn er al gevallen bekend waarbij een jury geen consensus bereikte? 
 

Zo ja, op welke wijze werd dan een beslissing genomen? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr. 61, Moerman nr. 68, 
Vandenbroucke nr. 177, Vervotte nr. 172, Van Mechelen nr. 154, Anciaux nr. 85, Bourgeois nr. 
98, Peeters nr. 462, Keulen nr. 147, Van Brempt nr. 159). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 159 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -485- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 160 
van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Rekrutering en selectie Vlaamse overheid   -   Kanalen 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (Ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor,  
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen,  
- in eigen beheer, 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde. 
 
Graag vernam ik van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in de periode 2001 tot en met 

2005 (cijfers per jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden Vlaamse openbare instellingen waarvoor de 

minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via:  
 

a) Selor, 
b) Jobpunt, 
c) in eigen beheer, 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde,  
 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 
 

4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 
Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of toekomstige agentschappen? 

 
5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 

van aanwerving?  
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Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 
 

6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 
integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 

 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Leterme vraag nr.62, Moerman nr. 69, 

Vandenbroucke nr. 178, Vervotte nr. 173, Van Mechelen nr. 155, Anciaux nr. 86, Bourgeois nr. 
99, Peeters nr. 463, Keulen nr. 148, Van Brempt nr. 160). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 160 van 11 mei 2006 
van ETIENNE SCHOUPPE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 161 
van 11 mei 2006 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Stadsplannen De Lijn Antwerpen   -   Actualisering 
 
Onder meer in de premetrostations van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn, voorziet 
men in stadsplattegronden met daarop het openbaar vervoersnetwerk. De plannen werden destijds 
klaarblijkelijk geplaatst door JCDecaux. 
 
Bij nader toezien, zijn er tal van onnauwkeurigheden op te merken. Zo onder andere: 
 
- bus 86 rijdt volgens die plannen nog steeds door de Waaslandtunnel; 
- er is nog geen sprake van tram 3 of tram 5 onder de Schelde. 
 
1. Zijn alle stadsplattegronden in de premetrostations nog wel up-to-date? 
 
2. Zijn ook andere stadsplattegronden mét aanduiding van het openbaar vervoersnetwerk in 

Antwerpen onnauwkeurig? 
 
3. Is VVM De Lijn op de hoogte van deze situatie? 
 
4. Dient JCDecaux deze stadsplattegronden hetzij in de premetrostations, hetzij ook elders geregeld 

te vervangen, zodat de correcte tram- en buslijnen erop voorkomen? 
 
5. Bestaat er hierover een contract tussen de VVM De Lijn en JCDecaux, hetzij andere partners? 
 
6. Worden de foutieve stadsplattegronden wat het openbaar vervoersnetwerk betreft, vervangen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 161 van 11 mei 2006 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1.   In de premetrostations zijn op verschillende plaatsen netplannen van het tram- en busnet van 

Antwerpen aanwezig: op meubilair van De Lijn en op meubilair van JCDecaux.  De plannen op 
meubilair van De Lijn worden up-to-date gehouden door De Lijn zelf.  Bij meldingen van 
verouderde plannen wordt een nieuw plan aangebracht. De plannen op meubilair van JCDecaux 
moeten bijgehouden worden door JCDecaux.  In het contract tussen JCDecaux en De Lijn staat 
vermeld dat JCDecaux de plans elke drie jaar moet vernieuwen.  Vandaag is JCDecaux bezig met 
de opmaak van nieuwe plannen. 

 
2.  JCDecaux heeft op verschillende plaatsen in de stad Antwerpen stadsplannen uithangen.  Enkel de 

stadsplannen die in of aan de premetro uithangen vallen onder het contract tussen VVM De Lijn 
en JCDecaux. 

 Het gebeurt ook dat derden vervoersplannen uithangen.  De Lijn kan deze niet up-to-date houden.  
Bij melding van verouderde vervoersplannen wordt wel contact opgenomen met de beheerder van 
de informatie om de informatie te vernieuwen. 

 
3.  Het up-to-date houden van de reisinformatie aan de 6.800 haltes (waarvan 1.500 in het stadsgebied 

Antwerpen) is een constante bezorgdheid van De Lijn Antwerpen.   
 
4.   In het contract tussen De Lijn en JCDecaux staat vermeld dat JCDecaux de plannen elke drie jaar 

moet updaten. 
 
5.   Over het meubilair van JCDecaux dat in en bij de premetrostations staat, bestaat een contract 

tussen VVM De Lijn en JCDecaux. 
 
6.   JC Decaux is bezig met de opmaak van nieuwe plannen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 162 
van 18 mei 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Technische normering voertuigen   -   Stabiliteitscontrole 
 
Ongevallen te wijten aan een verlies aan baanvastheid of voertuigstabiliteit zouden op de Belgische 
autosnelwegen de helft van het totaalaantal ongevallen uitmaken, en meer dan de helft van het aantal 
doden en ernstig gewonden veroorzaken. Op de overige wegen zou dat ongeveer één vijfde van de 
ongevallen en een kwart van het doden en ernstig gewonden veroorzaken. Het verlies aan 
baanvastheid en voertuigstabiliteit kan ofwel te wijten zijn aan de staat van het wegdek en de 
weersomstandigheden, ofwel aan het onaangepaste rijgedrag of het ingrijpen van de bestuurder. Er 
bestaan reeds verschillende systemen die het verlies aan baanvastheid en voertuigstabiliteit kunnen 
verminderen of voorkomen. Eén systeem is de stabiliteitscontrole. 
 
In de internationale literatuur en de autowereld is men het erover eens dat de stabiliteitscontrole een 
zeer effectief en efficiënt middel is om ongevallen te voorkomen. Verschillende studies hebben 
uitgewezen dat auto’s die met dit systeem zijn uitgerust, tot 50 % minder kans hebben om betrokken te 
geraken bij een eenzijdig ongeval (ongevallen waar geen andere voertuigen bij betrokken zijn). 
Amerikaanse studies houden het op 35 % minder kans en 39 % minder kans om betrokken te geraken 
bij een eenzijdig ongeval met dodelijke afloop. Volgens de Europese Commissie vermindert de kans 
om over kop te gaan met 12 % als de wagen met dit systeem is uitgerust. 
 
De technische normering voor wagens is een Europese aangelegenheid. Het gaat anderzijds ook om 
een materie waarbij de Vlaamse Regering wordt betrokken. 
 
1. Hoe staat de Europese Commissie tegenover een dergelijk systeem? 
 
2. Heeft de minister de resultaten en de evaluaties van een dergelijke stabiliteitscontrole reeds 

bestudeerd. Zo ja, wat zijn haar bevindingen? 
 
3. Heeft de minister een zicht op het aantal wagens dat bij ons een dergelijk systeem is uitgerust? 

Indien ja, kan zij hierover concrete cijfers geven? 
 
4. Is dergelijk systeem reeds verplicht en indien niet, zijn dan geen beleidsmatige stappen nodig om 

een dergelijk systeem snel in te voeren en bepleit de minister dit bij de Europese Commissie? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 162 van 18 mei 2006 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. De technische uitrusting van de wagens wordt over het algemeen Europees overeengekomen 

en de desbetreffende Europese richtlijn wordt dan in principe omgezet naar federale 
regelgeving, waarbij op dat ogenblik het advies van de gewesten wordt gevraagd. Het is mij 
niet bekend welke de huidige houding is van de Europese Commissie in verband met de 
stabiliteitscontrole van voertuigen. 

 
2. Het systeem van de stabiliteitscontrole is mij bekend, recentelijk is een medewerker van mijn 

kabinet naar een demonstratie van dit systeem geweest. Een actief veiligheidsysteem zoals een 
stabiliteitscontrole heeft zeker een positieve invloed op de verkeersveiligheid. De cijfers die 
blijken uit onderzoek, tonen een belangrijk verkeersveiligheidsvoordeel aan. 

 
3. Uit cijfers van een producent van een dergelijk systeem blijkt dat in 2003 31% van de nieuwe 

personenwagens een dergelijk systeem hadden, in 2004 33%. Voor 2005 zijn er nog geen 
cijfers gekend. 

 
4. Gelet op het belang van de verkeersveiligheid, ben ik in principe voorstander van elk systeem 

dat de verkeersveiligheid kan verhogen. De technische vereisten van voertuigen zijn een 
Federale bevoegdheid, waardoor het niet aan het Gewest is om beleidsmatige stappen in deze 
te nemen. Aanvullend wil ik wel meegeven dat ABS – een ander belangrijk actief 
veiligheidssysteem – op dit moment als standaard voorzien wordt op alle nieuwe 
voertuigtypes.  Dit is er gekomen door een verplichting die de autoproducenten zich zelf 
opgelegd hebben in 2002, waarmee ik wil zeggen dat er niet steeds beleidsmatige stappen 
moeten genomen worden om bepaalde systemen te veralgemenen. 
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken van de reglementaire termijn
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YVES LETERME, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 

 VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, 
 LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 55 
van 21 april 2006 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
Militaire domeinen   -   Protocol ruimtelijke ordening 
 
Uitgaande van het antwoord van de minister van Ruimtelijke Ordening op mijn schriftelijke vraag nr. 
105 van 1 maart 2006, rijst de vraag welke initiatieven de minister-president heeft genomen om een 
protocol af te sluiten met de federale minister van Defensie inzake de vrijstelling van het verkrijgen 
van een vergunning voor sommige installaties en gebouwen op militaire domeinen (Websitebulletin, 
publicatiedatum 18-04-2006). 
 
Die installaties en gebouwen moeten, volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000, 
tegelijk aan drie vereisten voldoen: van strategisch belang zijn, voorkomen op een lijst gevoegd bij het 
protocol en niet gelegen zijn in een beschermd of voorlopig beschermd landschap. 
 
Wat is de stand van zaken? 
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YVES LETERME 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 55 van 21 april 2006 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
In antwoord op uw schriftelijke vraag kan ik u meedelen dat ik, zoals mijn collega Dirk Van Mechelen 
reeds meegedeeld heeft, op vraag van Minister Bourgeois, aan federaal Minister Flahaut gevraagd heb 
om de onderhandelingen over het protocol opnieuw op te starten.  
 
In antwoord op mijn vraag heeft Minister Flahaut gesteld dat hij het niet opportuun vond om dit te 
doen.  
 
Mijn kabinet heeft vervolgens overleg gepleegd met het kabinet van Minister Bourgeois over het al 
dan niet agenderen van het dossier van de militaire domeinen voor openluchtrecreatieve verblijven te 
Nieuwpoort en Koksijde op het Overlegcomité.  
 
De diensten van Minister Bourgeois onderzoeken op dit moment een aantal andere pistes om in 
grijpen. Na dit onderzoek zal beslist worden over het al dan niet agenderen van dit dossier op het 
Overlegcomité.  
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FRANK VANDENBROUCKE, 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 
 VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 155 
van 12 april 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Opleiding vrachtwagenchauffeur   -   Stand van zaken 
 
Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met ongevallen met vrachtwagens (lekken van 
gevaarlijke stoffen, de dode-hoek-ongevallen, kop-staart-aanrijdingen, …), met alle gevolgen van 
dien. Dank zij een goede opleiding echter kunnen tal van deze ongevallen voorkomen worden. 
Vrachtwagenchauffeur is bovendien een knelpuntberoep, de sector heeft meer dan ooit nood aan 
gemotiveerde en goed opgeleide vrachtwagenchauffeurs. Men spreekt van 10.000 vacatures. 
 
Er zijn in Vlaanderen zes scholen die de leerlingen reeds in het secundair opleiden tot 
vrachtwagenchauffeur. Deze opleiding duurt 2 tot 3 jaar. Ook de VDAB voorziet in een opleiding tot 
vrachtwagenchauffeur, in Eksel, Herentals, Oostende, Schaarbeek, Temse, Wevelgem en Wondelgem. 
Afhankelijk van het centrum waar men zich wil aanmelden, duurt de opleiding 55 tot 100 dagen. De 
wachttijd voor deze opleiding bedraagt gemiddeld 6 à 9 maanden. 
 
1. Hoeveel werkzoekenden hebben zich in 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 ingeschreven voor deze 

opleiding (graag de cijfers per jaar per centrum)? 
 
2. Hoeveel werkzoekenden hebben in 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 hun rijbewijs C, 

respectievelijk C + E behaald (graag de cijfers per jaar per centrum)? 
 
3. Heeft de minister een verklaring voor het afhaken van kandidaten tijdens de opleiding? 
 
4. Aangezien de gemiddelde wachttijd minstens een half jaar bedraagt, overweegt de minister 

bijkomende opleidingen tot vrachtwagenchauffeur te organiseren om op die wijze het grote aantal 
vacatures in te vullen? 

 
5. Aangezien voor deze opleidingen ook instructeurs nodig zijn (en de sector zelf al kampt met een 

tekort aan chauffeurs) had ik ook graag op volgende vragen een antwoord gekregen. 
 

Hoeveel kandidaten hebben zich in 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 ingeschreven bij VDAB voor 
het examen/de selectie van instructeur “zwaar vervoer”? 
 
Hoeveel van deze kandidaat-instructeurs zijn er uiteindelijk geslaagd? 
 
Hoeveel van deze geslaagde instructeurs “zwaar vervoer” zijn ook effectief in dienst getreden bij 
VDAB? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 155 van 12 april 2006 
van AN MICHIELS 
 
 
 
1. Voor de opleiding vrachtwagenchauffeur worden de jaarlijkse aanvragen geraamd op: 
 - 2001 : 1.345 aanvragen 
 - 2002 : 1.465 aanvragen 
 - 2003 : 1.490 aanvragen 
 - 2004 : 1.475 aanvragen 
 - 2005 : 1.495 aanvragen 
 
2. Het aantal opgeleide werkzoekenden voor de opleiding vrachtwagenchauffeur bedraagt in 
 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 : 
 - 2001 : 21 rijbewijs C en 248 rijbewijs CE 
  - Gent : 2 C en 36 CE 
  - Hasselt : 2 C en 36 CE 
  - Herentals : 4 C en 31 CE 
  - Temse : 4 C en 51 CE 
  - Wevelgem : 5 C en 28 CE 
  - Oostende : 37 CE 
  - Schaarbeek : 4 C en 29 CE 
 
 - 2002 : 40 rijbewijs C en 253 rijbewijs CE 
  - Gent 7 C en 41 CE 
  - Hasselt : 15 C en 24 CE 
  - Herentals : 5 C en 38 CE 
  - Temse : 5 C en 55 CE 
  - Wevelgem : 3 C en 18 CE 
  - Oostende : 32 CE 
  - Schaarbeek : 5 C en 45 CE 
 

- 2003 : 26 rijbewijs C en 272 rijbewijs CE 
- Gent : 8 C en 32 CE 
- Hasselt : 2 C en 31 CE 
- Herentals : 7 C en 37 CE 
- Temse : 5 C en 63 CE 
- Wevelgem : 39 CE 
- Oostende : 35 CE 
- Schaarbeek : 4 C en 35 CE 

 
 - 2004 : 42 rijbewijs C en 253 rijbewijs CE 
  - Gent : 8 C en 30 CE 
  - Hasselt : 8 C en 40 CE 
  - Herentals : 11 C en 36 CE 
  - Temse : 9 C en 43 CE 
  - Wevelgem : 2 C en 31 CE 
  - Oostende : 31 CE 
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  - Schaarbeek : 4 C en 42 CE 
 - 2005 : 31 rijbewijs C en 268 rijbewijs CE 
  - Gent : 38 CE 
  - Hasselt : 7 C en 36 CE 
  - Herentals : 10 C en 47 CE 
  - Temse : 8 C en 33 CE 
  - Wevelgem : 1 C en 31 CE 
  - Oostende : 46 CE 
  - Schaarbeek : 5 C en 37 CE 
 
3. Het totaal aantal stopzettingen tijdens de opleiding bedraagt jaarlijks : 
 - 2001 : 33 stopzettingen 
 - 2002 : 83 stopzettingen 
 - 2003 : 49 stopzettingen 
 - 2004 : 51 stopzettingen 
 - 2005 : 79 stopzettingen 
 

Het aantal stopzettingen is beperkt door de strenge toeleidingsprocedure naar de opleiding 
vrachtwagenbestuurder. Deze procedure bestaat uit : psychotechnische testen en medische 
testen. Technische ongeschiktheid is de belangrijkste reden van stopzetting tijdens de 
opleiding vrachtwagenchauffeur. 
 
Redenen voor stopzetting: 

- technische ongeschiktheid ( geen respect voor de wegcode, onvoldoende  
verkeersinzicht, schrik aan het stuur van de vrachtwagen, niet kunnen schakelen,... ) 
- attitude 
- veelvuldige afwezigheid 
- de kandidaat beslist zelf om de opleiding stop te zetten uit financiële overwegingen 

  (gaan werken) 
  
 
4. Via het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 worden middelen vrijgemaakt om de 

opleidingscapaciteit voor vrachtwagenchauffeurs te verhogen met 10 instructeurs.  Door de 
bijkomende opleidingscapaciteit ( 10 instructeurs ) kunnen 120 kandidaten opgeleid worden 
tot vrachtwagenchauffeur 

 
 
5. Het totaal aantal ingeschreven kandidaten voor het examen/ de selectie van instructeur “zwaar 

vervoer” bedraagt : 
 - 2001 : 171 kandidaten 
 - 2002 : 0 kandidaten (geen examen) 
 - 2003 : 166 kandidaten 
 - 2004 : 182 kandidaten 
 - 2005 : 415 kandidaten 
 
 Gelieve er rekening mee te houden dat gemiddeld slechts 75% van het aantal kandidaten 

opdaagt voor de theoretische proeven. 
 
 Geslaagde kandidaat-instructeurs : 
 - 2001 : 10 kandidaten geslaagd 
 - 2002 : geen kandidaten geslaagd (geen examen) 
 - 2003 : 4 kandidaten geslaagd 
 - 2004 : 3 kandidaten geslaagd 
 - 2005 : 10 kandidaten geslaagd 
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 Opmerking : dit betreft het aantal geslaagden na theoretische en praktische proeven. 
 
 In dienst genomen geslaagde instructeurs “zwaar vervoer” : 

- 2001 : 8 geslaagde instructeurs werden in dienst genomen 
- 2002 : 0 geslaagde instructeurs werden in dienst genomen  
- 2003 : 4 geslaagde instructeurs werden in dienst genomen 
- 2004 : 3 geslaagde instructeurs werden in dienst genomen 
- 2005 : 6 geslaagde instructeurs werden in dienst genomen 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 157 
van 12 april 2006 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Bijblijfconsulenten   -   Evaluatie 
 
De werknemersorganisaties hebben van de Vlaamse overheid de kans gekregen om zogenaamde 
bijblijfconsulenten aan te werven. 
 
Deze consulenten moeten mensen uit kansengroepen begeleiden richting de VDAB met het oog op 
hun activering, of ze dienen advies te verlenen over opleiding en vorming om werkzoekenden hun 
arbeidskansen te verhogen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de “Werkwinkels”. 
 
De meerwaarde van het  systeem ligt daarbij ook in de vertrouwensband die de bijblijfconsulenten met 
de werkenden en werkzoekenden kunnen uitbouwen. Omdat de begeleiders bij de erkende 
vakorganisaties werken, kunnen zij tevens mensen bereiken die bijvoorbeeld niet via de klassieke 
kanalen bereikt worden. 
 
Gegeven het belang van projecten met het oog op het heractiveren van werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt, had ik van de minister graag een antwoord vernomen op volgende evaluerende vragen. 
 
1. Hoeveel bijblijfconsulenten heeft elke werknemersorganisatie aangeworven? 
 
2. Hoeveel bedraagt de kostprijs voor de Vlaamse overheid? 
 
3. Hoeveel begeleidingen heeft elke werknemersorganisatie naar de VDAB toe gerealiseerd? 
 
4. In hoeveel van deze trajecten betrof het werkzoekenden ouder dan 50 jaar (per 

werknemersorganisatie)? 
 
5. Hoe evalueert de minister deze maatregel rekening houdende met de resultaten inzake het project 

van de bijblijfconsulenten? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 157 van 12 april 2006 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. Eind 2005 (dit is het einde van het 3e werkingsjaar van de bijblijfactie) waren er bij de drie 

vakorganisaties samen 25,5 VTE bijblijfconsulenten in dienst. De verdeling over de 3 
vakorganisaties is als volgt: 
- vzw Vokans (ACV)  11,5 VTE 
- vzw Kopa (ABVV)  9,5 VTE 
- vzw Keerpunt (ACLVB)  4,5 VTE. 
Per vakorganisatie wordt er bijkomend nog 1 VTE gefinancierd voor de centrale coördinatie van 
het project 

 
Ten opzichte van eind 2004 is dit een toename met 7 VTE, en dit als gevolg van de uitbreiding 
van de opdracht van de bijblijfconsulenten in het kader van de ‘actie 50+’. Vanaf maart 2005 
kregen de bijblijfconsulenten immers een bijkomende opdracht m.b.t. de toeleiding van kortdurig 
werkzoekende oudere werklozen (50+) naar de trajectwerking van VDAB.  

 
2.   In 2005 werd er vanuit de Vlaamse overheid 1.531.452 euro subsidie gegeven aan de bijblijfactie. 

In totaal ging er 1.210.649 euro naar de gewone werking van de bijblijfconsulenten en 320.803 
euro naar de ‘actie 50+’.  

 
3 en 4. : 

De bijblijfconsulenten organiseren zowel individuele acties (individuele gesprekken met 
werkzoekenden) als collectieve acties (groepsessies met werkzoekenden).  
In het 3e werkingsjaar werden in totaal 4.596 werkzoekenden bereikt in de individuele acties en 
7.928 werkzoekenden in de collectieve acties (zie tabel).  

 
Tabel: Realisaties van de bijblijfconsulenten in het 3e werkingsjaar (aantal bereiktwerkzoekenden, 
periode november 2004 – december 2005) 

 Reguliere werking Actie 50+ Totaal 
Individuele begeleidingen    
Vokans (ACV) 1.262 539 1.801 
Kopa (ABVV) 1.684 270 1.954 
Keerpunt (ACLVB) 714 127 841 
Totaal 3.660 936 4.596 
    
Collectieve acties    
Vokans (ACV) 3.569 1.103 4.672 
Kopa (ABVV) 2.243 312 2.555 
Keerpunt (ACLVB) 578 123 701 
Totaal 6.390 1.538 7.928 

 
In het voorgaande (tweede) werkingsjaar werden 2.295 werkzoekenden bereikt via de individuele 
acties en 4.463 werkzoekenden via de collectieve acties. Een gedeelte van het verhoogde bereik in 
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het 3e werkingsjaar is vanzelfsprekend een gevolg van de uitbreiding van het aantal consulenten en 
taken als gevolg van de opstart van de ‘actie 50+’. In het kader van deze ‘actie 50+’ werden 936 
ouderen bereikt via een individuele begeleiding en werden 1.538 50plussers via collectieve sessies 
geïnformeerd. 

 
5. Belangrijke positieve elementen uit de evaluatie van het 3e werkingsjaar van de bijblijfconsulenten 

zijn:  
- de sterke toename van het bereik: zowel bij de individuele als collectieve acties is er in de 

reguliere werking een sterke toename van het bereik van de bijblijfconsulenten; 
- de aanzienlijke oververtegenwoordiging van de prioritaire kansengroepen (ouderen, 

allochtonen, kortgeschoolden en langdurig werkzoekenden) in het bereik van de acties van de 
bijblijfconsulenten. 

Een belangrijk aandachtspunt in de evaluatie van het 3e werkingsjaar van de bijblijfconsulenten is 
de doorstroom van de doelgroep van oudere werkzoekenden vanuit de bijblijfactie 50+ naar de 
reguliere trajectwerking van VDAB.  

 

Met het afsluiten van het Meerbanenplan werd begin 2006 een belangrijke doorbraak gerealiseerd 
in dit dossier. Vanaf juli 2006 zullen de oudere werkzoekenden vanaf hun 3e maand werkloosheid 
systematisch worden uitgenodigd voor een verplichte collectieve informatie-sessie (bij de 
vakbonden of bij VDAB). Dit jaar wordt dan ook fors geïnvesteerd in trajecten op maat van 
oudere werkzoekenden: in het kader van het Meerbanenplan wordt een bijkomend budget van 5 
miljoen euro voorzien voor 25 extra jobcoaches en 50 extra consulenten in de zogenaamde 
‘50+clubs’. Naast deze maatregelen rond de extra begeleiding van ouderen worden trouwens ook 
maatregelen genomen die de aanwerving van ouderen moeten bevorderen. Het gaat hier om de 
versterking van Jobkanaal waardoor vacatures gedurende een beperkte periode exclusief 
voorbehouden worden voor kansengroepen waaronder ouderen, de versterking van IBO en IBO-
interim én de tewerkstellingspremie die in een fikse korting voorziet voor de werkgever bij de 
aanwerving van een 50+.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 165 
van 26 april 2006 
van MARLEEN VANDERPOORTEN 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs   -   +21-jarigen 
 
Recentelijk stelde ik de minister in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie 
een vraag om uitleg in verband met leerlingen ouder dan 21 jaar in het buitengewoon onderwijs. 
 
Uit het antwoord van de minister bleek dat deze groep leerlingen inderdaad toeneemt. De cijfers gaven 
een beeld van het totale aantal leerlingen van OV 1 en OV 2 (opleidingsvorm) die een verlenging van 
leerrecht hebben gekregen via de CABO (Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs) 
in de voorbije jaren. 
 
Mijn aandacht gaat echter in het bijzonder uit naar de groep van 25-jarigen of oudere leerlingen, omdat 
de leeftijdskloof met de reguliere leerlingen erg groot wordt. 
 
In verband hiermee wil ik graag volgende bijkomende vragen aan de minister stellen. 
 
1. Heeft de minister meer gedetailleerde cijfers (met onderverdeling naar de verschillende 

leeftijdscategorieën) over de leerlingen van OV 1 en OV 2 die een verlenging van leerrecht 
hebben gekregen via CABO? 

 
2. Wordt de subgroep van 25-, 26- en 27-jarigen of zelfs oudere leerlingen ook systematisch groter? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 165 van 26 april 2006 
van MARLEEN VANDERPOORTEN 
 
 
 
Hieronder vindt u de gedetailleerde aantallen en percentages per schooljaar van de leerlingen in OV 1 
en OV 2 die op of vóór 1 september 21 jaar of meer waren (zonder de laatblinde leerlingen, die de 
vorige keer ook al uit de leerlingenaantallen werden weggelaten). Deze cijfers zijn opgedeeld per 
leeftijd. 
U zal merken dat deze cijfers lager zijn dan de cijfers die ik vorige keer heb doorgegeven.  
Dit is omdat ik vorige keer het aantal aanvragen voor verlenging van leerrecht van de leerlingen in OV 
1 en OV 2 bij de CABO’s heb gegeven van de betrokken schooljaren. Op het departement of bij de 
CABO’s wordt echter geen bestand bijgehouden van de leeftijd van de leerlingen waarvoor een 
verlengingsaanvraag voor leerrecht wordt ingediend.  
Voor de opdeling van de leerlingen per leeftijd kan ik alleen de informatie geven die we halen uit de 
databanken van het aantal regelmatige financierbare leerlingen die in de betrokken schooljaren 
ingeschreven waren in de scholen.  
Er zijn dus meer leerlingen waarvoor een verlengingsaanvraag ingediend wordt dan leerlingen die er 
daadwerkelijk gebruik van maken.  
Dit is te verklaren omdat de aanvragen voor verlenging van leerrecht moeten ingediend worden vóór 1 
februari bij de CABO, opdat de leerling het schooljaar nadien als regelmatige financierbare leerling 
verder op de school kan verblijven. 
Er zijn een aantal leerlingen waarvoor een aanvraag ingediend wordt bij de CABO vóór 1 februari, en 
waarvan de aanvraag wordt goedgekeurd, maar die op 1 september van het volgende schooljaar toch 
geen gebruik maken van hun verlenging in de scholen buitengewoon secundair onderwijs, omdat ze in 
die tijd al wel een plaats hebben gevonden in een welzijnsinstelling of een beschutte werkplaats. 

 
2000-2001  2000-2001 
 leeftijd OV 1 OV 2  leeftijd OV 1 OV 2 
21 73 79  21 50,69% 68,10% 
22 54 28  21+ 49,31% 31,90% 
23 13 7   100,00% 100,00% 
24 3 2     
25 1       
 144 116     
       
2001-2002  2001-2002 
leeftijd OV 1 OV 2  leeftijd OV 1 OV 2 
21 103 68  21 55,38% 53,97% 
22 51 42  21+ 44,62% 46,03% 
23 24 12   100,00% 100,00% 
24 6 4     
25 1       
26 1       
 186 126     
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2002-2003  2002-2003 
leeftijd OV 1 OV 2  leeftijd OV 1 OV 2 
21 121 61  21 56,28% 55,96% 
22 58 28  21+ 43,72% 44,04% 
23 21 13   100,00% 100,00% 
24 12 7     
25 2       
26 1       
 215 109     
       
2003-2004  2003-2004 
leeftijd OV 1 OV 2  leeftijd OV 1 OV 2 
21 124 78  21 60,19% 62,40% 
22 52 28  21+ 39,81% 37,60% 
23 22 13   100,00% 100,00% 
24 7 5     
25 1       
30   1     
 206 125     
       
2004-2005  2004-2005 
leeftijd OV 1 OV 2  leeftijd OV 1 OV 2 
21 103 84  21 50,00% 60,87% 
22 61 37  21+ 50,00% 39,13% 
23 26 11   100,00% 100,00% 
24 14 5     
25 1 1     
26 1       
 206 138     
       
2005-2006  2005-2006 
leeftijd OV 1 OV 2  leeftijd OV 1 OV 2 
21 140 67  21 58,58% 48,55% 
22 57 43  21+ 41,42% 51,45% 
23 27 21   100,00% 100,00% 
24 12 6     
25 2 1     
27 1       
 239 138     

 
Uit de aantallen en de percentages hierboven kunt de vraagsteller afleiden dat de groep van + 21 
jarigen (25-, 26 en 27 jarigen) wisselt jaar per jaar, het is voornamelijk de groep van 21 jarigen (in OV 
1) die toeneemt.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 168 
van 28 april 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Nederlandstalig onderwijs Brussel   -   Doorstroming anderstaligen 
 
Tijdens een recente hoorzitting met de directeur van het Huis van het Nederlands in de commissie 
Brussel en de Vlaamse Rand, bleek dat die instelling steeds meer wordt aangesproken door studenten 
uit het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. 
 
De directeur bevestigde op onze vraag dat het wel degelijk anderstalige jongeren betreft die zijn 
doorgestroomd uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 
 
1. Beschikt de minister over gegevens waaruit blijkt hoeveel anderstalige leerlingen uit het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook effectief doorstromen naar het hoger onderwijs? 
 
2. Is het niet merkwaardig dat op zijn minst een aantal onder hen niet in staat is om zonder hulp door 

te stromen naar het Nederlandstalig hoger onderwijs? 
 
3. Is de minister op de hoogte van die gang van zaken en heeft hij er een uitleg voor? 
 
Vindt hij het niet nodig dit verder te laten onderzoeken? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 168 van 28 april 2006 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. Het departement Onderwijs en Vorming beschikt niet over systematisch geregistreerde gegevens 

over de instroom in het hoger onderwijs van anderstalige jongeren uit het Nederlandstalige 
onderwijs in Brussel. Uit onderzoek weten we in algemene zin wel dat anderstalige jongeren veel 
minder dan gemiddeld instromen in het hoger onderwijs. 
 

2. Dat taal een mogelijke hinderpaal is bij de overstap van het Nederlandstalige secundair onderwijs 
naar het Nederlandstalige hoger onderwijs, kan op het eerste gezicht merkwaardig overkomen. 
Zeker in het geval van anderstalige jongeren leidt dit logischerwijs tot de vraag of er wel 
voldoende hoge eisen in zake taalverwerving in het secundair onderwijs gesteld worden om 
succesvol te kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. 
 

3. Het probleem is echter complexer dan dat. Dikwijls is het Nederlands an sich niet het pijnpunt. 
Als het Nederlands succes in het hoger onderwijs in de weg staat, blijkt dat heel vaak te slaan op 
de academische dimensie van de taal. De meeste jongeren met een diploma van het 
Nederlandstalige secundair onderwijs hebben geen problemen met het Nederlands als “alledaagse” 
taal, ook als het Nederlands niet hun moedertaal is. In een academische context, met zijn eigen 
jargon, abstracte formuleringen, complexe zinnen, teksten en redeneringen, volstaat dit echter niet. 
 

De taalbarrière in het hoger onderwijs is dan ook geen probleem van anderstalige jongeren alleen. 
Ook studenten die het Nederlands als moedertaal hebben, struikelen over het academische 
Nederlands, in onverwacht hoge mate zelfs. De VUB nam in het begin van dit academiejaar de 
proef op de som bij haar nieuwe eerstejaarsstudenten. Binnen een groep van 967 studenten bleken 
359 studenten onvoldoende academisch taalvaardig. Daarbij ook 237 studenten (66%) met het 
Nederlands als moedertaal. Of nog: bij de Nederlandstaligen bleek één op drie onvoldoende 
academisch taalvaardig. 

 
Voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, spelen de initiatieven van het Brusselse Huis 
van het Nederlands op die handicap in.  
 
Enerzijds gaat het om directe remediëring. Gecontacteerd door de Brusselse Nederlandstalige 
instellingen voor hoger onderwijs, heeft het Huis van het Nederlands samen met die hogescholen 
en universiteiten een taaltest ontwikkeld die de instellingen gebruiken om hun instroom te 
screenen. Studenten die op die test slecht scoren, worden door hun universiteit of hogeschool 
doorverwezen naar de medewerkers van het Huis van het Nederlands, waar na aanvullende testen 
getracht wordt om voor de betreffende studenten een programma op maat uit te werken. Het gaat 
hier wel degelijk om een gestructureerd samenspel tussen het Huis van het Nederlands en de 
instellingen voor hoger onderwijs, en niet zozeer om individuele studenten die op eigen initiatief 
en onverwacht bij het Huis van het Nederlands aankloppen. 
 
Anderzijds zorgt het Huis van het Nederlands in Brussel ook voor ondersteuning van docenten en 
studentenbegeleiders. Het gaat hierbij ondermeer om tips om lessen op manieren vorm te geven 
die voor iedereen, ook voor anderstaligen, beter te begrijpen zijn; werkwinkels waarin docenten 
bewust worden gemaakt van de moeilijkheden die bepaald wetenschappelijk jargon, studieboeken, 
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toetsen en examenvragen kunnen stellen voor anderstaligen; seminaries waarin de problemen aan 
bod komen die anderstaligen kunnen hebben met het schrijven van teksten; enz. Die 
bewustmaking van docenten en studentenbegeleiders leidt overigens veelal tot een verbetering van 
het onderwijs in het algemeen. Ook wie geen problemen heeft met het (academisch) Nederlands, 
heeft daar baat bij. 
 
Ik ben van plan om de initiatieven van het Huis van het Nederlands in Brussel in de komende 
jaren verder mogelijk te maken. Daarnaast kijk ik ook uit naar de resultaten van het 
wetenschappelijk onderzoek dat de Vlaamse Regering in 2004 bij de professorren Lacante en Van 
Esbroeck besteld heeft en dat de factoren die de studiekeuze en het studiesucces van allochtone 
jongeren in het hoger onderwijs bepalen, nog beter in kaart zal brengen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 169 
van 5 mei 2006 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Eurodyssee   -   Deelname 
 
In het kader van de Vereniging van de Regio’s in Europa werd het programma Eurodyssee opgericht 
waardoor jongeren werk- en taalervaring kunnen opdoen in het buitenland. Een pas afgestudeerde 
persoon tussen 18 en 30 jaar en die verblijft in een regio die deelneemt aan dit programma, kan 
bijgevolg een stage van drie tot zeven maanden lopen in een bedrijf gelegen in een andere Europese 
regio die deelneemt aan het programma. 
 
1. Waarom werkt het Vlaams Gewest niet mee aan dit programma? 
 
2. Zijn er plannen in die zin voor de toekomst? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 169 van 5 mei 2006 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1.  Eurodyssee is een programma van de Vergadering van de Regio’s van Europa (VRE).  

Enkel regio’s die lid zijn van de VRE kunnen deelnemen aan het programma Eurodyssee. 
 

De VRE verdedigt sinds 1985 de belangen van de regio’s binnen de EU. De vereniging brengt 
zowel louter administratieve regio’s als regio’s met wetgevende bevoegdheid samen. 
Vlaanderen was lid van de VRE van 1985 tot eind 2001. 

 
Sinds 2001 koos Vlaanderen voor Regleg, een nieuw regionaal samenwerkingsverband met 
een meer homogene samenstelling: Regleg omvat enkel regio’s met wetgevende 
bevoegdheden. Regleg is, mede door zijn samenstelling, effectiever voor Vlaanderen voor 
beleidsondersteuning dan de VRE. Deelname aan Regleg houdt tevens geen 
lidmaatschapskosten in.  

 
2. Aangezien Vlaanderen geen lid is van de VRE en er ook geen plannen zijn om toe te treden, 

zal Vlaanderen in de nabije toekomst niet deelnemen aan het programma Eurodyssee. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 171 
van 5 mei 2006 
van SVEN GATZ 
 
 
 
Activiteitencoöperatieven   -   Stand van zaken 
 
Het systeem van de activiteitencoöperatieve kwam overgewaaid vanuit Frankrijk en in 1999 was het 
de Waalse activiteitencoöperatieve Azimut die hier als eerste in België (Charleroi) mee begon. Ze 
werden hierin gevolgd door “Take Off” in Oostende, “Startpunt” in Gent en “Emergence” in Brussel. 
Alle kregen zij van de toenmalige federale minister van Sociale Economie Johan Vande Lanotte een 
opstartsubsidie van 62.000 euro. De reguliere subsidie komt van de respectieve Gewesten. 
 
De mensen die in een activiteitencoöperatieve werken, nemen in ons arbeidsbestel een bijzondere 
plaats in. Zij zijn “ondernemers in loondienst”. Dit systeem stelt hen in staat om gedurende bepaalde 
tijd als zelfstandige ervaring op te doen, zonder daarom onmiddellijk hun recht op 
werkloosheidsuitkering te verliezen. Op die manier krijgen werkzoekenden, onder begeleiding en 
individuele coaching, de kans om uit te maken of het werk als zelfstandige voor hen een toekomst kan 
bieden. De ervaring van de bestaande werkingen is positief. Een aantal wordt effectief zelfstandige, 
anderen vinden werk als loontrekkende, sommigen gaan opnieuw studeren. Op die manier werkt het 
systeem dus dynamiserend voor mensen die om allerlei redenen de weg naar arbeid of de arbeidsmarkt 
wat verloren waren. 
 
1. De toeleiding van de kandidaten verloopt voor een deel via de diensten van de VDAB. Dat is niet 

evident vermits de stap van werkzoekende naar zelfstandige binnen de VDAB niet tot het 
gangbare denkpatroon behoort. Mijn eerste vraag gaat dan ook over die samenwerking.  

 
Kan de minister een overzicht geven van de inspanningen die op dit moment geleverd worden om 
die samenwerking nog beter te laten verlopen? 
 
Is het personeel van de VDAB voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om als 
werkzoekende binnen zo’n coöperatieve aan de slag te gaan? 
 

2. Kan de minister ook een overzicht geven van de huidige werkende activiteitencoöperatieven in 
Vlaanderen en de middelen waarover zij vanuit de Vlaamse overheid beschikken?  

 
Heeft de minister reeds stappen ondernomen om dit systeem in de toekomst, in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid, verder te ontwikkelen? 
 

3. Daarnaast wil ik de minister ook wijzen op een specifiek probleem waarmee de nog op te starten 
activiteitencoöperatieve van de VZW De Overmolen in Bussel te kampen heeft. 

 
Het federaal kabinet voor Sociale Economie gaf hun reeds een toezegging voor een startsubsidie 
van 62.000 euro. In een latere fase zullen zij een erkenning aanvragen bij het federaal kabinet van 



-520-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006
 
 

 

Werk. Dit kan echter pas gebeuren nadat de minister van Werk in de Brusselse Hoofdstedelijke 
regering de reguliere subsidiëring opneemt. Dat gebeurde totnogtoe niet, waarschijnlijk omdat er 
tot op heden geen duidelijk statuut bestaat voor de “ondernemer in loondienst”. De federale 
minister bevoegd voor Arbeid werkt wel aan een nieuw statuut, dat van “de werkondernemer”, om 
zo deze lacune in onze sociale wetgeving op te vullen. Dat werk is echter nog niet voltooid en het 
blijft onduidelijk wanneer dat zal gebeuren. De bestaande activiteitencoöperatieven werken op dit 
ogenblik wel op basis van een omzendbrief hieromtrent van de vorige federale minister van 
Tewerkstelling. Brussel vindt dit blijkbaar niet voldoende en wil wachten op het federale 
wetsontwerp. 
 
Ik weet dat ook de minister begaan is met de hoge werkloosheidsgraad binnen de Brusselse 
bevolking. Zonder de zaken te groots te willen zien, denk ik dat het project waarmee de VZW De 
Overmolen nu reeds enige tijd van start wil gaan, voor Brussel één van de wegen kan zijn om in de 
toekomst die uitdaging aan te gaan. 
 
Heeft de minister zijn Brusselse collega hierover reeds gecontacteerd, eventueel in het kader van 
het recente akkoord Brussel-Vlaanderen over opleiding en mobiliteit van werklozen tussen beide 
gewesten? 
 

N.B .Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandenbroucke (vraag nr. 171) en Van Brempt (nr. 
153). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 171 van 5 mei 2006 
van SVEN GATZ 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevr. Kathleen Van Brempt, Vlaams minister 
van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 172 
van 5 mei 2006 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
Vrij verkeer van werknemers   -   Knelpuntberoep “tuinier” 
 
Met betrekking tot de uitvoering van de beslissing van de federale regering over het vrij verkeer van 
werknemers uit acht van de tien nieuwe EU-lidstaten werd aan de regio’s gevraagd een lijst met 
knelpuntberoepen op te stellen met het oog op een soepelere toekenning van arbeidskaarten voor 
werknemers uit deze landen. 
 
Met betrekking tot de land- en tuinbouwsector werden volgende vier beroepen aangeduid: fruitplukker 
hard fruit, fruitplukker zacht fruit, tuinaanlegger/bosaanlegger en tuinier. De functie tuinier die de 
VDAB hanteert is echter een vrij vage omschrijving. Volgens de Co.Bra-definitie (de definitie die in 
de tuinbouw wordt gebruikt om de competentieprofielen te omschrijven) moeten onder de functie 
tuinbouwer alle deelsectoren worden begrepen: bloemisterij, boomkwekerij en groenteteelt. Wat 
groenteteelt betreft, daardoor worden zowel groenten open lucht, asperges, witloof als champignons 
verstaan. 
 
Met het oog op de publicatie van het KB dat op 1 juni van kracht moet worden, dient nog een 
procedure voor de tuinbouwsector te worden vastgelegd met betrekking tot het aanvragen van de 
arbeidsvergunningen. 
 
1. Wat wordt voor de nieuwe regeling exact verstaan onder het begrip “tuinier”? Wordt met andere 

woorden de Co.bra-definitie gehanteerd? 
 

Zo neen, welke definitie dan wel? 
 
2. Welke concrete procedure zal worden afgesproken met betrekking tot het aanvragen van de 

arbeidsvergunningen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 172 van 5 mei 2006 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
1.  Voor de sector “Land -en tuinbouwarbeiders” komen volgende beroepen in aanmerking voor 

de versoepelde regeling op het gebied van toekenning van arbeidsvergunningen en 
arbeidskaarten: 
 
Tuinier; 
Tuinaanlegger – bosaanlegger; 
Fruitplukker hard fruit; 
Fruitplukker zacht fruit. 

 
Voor de definitie van het beroep “tuinier” kan inderdaad teruggegrepen worden naar de 
COBRA-fiche “Groentekweker en tuinbouwer” die vermeld wordt op de website van VDAB. 

 
Het is trouwens in die betekenis dat de sociale partners geadviseerd hebben om het 
knelpuntberoep “tuinier” in aanmerking te laten komen voor de openstelling van de EU-
grenzen. 

 
Dit houdt concreet in dat alle beroepen die ressorteren onder het Paritair Comité 145 in 
aanmerking komen voor de versoepelde regeling op het gebied van toekenning van 
arbeidsvergunningen en arbeidskaarten.  

 
2.  De uitvoering van de regelgeving behoort tot  de bevoegdheid van het Vlaams 

Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. 
 

De procedure kwam tot stand na overleg met de vertegenwoordiger van de 
werkgeversorganisatie. Een eerste vergadering vond plaats op 14 maart 2006, en werd 
afgerond op 11 mei 2006. 

 
Aanvragen voor seizoen- en gelegenheidswerk kunnen, zoals voorheen, rechtstreeks bij de 
centrale migratiedienst te Brussel worden ingediend: 

 
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
Centrale migratiedienst  
Markiesstraat 1,  
1000 Brussel 

 
Gezien in toepassing van artikel 34, 6° van het KB van 9 juni 1999 enkel vergunningen 
kunnen worden toegekend “wanneer aan de tewerkstelling inkomsten zijn verbonden die de  
werknemer in staat stellen in zijn behoeften of die van zijn gezin te voorzien” zullen enkel die 
aanvragen worden goedgekeurd waarbij: 

 
- een tewerkstelling wordt aangeboden van minimum 1,5 en maximum 4,5 maand; 
- de werkgever de garantie biedt dat hij de betrokken werknemer ten minst 2/3 van deze 
periode voltijds zal tewerkstellen. 
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De aanvraagdossiers voor seizoen- en gelegenheidswerk bestaan uit: 

 
• Een specifiek aanvraagformulier dat kan gedownload worden op de site 

www.vlaanderen.be/werk. 
• Een kopie van de volledig ingevulde en door beide partijen ondertekende 

arbeidsovereenkomst waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat een tewerkstelling wordt 
aangeboden van minimum 1,5 en maximum 4,5 maand en waarbij de werkgever de 
garantie biedt dat hij de betrokken werknemer ten minst 2/3 van deze periode voltijds zal 
tewerkstellen. 

• Afhankelijk van de plaats waar de werknemer zich bevindt op het ogenblik van de 
aanvraag: 
-  een kopie van de personalia van het paspoort van de werknemer indien deze nog niet in 
België aanwezig is; 

 
- een kopie van het document, uitgereikt door de betrokken gemeente, dat de regelmatige 
verblijfssituatie van de werknemer bevestigt, indien deze reeds in België aanwezig is. 

 
Wanneer blijkt dat het dossier volledig is zal de migratiedienst de arbeidsvergunning binnen 
de vijf werkdagen toekennen (vanaf 1 juni 2006). 

 
De arbeidsvergunning zal naar de werkgever worden verzonden. 

 
De arbeidskaart zal worden verstuurd naar: 

 
- hetzij het gemeentebestuur van de verblijfplaats indien de werknemer al in België 
aanwezig is; 
- hetzij naar het gemeentebestuur van de plaats waar de onderneming is gevestigd, indien 
de werknemer nog niet in België verblijft. 

 
De werkgever dient een kopie van deze arbeidsvergunning aan de werknemer te bezorgen, in 
afwachting van de aflevering van de arbeidskaart B door de gemeente. 

 
De aanvragen tot hernieuwing van een tewerkstelling in een knelpuntberoep dienen eveneens 
te gebeuren aan de hand van het specifieke aanvraagformulier. 
Naast het aanvraagformulier, een kopie van de arbeidsovereenkomst en een kopie van de 
verblijfstitel dienen zij ook een kopie van de loonfiches van de afgelopen periode te bevatten. 
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BERT ANCIAUX, 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, 

 JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -529- 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 74 
van 21 april 2006 
van VERA DUA 
 
 
 
VZW Belgisch Afrikaans Slagwerk   -   Subsidiëring 
 
BAS (Belgisch Afrikaans Slagwerk) is een muziekeducatieve organisatie, met als kerntaak het 
organiseren van educatie over Afrikaans slagwerk. Als vereniging zonder winstoogmerk met zetel in 
Gent is zij erkend door de stad als culturele vereniging en door de Vlaamse Gemeenschap waarvan zij 
echter geen subsidies ontvangt. BAS heeft als doel het onderzoeken en uitdragen van de Afrikaanse 
kunst en cultuur. Daartoe organiseert zij educatieve activiteiten, cursussen, workshops, stages, 
lezingen, concerten en spektakels. De VZW werkt dag in dag uit aan interculturalisering. Doel is om 
via de muziekbeoefening ook de waardering voor andere culturen te stimuleren. De VZW is bekend 
voor haar kwaliteitsvolle kunsteducatieve werking. Jaarlijks leren ze honderden cursisten muziek 
spelen en brengen ze een ruim publiek in contact met Afrikaanse kunst en cultuur. 
 
BAS bestaat 11 jaar maar het wordt steeds moeilijker om zonder subsidies te overleven. Vandaar dat 
BAS sedert 2003 ijvert voor een financiële ondersteuning door de overheid. De opeenvolgende 
subsidiedossiers werden steeds onthaald op lovende commentaren voor de goede werking, maar toch 
werden de subsidieaanvragen – om steeds wisselende en vaak elkaar tegensprekende redenen – 
afgewezen. Nochtans bleven kabinetsmedewerkers en de administratie hen hoop geven en verwezen 
zij hen telkens naar het kunstendecreet. 
 
Het verdere bestaan van deze waardevolle werking staat nu op het spel. Vandaar mijn vragen naar het 
waarom en naar de resterende mogelijkheden. 
 
1. Wat is de stand van zaken in de subsidiedossiers van de VZW BAS,  met name de subsidie voor 

een muziekeducatieprogramma voor 2006 en de structurele subsidie voor de periode 2007-2009? 
 
2. Om welke redenen werden de subsidieaanvragen van de VZW BAS de laatste jaren afgewezen? 
 
3. Onderschrijft de minister de goede werking van deze VZW en zo ja, op welke wijze kan de 

overleving van deze VZW veiliggesteld worden? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 74 van 21 april 2006 
van VERA DUA 
 
 
 
1. Voor wat betreft de aanvraag voor een project kunsteducatie 2006 heb ik via mijn nota van  

15 januari 2006 het negatief advies van de Beoordelingscommissie Kunsteducatie gevolgd en 
de aanvraag niet gehonoreerd.  
De adviseringsronde voor de structurele aanvragen 2007-2009 is momenteel nog lopende, 
tegen uiterlijk 30 juni 2006 zal ik hierover een beslissing nemen.  
 

2. Niet alle subsidieaanvragen van de afgelopen jaren werden afgewezen. In 2003 ontving vzw 
BAS een subsidie voor een muziekproject van 2.920 euro.  
Voor wat betreft de andere aanvragen die vzw BAS heeft ingediend heb ik steeds het negatief 
advies van de Beoordelingscommissie Muziek (periode 2003-2005) en de Beoordelings-
commissie Kunsteducatie (2006) gevolgd. De aanvragen werden dus omwille van artistiek-
inhoudelijke redenen niet gehonoreerd.  
 

3. De vzw diende zoals hoger reeds werd aangegeven een structurele aanvraag in voor de 
periode 2007-2009 als kunsteducatieve organisatie. Het lijkt me dus niet opportuun om 
momenteel over de werking van de organisatie uitspraken te doen. 
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GEERT BOURGEOIS, 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, 

 BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 87 
van 12 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Niet-opgestarte lokale radio’s   -   Stand van zaken 
 
Begin dit jaar waren een dertigtal lokale radiozenders die in mei vorig jaar een erkenning hadden 
gekregen, nog steeds niet effectief opgestart. 
 
Artikel 30 van het mediadecreet stelt dat wanneer negen maanden na de beslissing tot erkenning de 
particuliere radio-omroep nog niet uitzendt, de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media 
(VRM) ambtshalve kan worden ingetrokken. De VRM heeft hierin weliswaar autonomie. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van hoeveel en welke lokale radio’s per provincie op 

vandaag nog niet zijn opgestart en van de redenen daarvoor? 
 
2. Gaat de minister ervan uit dat er nu voor de VRM stilaan redenen zijn om deze lokale radio’s aan 

te pakken? 
 
3. Is de minister van plan om een initiatief te nemen zodat de ongebruikte frequenties kunnen 

vrijkomen voor nieuwe radio-initiatieven? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 87 van 12 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger het volgende meedelen. 
 
1&2. Naar aanleiding van de interpellaties in de Commissievergadering van 20 maart 2006 deelde 

ik reeds mee dat op dat ogenblik voor de Vlaamse Regulator voor de Media een procedure liep 
tegen 22 lokale radio’s die tot nog toe geen gebruik bleken te maken van de toegewezen 
zendmogelijkheden. De lijst van deze radio’s steekt in bijlage bij dit antwoord. Iedereen kan 
tevens nagaan om welke lokale radio-omroepen het gaat door het consulteren via de website 
van de VRM (www.vlaamseregulatormedia.be) van de beslissingen die de Regulator ten aanzien 
van deze radio’s heeft getroffen. Tot op heden werden reeds vijf erkenningen van niet-
opgestarte of reeds gestopte radio’s ingetrokken (4 maal bij beslissing van 18 november 2005 
en 1 maal bij beslissing van 21 april 2004). 
 
De overige lokale radio’s blijken de VRM voldoende perspectief op uitzenden te hebben 
geboden, zodat een onmiddellijke intrekking niet aan de orde is. Voor elk van deze radio’s 
werd wel beslist om met ingang van 27 mei 2006, overeenkomstig artikel 176, §2, van het 
Mediadecreet, de erkenning in te trekken, tenzij de uitzendingen vóór die datum toch effectief 
gestart zouden zijn en daarvan bij aangetekende brief mededeling is gedaan vóór die datum. 
De symbolische datum van 27 mei blijkt dus cruciaal te worden voor de radio’s in kwestie. 
 
De redenen die deze radio’s voor het niet-opstarten van de uitzendingen aanvoeren behoren tot 
procedurevoering van de VRM en ik heb als minister bevoegd voor het Mediabeleid geen 
toegang tot deze gegevens. Uiteindelijk heeft het Vlaams Parlement het toezicht op de 
naleving van de mediaregelgeving, ook inzake deze aangelegenheid, toevertrouwd aan een 
onafhankelijk controleorgaan en dienen de redenen en argumenten waarop radio’s zich 
beroepen om de autonomie van dit orgaan te respecteren niet openlijk bediscussieerd of 
geapprecieerd te worden. 
 

3. Inzake de vraag naar de toewijzing van de vrijgekomen frequenties verwijs ik eveneens naar 
mijn antwoord op de interpellaties in de Commissievergadering van 20 maart 2006. Een nieuw 
voorontwerp van decreet waarin de criteria voor de erkenning van lokale radio-omroepen 
worden aangepast werd reeds principieel goedgekeurd als eerste stap in de richting van een 
nieuwe doch weliswaar beperkte erkenningsronde. Ik heb steeds verklaard voorstander te zijn 
van een nieuwe erkenningsronde en zal zodra de decretale en reglementaire vereiste 
fundamenten voor dergelijke erkenningsprocedure het toelaten, de VRM verzoeken de 
betrokken frequenties middels een nieuwe oproep tot de kandidaten ter beschikking te stellen. 

 
BIJLAGE 
 
1. lijst van lokale radio-omroepen 
 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/BOURGEOIS/87/antw.087.bijl.001.doc 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -535- 
 
 

 

 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2006  -537- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRIS PEETERS, 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

 ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 410 
van 12 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Toestand van het wegennet   -   Rapport 
 
Het rapport over de toestand van het wegennet van de afdeling Wegenbouwkunde wordt in theorie 
jaarlijks opgemaakt onder de naam “rapport-Heleven”. 
 
Hierin worden gegevens verwerkt van jaarlijkse metingen op de autosnelwegen en primaire wegen, en 
tweejaarlijkse op de secundaire wegen. Deze metingen bevatten onder meer de beschadigingsgraad en 
spoorvorming. Het is de bedoeling dat de administratie Wegen en Verkeer haar 
investeringsprogramma zo goed mogelijk afstemt op de resultaten van het meest recente rapport. Het 
rapport is immers de basis voor de prioriteitsstelling binnen het structureel onderhoud van het Vlaamse 
gewestwegennet. 
 
1. Wanneer verscheen het meest recente rapport-Heleven? 
 
2. Wat zijn de concrete bevindingen (o.a. aantal km in slechte staat,…) van het rapport inzake de 

verkeersveiligheid van het Vlaams wegennet? Wat is de grootteorde van het noodzakelijke 
structurele onderhoud? Waar zijn de grootste onderhoudskosten? 

 
3. Is er een evolutie merkbaar tegenover het vorige rapport? In welke zin en met welke conclusies? 
 
4. In het verleden kon uit het rapport-Heleven worden vastgesteld dat de wegen in de provincies 

West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen er het slechts aan toe waren en in Limburg het best. 
 

Is dit nog steeds zo? 
 
Is er een inhaalmanoeuvre merkbaar? Zo ja, in welke concrete vorm en welke middelen 
werden/worden ingezet voor deze inhaaloperatie? 
 

5. Wanneer verschijnt het volgende rapport? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 410 van 12 april 2006 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het meest recente rapport over de toestand van het wegennet (metingen 2003 en 2004) is 

verschenen op 4 juli 2005. 
 
2. Uit dit rapport (toestand 2003/2004) blijkt dat 7.4% van de autosnelwegen, 11 % van de wegen 

N001-N099 en 7.9% van de wegen N100-N999 onvoldoende scoren voor hun categorie. 
 
3. Er is sinds 1997 een lichte vooruitgang, vooral bij de autosnelwegen. 
 
4. De verschillen tussen de provincies zijn niet gewijzigd. Het is moeilijk deze verschillen op korte 

termijn weg te werken. De redenen hiervoor moeten gezocht worden in verschillen in de 
uitgebreidheid van het wegennet in de provincie, de verkeersbelasting en de respectievelijke 
ouderdom van de wegen.  
Binnen de beschikbare budgetten wordt er voor geopteerd om prioriteit te geven aan de 
wegvakken die er het slechts aan toe zijn. 

 
5. Het volgende verslag mag worden verwacht tegen de zomer van 2006. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 413 
van 12 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Aanvullende verkeersreglementen   -   Toezicht 
 
Reeds sinds de Bijzondere Wet van 1988 hebben de gewesten de bevoegdheid om toezicht uit te 
oefenen op de zogenaamde “aanvullende verkeersreglementen”. Deze bepaling bleef echter in onbruik, 
want in de “oude verkeerswet” was het federaal toezicht op de aanvullende reglementen blijven staan, 
tot de wet-Durant in 2003 het federale toezicht schrapte. 
 
Vervolgens kwam het Arbitragehof op de proppen; in één van zijn arresten na de herziening in 2003 
van de verkeerswet door Durant verwees het Hof naar de Memorie van Toelichting bij het 
wetsontwerp tot bijzondere wet (1988). Het Arbitragehof stelde daarbij dat de gewestbevoegdheden 
inzake de wegen en de aanhorigheden in de meest ruime zin geïnterpreteerd moeten worden (dus ook 
de aanvullende regelgeving). 
 
Bij de herziening van de wet-Durant (de zgn. “nieuwe verkeerswet” die op 31 maart 2006 van kracht 
is geworden) heeft de federale wetgever die oude bepaling over het federaal georganiseerde toezicht, 
wat haar betreft, geschrapt. De gewesten zijn voor dat toezicht immers bevoegd. 
 
1. Vanaf wanneer zullen de gewesten beginnen met het toezicht op de aanvullende 

verkeersreglementen? 
 
2. Welke afspraken zijn hieromtrent met de federale regering gemaakt? 
 
3. Welke dienst zal hiervoor bevoegd zijn? 
 
4. Welke personele en financiële middelen zijn voorzien voor dit toezicht? 
 
5. Hoe en wanneer zal deze nieuwe regelgeving gecommuniceerd worden naar de gemeenten? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 413 van 12 april 2006 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Bij het toezicht op de aanvullende verkeersreglementen dient best een onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds aanvullende reglementen die uitsluitend betrekking hebben op gewestwegen, en anderzijds 
de aanvullende reglementen die betrekking hebben op gemeentewegen en op zones die gemeente- en 
gewestwegen omvatten. 
 
De aanvullende reglementen voor gewestwegen werden sinds 1989 tot eind maart 2006 namens de 
Vlaams minister bevoegd voor openbare werken goedgekeurd, of afgekeurd, door de directeur-
generaal van de administratie Wegen en Verkeer.  
Vanaf 1 april 2006 werd deze delegatie verleend aan ir. Fernand Desmyter, hoofd van het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken. 
Voor de gemeenten wijzigt er op dit punt niets. Zij blijven hun aanvullende reglementen op 
gewestwegen doorsturen naar de wegenafdeling van het gewest in hun provincie. 
 
Wat de aanvullende reglementen op gemeentewegen betreft, zal in juni 2007 het toezicht overgaan van 
de federale overheid naar het gewest. Verdere vragen dienaangaande behoren tot de bevoegdheid van 
mijn collega bevoegd voor mobiliteit.  
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 416 
van 13 april 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Impact klimaatverandering   -   Sigmaplan 
 
Op mijn schriftelijke vraag nr. 154 van 7 december 2004 betreffende de impact van 
klimaatverandering en de te nemen maatregelen, antwoordt de minister dat hij via de aanleg van 
duurzame watergebonden infrastructuur anticipeert op de mogelijke scenario’s, namelijk een 
belangrijke zeespiegelwijziging, frequentere stormen en een hogere afvoer langs de rivieren. Hij 
verwijst hiervoor naar het geactualiseerde Sigmaplan en de ontwikkeling van een efficiënte 
kustverdediging. 
 
Graag vernam ik concrete voorbeelden van anticipatie op deze te verwachten fenomenen. 
 
1. Waarin bestaat precies de actualisering van het Sigmaplan en de ontwikkeling van een efficiënte 

kustverdediging? 
 
2. In welke mate wordt in de begroting rekening gehouden met de noodzaak om mitigerende 

maatregelen voor de effecten van de klimaatverandering te nemen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 416 van 13 april 2006 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
1. Op 17 december 2004 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de krachtlijnen van het 

geactualiseerd Sigmaplan. De krachtlijnen van dit plan zijn, bescherming tegen overstromingen 
door het aanleggen van overstromingsgebieden en het realiseren van lokale dijkverhogingen. 

 
 Door een combinatie van de maatschappelijke kosten-batenanalyse van het Sigmaplan, het plan-
 MER en een landbouwgevoeligheidsanalyse, werd het meest wenselijke alternatief uitgewerkt, 
 met een fasering die zowel rekening houdt met de realisatie-eisen gesteld in de 
 “Ontwikkelingsschets 2010”, als met de beschikbare budgettaire middelen en met de prioriteiten 
 op het vlak van veiligheid en natuurontwikkeling en landbouw. 
 

 Deze studies werden gelijklopend uitgevoerd om de noodzakelijke wisselwerkingen mogelijk te 
maken. Op basis hiervan heeft de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 het geactualiseerde 
Sigmaplan, met het oog op beheersing van overstromingsrisico’s, het behalen van 
natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, de instandhoudingsdoelstellingen en flankerende 
maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie, goedgekeurd.   

 
  Zoals aangegeven in de Beleidsbrief Openbare Werken 2004-2005, waarin de uitvoering van de 

 beleidsnota tijdens het begrotingsjaar 2005 en de vooruitzichten voor 2006 verwerkt staan, zal dit 
 najaar een ‘Geïntegreerd Kustveiligheidsplan’ van start gaan. Het plan omvat een studie waarin 
 maatregelen onderzocht worden om de kust op een hoog veiligheidsniveau te brengen. In het 
 kader van de studie zal een meerjarenprogramma opgesteld worden voor de nodige werken, 
 waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatswijzigingen en onderzocht worden welke 
 milieueffecten en kosten/baten de maatregelen met zich meebrengen. De studie zal een periode 
 van ongeveer 40 kalendermaanden beslaan.  

 
 De kustverdediging wordt echter ook in een breder kader bekeken. De administratie werkt mee 

aan een Europees project, Safecoast genaamd, dat een antwoord tracht te geven op de vraag: ‘Hoe 
de kustgebieden van de Noordzee beheren in 2050?’. Vertegenwoordigers uit Vlaanderen, 
Denemarken, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk werken hierbij samen om ideeën 
uit te wisselen over de invloed van klimaatswijzigingen en ruimtelijke planning op de toekomstige 
kustveiligheid. Safecoast loopt tot medio 2008 en wordt voor de helft gecofinancierd door de 
Europese Unie. 

 
2. Deze plannen worden vertaald in de meerjarenbegroting.  
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Vraag nr. 422 
van 21 april 2006 
van BART CARON 
 
 
 
A24 Amiens-Rijsel   -   Aansluitingstracé 
 
De autosnelweg vanuit het noorden naar Parijs, de ring rond Rijsel en de wegen in de agglomeratie 
van Rijsel zijn dermate verzadigd, dat de Franse overheid al jaren zoekt naar een oplossing voor een 
vlotter autoverkeer in het noorden van het land. 
 
Na het débacle van dertig jaar geleden, met de aanleg van de autoweg Pecq-Armentières, ziet het er 
meer en meer naar uit dat de Fransen opnieuw mikken op een nieuwe snelweg door het Vlaamse land 
om zo hun metropool Rijsel te ontlasten. 
 
Momenteel liggen er vier scenario’s op tafel: 
 
- het zogeheten historische tracé waarbij de nieuwe autoweg ten zuiden van Rekkem op de E17 

Rijsel-Kortrijk aansluit en dus volledig op Frans grondgebied loopt; 
 
- twee tracés “des Flandres” met aansluiting op het Belgische wegennet in Abele; 
 
- het tracé ten westen van de Rijselse agglomeratie dat via de N58 (Komen-Wervik) aansluit op de 

A19 in Menen (onderdeel van Pecq-Armentières). 
 
Op dinsdag 31 januari 2006 stelde collega Gilbert Bossuyt in de Commissie voor Openbare Werken, 
Mobiliteit en Energie reeds de vraag aan de minister in verband met de mogelijke aanleg van de 
nieuwe autosnelweg A24 op West-Vlaams grondgebied, waarbij mijn collega tegelijkertijd nog een 
andere piste voorstelt. Namelijk deze van de aansluiting op de N338 tussen Menen en Wervik. Dit is 
evenwel geen van de geselecteerde scenario’s, maar volgens mijn collega zijn zowel Menen als 
Halluin, en deels ook de Communauté Urbaine de Lille, dat scenario genegen omdat er voor dit 
scenario slechts een paar honderden meter bijkomende aansluiting op een bestaand autowegennet zou 
moeten worden gecreëerd, wat dan weer een impact heeft op de kosten voor Vlaanderen maar wel 
aansluit op de 
industriezone in Menen (Handelingen C120 van 31 januari 2006, blz. 6-9). 
 
In zijn antwoord op de vraag van collega Bossuyt zegt de minister dat er terzake absoluut geen 
afwachtende houding aangenomen wordt en dat er al geruime tijd aan dit dossier gewerkt wordt. Hij 
refereert aan een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van het Franse Ministerie van 
Openbare Werken en van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die het gevolg is van eerdere 
ministeriële contacten. 
 
De minister antwoordt onder meer ook dat er op 1 december 2005, op een vergadering tussen de 
kabinetten van de verantwoordelijke Franse, Vlaamse en Waalse ministers, afgesproken is om met een 
gezamenlijke voorbereidende studie te beginnen over de A24, waarin de gevolgen voor het Vlaamse 
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en Waalse grondgebied zouden worden bestudeerd en dat die werkgroep ondertussen een ontwerp van 
overeenkomst voor die studie afgewerkt heeft, dat ter ondertekening aan de verschillende partners zal 
worden voorgelegd, zodat met de studie kan worden begonnen. 
 
Hoogst ongebruikelijk en verbazingwekkend zijn dan ook de uitspraken van de Vlaamse minister-
president eind februari 2006 in de media. Ik citeer uit het artikel: “ De nieuwe Franse snelweg A24 
Rijsel-Amiens zal ons land niet in Poperinge binnenkomen. Vlaams minister-president Yves Leterme 
wil daar niet aan meewerken. De toegevoegde waarde voor de westhoek weegt volgens hem niet op 
tegen de ruimtelijke schade, die zo’n snelweg zou aanrichten. De Fransen kunnen nu nog kiezen tussen 
een aansluiting in Komen, Menen of Doornik.” 
 
Ik kan de uitspraak van de minister-president enigszins begrijpen, want het lijkt logisch dat wanneer 
de Fransen hun belangrijkste stad in het noorden willen ontsluiten, zij dit moeten doen op hun eigen 
grondgebied. Wat echter vreemd lijkt, is dat de minister-president nu al stelt dat de A24 niet in 
Poperinge zal binnenkomen en de Fransen wel nog kunnen kiezen tussen een aansluiting in Komen, 
Menen of Doornik. Liggen deze gebieden dan niet in Vlaanderen of bij uitbreiding in België? Ik 
verwacht van de minister-president dat hij de belangen behartigt van alle Vlamingen. 
 
1. Welke tracés worden bestudeerd? 
 
2. Wanneer zal de studie omtrent de verschillende tracés beëindigd zijn? 
 
3. Welke draagwijdte heeft de uitspraak van de minister-president, gelet op het feit dat de studie nog 

volop aan de gang is? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 422 van 21 april 2006 
van BART CARON 
 
 
 
Door het Franse ministerie van Openbare Werken worden momenteel nog twee tracé-varianten 
bestudeerd (zgn. “familles”): 
 

1. verbinding van Amiens tot aan de A26 ten noorden van Arras; vervolgens wordt een deel van 
de A26 richting Calais gebruikt om dan aan te sluiten op tracé van “familie” 2; 

 
2. Amiens, via Doullens, aansluitend op de A26 ten oosten van Noeux-les-Mines, via Béthune 

(met verschillende varianten) richting Lille met een aansluiting op: 
o ofwel de N58 (Pont Badou); 
o ofwel, via een nieuwe westelijke omleiding rond Lille (het zgn. tracé 

historique), aansluitende op de A22/E17 (uitkomend te Rekkem). 
Dit is de meest korte en directe verbinding tussen Amiens en Lille. 

 
De tracé-varianten die aansluiting zouden geven op de N38 bij Poperinge, werden door de Fransen 
geschrapt in de voorstudies. 
 
Het gevolg voor Vlaanderen is dus een mogelijke aansluiting op de N58 of de E17 (op het Frans 
grondgebied). Een aansluiting op de N338 te Halluin-Menen/Wervik is in de Franse plannen niet 
voorzien. 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de effecten op het Belgisch grondgebied van deze 
voorstellen, werd een ontwerp van overeenkomst opgesteld als basis voor een uit te voeren studie. Dit 
ontwerp van overeenkomst dient nog door de Franse autoriteiten aan de Vlaamse regering te worden 
voorgelegd. Gezien deze overeenkomst nog niet werd getekend, is er momenteel nog geen 
gezamenlijke grensoverschrijdende studie opgestart. De inhoud van deze studie dient ook nog verder 
bepaald te worden en dus ook de grensoverschrijdende aansluitingen die in aanmerking komen voor 
deze studie. 
 
 
BIJLAGE 
 
Wegenkaart 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2005-2006/PEETERS/422/antw.422.bijlage.001.doc 
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Vraag nr. 426 
van 21 april 2006 
van FRANCIS VERMEIREN 
 
 
 
Woluwelaan Peutie   -   Verkeersveiligheid 
 
De Woluwelaan, een gewestweg die van Zaventem, over Machelen en Vilvoorde tot Eppegem loopt, 
neemt een belangrijk deel van het auto- en vrachtverkeer in de regio voor haar rekening. Vooral 
gevaarlijk zijn de oversteekplaatsen ter hoogte van de Schoewever en van de Kleinsteenstraat, ter 
hoogte van Peutie. 
 
Enkele zware ongevallen hebben er onrust gewekt, vooral bij de zogenaamde zwakke weggebruikers. 
De plaatselijke overheid heeft het probleem reeds aangesneden bij de wegendiensten van Vlaams-
Brabant. Via deze diensten werd het voorstel geopperd om een loopbrug voor fietsers en voetgangers 
te bouwen aan de oversteekplaats ter hoogte van de Schoewever en van de Kleinsteenstraat, ter hoogte 
van Peutie. 
 
1. Kan de minister informatie verstrekken met betrekking tot de plaatsing van deze loopbrug, die een 

betere bescherming zou bieden aan de zwakke weggebruikers aan bovenvermelde kruispunten? 
 
2. Worden er tevens flankerende initiatieven overwogen om ervoor te zorgen dat de veiligheid wordt 

verhoogd? Is bijvoorbeeld ook de plaatsing van flitspalen op de Woluwelaan door de wegendienst 
van Vlaams-Brabant reeds overwogen? 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 426 van 21 april 2006 
van FRANCIS VERMEIREN 
 
 
 
Hierbij kan ik u bevestigen dat in het kader van het versneld wegwerken van gevaarlijke punten en 
wegvakken in Vlaanderen, deze zone van de Woluwelaan werd opgenomen in een TV3V-project 
(Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen). 
 
Dit project behelst enerzijds de constructie van een voetgangers- en fietsbrug ter hoogte van de huidige 
gelijkgrondse kruising Woluwelaan met Buurtweg nr. 30 (= Schoewever), teneinde de oversteek van 
de zwakke weggebruikers op een veilige manier te laten gebeuren. 
 
Anderzijds wordt binnen dit project eveneens de herinrichting van het kruispunt Woluwelaan met de 
Houtemsesteenweg voorzien, waarbij binnen het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(Woluwelaan = Primaire Weg II) de verkeersafwikkeling en oversteken van zwakke weggebruikers 
werden geoptimaliseerd. 
 
De ontwerpstudie van dit project is reeds afgerond en de openbare aanbesteding ervan is voorzien op 
12/05/2006. Dit impliceert dat de concrete uitvoering ten vroegste voorzien wordt te starten in het 
najaar van 2006. 
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Vraag nr. 430 
van 21 april 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Lichtzuilen op gewestwegen   -   Onderhoud 
 
Hopelijk is dit niet representatief voor de rest van Vlaanderen, maar ik stel volgende feiten vast. 
 
Op de Tongersesteenweg, grondgebied Riemst, zijn er bij wijze van voorbeeld in een periode van 
nauwelijks zes maanden acht meldingen van defecte verlichting van zogenaamde lichtzuilen in de 
middenstrook van de weg. Dat kunnen we afleiden uit de verslagen van de politiediensten en uit 
meldingen die we rechtstreeks ontvangen. Deze lichtzuilen op betonsokkels vormen zeer 
verkeersonveilige situaties met sterk verhoogd risico op ongevallen, zelfs indien ze niet defect zijn. 
 
Ter hoogte van de kruispunten Vroenhoven, Riemst-centrum en Genoelselderen is de 
binnenverlichting reeds meer dan anderhalf jaar defect. Alle vragen om vervanging ten spijt. 
 
In de provincie Limburg worden ze blijkbaar permanent gebruikt. In Vlaams-Brabant gebruikt men 
dergelijke zuilen bij herinrichting van drievakswegen bijvoorbeeld niet meer. 
 
Blijkbaar is het ook onduidelijk wat de juiste onderhoudsnoden zijn van de verlichting langs 
autosnelwegen, zowel op het vlak van lichtzuilen als op vlak van wegwijzers met inwendige 
verlichting. Blijkbaar worden deze met de nodige willekeur al dan niet vervangen, naargelang de 
beschikbare kredieten. 
 
De minister zal het met mij eens zijn dat het onderhoud van een aantal verlichte zuilen en 
richtingaanwijzers in heel Vlaanderen te wensen over laat. 
 
1. Hoeveel van dergelijke lichtzuilen bevinden zich momenteel op Vlaams grondgebied en per 

provincie? 
 
2. Hoeveel kost het jaarlijks onderhoud aan deze zuilen? (vervanging masten, lampen en ander 

onderhoud) 
 
3. Hoeveel kost het jaarlijks onderhoud voor verkeerslichten, flitspalen en intern verlichte 

richtingaanwijzers? 
 
4. Welke firma’s zijn verantwoordelijk voor welke herstellingen en onderhoud? 
 

Op basis van welke criteria werden deze aannemers aangesteld? 
 
Hoe vaak heeft hiervoor een aanbesteding plaats? 
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5. Bestaan er duidelijke richtlijnen over wanneer welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden 
verricht? 

 
Is het normaal dat over een afstand van enkele kilometers op een gewestweg acht interventies 
moeten gebeuren omdat de verlichting in verschillende verkeerszuilen defect is? 
 
Welke kwaliteitscriteria worden terzake vooropgesteld? (de kostprijs van de lamp staat niet in 
verhouding tot de personeelskosten die terzake moeten betaald worden om een lamp te 
vervangen). 
 

6. Bestaan er duidelijke richtlijnen inzake vervanging van inwendige verlichting in wegwijzers? 
 

Ik verwijs terzake naar de reeds meer dan anderhalf jaar aanslepende vraag ter vervanging van 
verlichting op de wegwijzers in Vroenhoven, Riemst en Genoelselderen. Om maar een paar 
voorbeelden te noemen. 
 
Welke verklaring geeft de minister hiervoor? Gebrek aan kredieten? Gebrek aan controle? 
 
Wie meldt dit soort defecten? Wie volgt op dat dit soort defecten inderdaad hersteld worden? 
Welke kwaliteitscontrole bestaat er terzake? 
 
Blijkens het jaarverslag 2004 van AOSO behaalde men een aantal kwaliteitslabels. Toch slaagt 
men er blijkbaar niet in om de meest eenvoudige herstellingen binnen een respectabele termijn uit 
te voeren. 
 
In kader van verkeersveiligheid geeft dit te denken. 
 

7. Welke maatregelen worden genomen om de lichtzuilen, die bovendien op esthetisch vlak niet 
voldoen, en met name de gevaarlijke betonnen sokkels te vervangen? 

 
8. Mag ik van de minister vernemen hoeveel ongevallen met dodelijke of zwaargewonde slachtoffers 

reeds gebeurd zijn als gevolg van een aanrijding met deze sokkels? 
 
9. Hoe valt te verklaren dat in andere provincies andere middelen worden gebruikt om een middelste 

rijstrook te “neutraliseren”? 
 

Zijn deze effecten anders? 
 
Is het zo dat men in elke provincie vrije keuze heeft wat de materiaalkeuze betreft? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 430 van 21 april 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. Antwerpen:  1.200 lichtzuilen 

Limburg:              650 lichtzuilen 
Oost-Vlaanderen:  671 lichtzuilen 
Vlaams-Brabant:  950 lichtzuilen 
West-Vlaanderen:  1.313 lichtzuilen 
 

2. Het jaarlijks onderhoud is dit jaar geraamd op ± 280.000 euro (BTW incl.) in heel Vlaanderen. 
  

3. Verkeerslichten: ± 3,3 miljoen euro 
Flitspalen: ± 1 miljoen euro 
Inwendig verlichte signalisatie: ± 1,1 miljoen euro 
 

4. Firma’s 
 

 Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Inwendig 
verlichte 
signalisatie 

THV Imtech 
Wegen 

THV Imtech 
Wegen 

Fabricom-
GTI 

TV ELEC-
DVC-
ECODI 

Nv VS&E 

Verkeerslichten NV Janssens NV Janssens THV VS&E-
Baert 

NV Janssens THV 
VS&E-
Baert 

Onbemande 
camera’s 

THV 
Fabricom 
GTI-
Polisservice 

THV 
Fabricom 
GTI-
Polisservice 

THV 
Fabricom 
GTI-
Polisservice 

THV 
Fabricom 
GTI-
Polisservice 

THV 
Fabricom 
GTI-
Polisservice

 
De meerderheid van deze contracten werd via een openbare aanbesteding op de markt gebracht, 
waarbij de prijs bepalend is voor de gunning van het contract. De aannemer voor het onderhoud 
van de verkeerslichten in de provincies Oost- en West-Vlaanderen werd geselecteerd aan de hand 
van een algemene offerteaanvraag. Behalve de prijs werden ook criteria zoals kwaliteit van het 
projectbeheer, kwaliteit en inzetbaarheid van het personeel, kwaliteit van het gebruikte materieel 
en meetuitrusting en relevante referenties beoordeeld. 
In principe zijn de aannemingen een jaar geldig, met de mogelijkheid tot verlenging met een 
maximum van drie jaar, na positieve beoordeling door de leidend ambtenaar. 
 

5. In het bestek is gespecifieerd dat elk jaar 1 onderhoudsreinigingsbeurt en 2 herstel-
reinigingsbeurten dienen uitgevoerd te worden. Er worden bovendien ook jaarplanningen 
opgelegd. De drie beurten worden gelijkmatig over het jaar verdeeld. Tijdens de onderhoudsbeurt 
worden alle lampen vervangen en krijgt de betreffende installatie een grondig nazicht en 
bijhorende herstelling, en wordt deze gereinigd. Tijdens de overige twee beurten worden enkel de 
defecte lampen vervangen en wordt de installatie nagekeken en waar nodig hersteld. De technische 
vereisten staan beschreven in het bestek en het typebestek 240.  
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Dat er acht interventies moeten gebeuren op enkele kilometer gewestweg is een uitzondering en 
een samenloop van omstandigheden. De onderhoudsaannemer moet in principe een defecte 
lichtzuil binnen 7 kalenderdagen herstellen. 

 

6. Net als bij de verlichte zuilen zijn voor de inwendig verlichte signalering drie controlebeurten per 
jaar voorzien: 1 onderhoudsreinigingsbeurt en 2 herstelreinigingsbeurten. Normaal gesproken 
worden de defecten enerzijds opgevangen door het hierboven beschreven cyclisch onderhoud, 
anderzijds kunnen alle defecten of averijen aan eender welke installatie gemeld worden aan de 
centrale wachtdienst. Deze zorgt 24u op 24u voor het doorgeven en opvolgen van de defecten en 
averijen aan de bevoegde aannemer. De herstellingen dienen binnen de in het bestek vereiste 
termijnen te zijn uitgevoerd, welke voor deze ingrepen normaal gesproken op 7 kalenderdagen 
worden vastgelegd. Via een systeem van foto’s en regelmatige bezoeken worden de herstellingen 
gecontroleerd door de toezichters van de afdeling Electriciteit en Mechanica Gent. 

 
Wanneer er naar aanleiding van een defect beslist worden om borden te vervangen of te 
verplaatsen zijn de goedkeuring van de afdeling verkeerskunde en/of het ingrijpen van het 
netmanagement vereist. Dit kan er voor zorgen dat in die omstandigheden de vervangingen iets 
langer aanslepen. 
 
Defecten kunnen worden gemeld door controlepersoneel van de afdeling Electriciteit en 
Mechanica Antwerpen, van de afdelingen Wegen en Verkeer, door politie, gemeenten en door 
burgers. De kwaliteitscontrole is beschreven in de procedures. 

 
7. Er werd in 2005 afgesproken om de klassieke zware betonnen sokkels niet meer te gebruiken. In 

plaats van op zware sokkels worden de lichtzuilen nu geplaatst op verzonken betonnen sokkels, 
met behulp van lage boordstenen, zodat het risico op zware ongevallen vermindert. 

 
8. Ongevalgegevens worden door het Agentschap Infrastructuur niet bijgehouden. Hiervoor 

verwijzen wij naar de gegevens van de lokale politiezones. Het is naar aanleiding van enkele 
aanrijdingen tegen deze lichtzuilen dat er ongeveer een jaar geleden beslist werd om geen gebruik 
meer te maken van de zware sokkels om de lichtzuilen op te monteren. 

 
9. Het systeem dat op een aantal plaatsen in Limburg gebruikt wordt, dateert van meer dan tien jaar 

geleden. In plaats van het volledig neutraliseren van de middelste rijstrook door ze om te vormen 
in afslagstroken of onoverrijdbare stroken, werd er voor gekozen om over lengtes van enkele 
honderden meters tussen 2 verlichte zuilen de drie rijstroken van 3 meter om te vormen tot 2 brede 
rijstroken van 4,5 meter. Voor het neutraliseren van de middelste rijstrook zijn er twee manieren 
van aanpak. Ofwel wordt dit structureel aangepakt en wordt de hele weg heringericht, ofwel wordt 
er via voorlopige maatregelen een oplossing geboden. Het is duidelijk dat een structurele aanpak 
de betere oplossing biedt, maar al even duidelijk dat dit niet overal op korte termijn gerealiseerd 
kan worden. Vandaar dat er op vele plaatsen voor het neutraliseren via markeringen of met 
lichtzuilen geopteerd is. Voor deze korte termijn oplossingen bestaat er binnen het agentschap 
geen richtlijn over de beste keuze tussen beide mogelijkheden. 
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MARINO KEULEN, 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

 STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
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Vraag nr. 128 
van 21 april 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
CC De Markgraaf Hove   -   Taalgebruik (2) 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 9 van 6 oktober 2005 deelde de minister mee dat naar 
aanleiding van anderstalige informatiefolders in het Cultureel Centrum De Markgraaf in Hove, de 
gouverneur belast zou worden met een onderzoek (Websitebulletin, publicatiedatum 17-11-2005). 
 
1. Kan de minister meedelen of het onderzoek inmiddels werd afgerond, en wat de bevindingen zijn? 
 
2. Worden er maatregelen getroffen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 128 van 21 april 2006 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Ik heb de resultaten van het onderzoek van de gouverneur nog niet ontvangen. Ik herinner de 
gouverneur van de provincie Antwerpen dan ook aan mijn verzoek om deze aangelegenheid te 
onderzoeken.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 129 
van 21 april 2006 
van HUBERT BROUNS 
 
 
 
Stembureaus   -   Onverenigbaarheden 
 
Bij de organisatie van verkiezingen is het telkens een hele karwei om voldoende mensen te vinden om 
de stem- en de stemopnemingsbureaus te bevolken. 
 
Een specifiek probleem kan ontstaan wanneer leden van deze bureaus nauwe familiebanden 
onderhouden met personen die zich bij de desbetreffende verkiezingen kandidaat hebben gesteld. 
 
Wat het al dan niet effectief opnemen van een mandaat betreft, zijn de regels duidelijk. Zowel het 
gemeentedecreet als het provinciedecreet bepalen duidelijk de grenzen van de familiale 
onverenigbaarheden. Wat de stem- en de stemopnemingsbureaus betreft, is er evenwel minder 
duidelijkheid. 
 
Daardoor ontstaan er verschillende situaties. Aldus werd er reeds op bepaalde plaatsen beslist dat, in 
het kader van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, aan de voorzitters van de stem- en de 
stemopnemingsbureaus uitdrukkelijk wordt gemeld dat zowel de secretaris als een bijzitter die verwant 
is tot en met de tweede graad met een kandidaat op een lijst, niet kan deelnemen aan de verrichtingen 
van een bureau. 
 
In hoeverre dergelijke beslissingen gebaseerd zijn op een door de minister uitgevaardigde richtlijn is 
onduidelijk. 
 
1. Heeft de minister specifieke richtlijnen uitgevaardigd m.b.t. de samenstelling van de stem- en de 

stemopnemingsbureaus? Zo ja, wat zijn de krachtlijnen daarvan? 
 
2. Bevatten deze richtlijnen bepalingen met betrekking tot de familiale onverenigbaarheden van de 

leden van deze bureaus met kandidaten op de lijst? Zo ja, waarop zijn deze gebaseerd? 
 
3. Moeten er, indien men in deze familiale onverenigbaarheden hanteert, ook geen 

onverenigbaarheden ingevoerd worden voor personen die werken voor een politieke partij die aan 
de verkiezingen deelneemt? Acht de minister het risico op mogelijke onregelmatigheden in dit 
laatste geval niet groter dan bij familiebanden tussen leden van de bureaus en kandidaten? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 129 van 21 april 2006 
van HUBERT BROUNS 
 
 
 
De aanduiding van de voorzitters, bijzitters, plaatsvervangende bijzitters en secretarissen van de 
stembureaus en de stemopnemingsbureaus gebeurt in overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen van het Algemeen Kieswetboek, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen en de Gemeentekieswet. 
 
Voornoemde wetten stellen geen onverenigbaarheden in wegens bloed- of aanverwantschap tussen de 
leden van deze bureaus en de kandidaten die opkomen bij de verkiezingen. 
 
De heer Vlaamse volksvertegenwoordiger stelt in zijn vraag zelf terecht dat het dikwijls moeilijk is om 
voldoende mensen te vinden om in de stem- en de stemopnemingsbureaus te zetelen. Bijkomende 
beperkingen inzake bloed- of aanverwantschap opleggen tussen de leden van de bureaus en de 
kandidaten of personen die werken voor een politieke partij, die zoals hierboven werd vermeld niet 
terug te vinden zijn in de regelgeving op de verkiezingen, lijkt dan ook niet aangewezen.  
  
Bijgevolg heb ik niet de bedoeling om specifieke richtlijnen in die zin uit te vaardigen. 
 
Het risico op onregelmatigheden die zich zouden kunnen voordoen wanneer er bloed- of 
aanverwantschap bestaat tussen de leden van de stem- en stemopnemingsbureaus en de kandidaten, 
alsook wanneer personen die werken voor politieke partijen die deelnemen aan verkiezingen deel 
uitmaken van deze bureaus, wordt trouwens ondervangen door het feit dat de kandidaten het recht 
hebben om getuigen aan te wijzen voor de stem- en stemopnemingsbureaus om de werkzaamheden 
van die bureaus te controleren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 133 
van 21 april 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
Onthaalbureaus nieuwkomers   -   Stand van zaken 
 
Tussen 1 april 2004 en 10 maart 2005 waren er een 7.500-tal aanmeldingen. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat de onthaalbureaus een steeds groter succes kennen. 
 
1. Klopt dit? Kunnen we spreken van een versnelling van het aantal aanmeldingen? 
 

Kan de minister de jaarlijkse cijfers bezorgen vanaf de start van het inburgeringsdecreet? 
 

2. Kan de minister een gedetailleerd overzicht bezorgen van het aantal nieuwkomers ingeschreven 
per gemeente en aangemeld per onthaalbureau? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 133 van 21 april 2006 
van BART DE WEVER 
 
 
 
1. Hieronder vindt u het overzicht van het aantal aanmeldingen op de onthaalbureaus per maand 

sedert de inwerkingtreding van het decreet op 1 april 2004:  
 2004 2005 2006 
Januari   1.181 1.222 
Februari  918 1.060 
Maart  1.013 1.137 
April 450 1.010 1.025 
Mei 689 1.045  
Juni 713 981  
Juli 543 531  
Augustus 936 1.224  
September 886 1.381  
Oktober 771 1.171  
November 632 941  
December 737 820  
totaal 6.357 12.216 4.444 

 
De cijfers van de maanden april 2004 tot en met mei 2005 verschillen van de cijfers die eerder 
werden overgemaakt als antwoord op uw vraag 191 van 27 mei 2005. De reden hiervoor is dat de 
database Matrix door de onthaalbureaus voortdurend wordt aangevuld. Er is steeds een zekere 
achterstand in de verwerking van de dossier. 
Sedert april 2004 is het aantal aanmeldingen gestaag gestegen. Intussen zet de versnelling van het 
aantal aanmeldingen zich voort. Gemiddeld melden zich maandelijks ongeveer 1.000 personen bij 
de onthaalbureaus. 

 
2. Wat betreft een overzicht van het aantal ingeschreven nieuwkomers per gemeente, verwijs ik naar 

mijn antwoord op uw vraag 132 van 21 april 2006 waarin u als bijlage het overzicht per gemeente 
kan vinden. 

 
Hieronder vindt u een overzicht van het aantal aangemelde personen per onthaalbureau op 
jaarbasis 2005: 

Onthaalbureaus Personen aangemeld bij het 
onthaalbureau in het jaar 
2005 

PINA 3.343 
Kompas Gent 1.474 
BON (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 791 
ONOV (provincie Oost-Vlaanderen) 1.073 
Provincie West-Vlaanderen 1.505 
Prisma (Provincie Antwerpen) 1.341 
Provincie Vlaams-Brabant 1.264 
Provincie Limburg 1.425 
Totaal 12.216 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 144 
van 11 mei 2006 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Gemeentereglement Merchtem   -   Taalgebruik marktkramers (2) 
 
Op 27 februari 2006 heeft de minister het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 over de 
goedkeuring van het addendum van het gemeentelijk reglement van inwendig bestuur op de openbare 
markt vernietigd nadat hetzelfde reglement reeds door de gouverneur van Vlaams-Brabant werd 
geschorst. 
 
Een van de redenen van de vernietiging was de schending van artikel 30 van de Grondwet, dat 
voorschrijft dat het gebruik der talen vrij is. Het reglement van de gemeente Merchtem vormt dus een 
inmenging op die grondwettelijke vrijheid. 
 
Het taalgebruik wordt inderdaad enkel in bestuurszaken bepaald door de wet op het taalgebruik in 
administratieve zaken. 
 
Uit een persbericht van eind april blijkt echter dat de burgemeester van Merchtem beslist heeft om het 
verbod voor de handelaars om op de markt een andere taal te gebruiken dan het Nederlands voor hun 
opschriften en commerciële affiches, opnieuw in te voeren en bijgevolg het besluit van de minister te 
negeren. 
 
1. Is de minister reeds opgetreden tegen de burgemeester die stelt dat hij het besluit van de minister 

naast zich zal neerleggen? Kunnen er eventueel sancties worden verwacht? 
 
2. Werd er reeds opgetreden tegenover marktkramers die opschriften en affiches in een andere taal 

hadden op de wekelijkse markt van Merchtem? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 144 van 11 mei 2006 
van  CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. Het is mij niet bekend dat de burgemeester van Merchtem het verbod voor de marktkramers om 

een andere taal te gebruiken dan het Nederlands voor hun opschriften en commerciële affiches, 
opnieuw zou hebben ingevoerd en bijgevolg mijn vernietigingsbesluit zou hebben genegeerd. De 
burgemeester is daar overigens niet toe bevoegd: het marktreglement dat van kracht is, werd 
vastgesteld door de gemeenteraad. 

 
 Wat eventuele sancties tegen de burgemeester betreft, wijs ik erop dat tot 31 december 2006 de 

federale overheid bevoegd is om eventueel tuchtmaatregelen te nemen ten aanzien van de 
burgemeesters. 

 
2. Ik heb geen kennis van klachten van marktkramers waartegen zou zijn opgetreden in verband met 

de toepassing van het marktreglement. 
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II. 
 

VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS 
EN WAAROP NOG NIET WERD GEANTWOORD 

 
(REGLEMENT ARTIKEL 81, 6) 
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NIHIL 
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III. 
VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS 
EN DIE OP VERZOEK VAN DE VRAAGSTELLERS WERDEN OMGEZET 

IN VRAGEN OM UITLEG 
 

(REGLEMENT ARTIKEL 81, 4) 
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REGISTER 

 
  Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz. 

Y. LETERME, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele 
Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 

 55 21.04.2006 L. Sannen Militaire domeinen  -  Protocol ruimtelijke ordening..................................  497 

 56 21.04.2006 S. Sintobin Kust-Polders-Westhoek - Afbakening natuurlijke en agrarische structuur .  5 

 57 26.04.2006 J. Schauvliege Beleidsdoelstellingen duurzame ontwikkeling  -  Initiatieven......................  7 

 58 05.05.2006 L. Van Nieuwenhuysen Taalgebruik Dienst 100  -  Mesen en Wijtschate .........................................  53 

 59 05.05.2006 V. Heeren Europees KONVER-programma  -  Middelen en projecten ........................  55 

 61 11.05.2006 E. Schouppe Rekrutering en selectie Vlaamse overheid  -  Jurysysteem ..........................  57 

 62 11.05.2006 E. Schouppe Rekrutering en selectie Vlaamse overheid  -  Kanalen ................................  59 

 63 11.05.2006 K. Callens Legkippenhouderij  -  VLIF-steun................................................................  63 

F. MOERMAN, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, 
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 

 65 21.04.2006 J. Peumans IWT-steun  -  Limburg .................................................................................  69 

 66 26.04.2006 J. Schauvliege Beleidsdoelstellingen duurzame ontwikkeling  -  Initiatieven......................  73 

 67 28.04.2006 K. De Loor Wapenexport  -  Classificatie Barco-producten...........................................  75 

 68 11.05.2006 E. Schouppe Rekrutering en selectie Vlaamse overheid  -  Jurysysteem ..........................  81 

 69 11.05.2006 E. Schouppe Rekrutering en selectie Vlaamse overheid  -  Kanalen ................................  83 

 70 11.05.2006 E. Van Rompuy Opleidingscheques  -  Besteding..................................................................  87 

 71 11.05.2006 J. Peumans Universiteit Hasselt  -  MBA-opleiding........................................................  89 

F. VANDENBROUCKE, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming 

155 12.04.2006 A. Michiels Opleiding vrachtwagenchauffeur  -  Stand van zaken .................................  501 

156 12.04.2006 C. Decaluwe GSM-masten op schoolterreinen  -  Locatiecriteria ....................................  95 

157 12.04.2006 A. De Ridder Bijblijfconsulenten  -  Evaluatie ..................................................................  505 

159 13.04.2006 C. Berx GOK-doorlichting  -  Scholen met ongunstig advies ...................................  97 

160 21.04.2006 M. Demesmaeker Randkrant  -  Lezersbevraging ....................................................................  101 

162 21.04.2006 L. Van Nieuwenhuysen Asbestverwijdering in scholen - Inschakeling van leerlingen......................  103 

164 26.04.2006 S. Demeulenaere Opleiding "rechten"  -  Benaming ...............................................................  105 

165 26.04.2006 M. Vanderpoorten Buitengewoon onderwijs  -  +21-jarigen .....................................................  509 

167 26.04.2006 A. Michiels Departement Onderwijs  -  Aanvraag vakbondspremie...............................  107 
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168 28.04.2006 L. Van Nieuwenhuysen Nederlandstalig onderwijs Brussel - Doorstroming anderstaligen .............  513 

169 05.05.2006 C. Van Eyken Eurodyssee  -  Deelname .............................................................................  517 

171 05.05.2006 S. Gatz Activiteitencoöperatieven  -  Stand van zaken .............................................  519 

172 05.05.2006 K. Callens Vrij verkeer van werknemers  -  Knelpuntberoep "tuinier" .........................  523 

173 05.05.2006 K. Martens Speelleerklassen  -  Stand van zaken ...........................................................  109 

174 05.05.2006 J. Stassen Leerlingenvervoer BuO  -  Stand van zaken ................................................  113 

175 11.05.2006 A. Hoebeke Bouwopleidingen  -  Doorstroming naar de sector .....................................  117 

177 11.05.2006 E. Schouppe Rekrutering en selectie Vlaamse overheid  -  Jurysysteem ..........................  121 

178 11.05.2006 E. Schouppe Rekrutering en selectie Vlaamse overheid  -  Kanalen ................................  123 

I. VERVOTTE, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 43 25.11.2005 A. Hoebeke Schuldbemiddeling  -  Evaluatie ..................................................................  129 

152 12.04.2006 C. Decaluwe Rust- en verzorgingstehuizen  -  Brandveiligheidsvereisten ........................  131 

157 19.04.2006 G. Van Linter Ongewenste zwangerschap  -  Beleid ..........................................................  137 

158 19.04.2006 G. Van Linter Ongewenste tienerzwangerschap  -  Beleid .................................................  141 

159 21.04.2006 C. Decaluwe Armoededecreet  -  Uitvoering ....................................................................  145 

160 21.04.2006 A. Hoebeke Racisme in de zorgsector  -  Richtlijnen ......................................................  149 

162 28.04.2006 M. Hermans Zorgverzekering  -  Grensarbeiders.............................................................  153 

163 28.04.2006 V. Jans Autisme  -  Evolutie hulpvragen...................................................................  157 

164 28.04.2006 V. Jans "Serviceflats"  -  Criteria en controle ..........................................................  163 

165 05.05.2006 M. Hermans Ziekte van Lyme  -  Sensibilisering ..............................................................  165 

166 05.05.2006 T. Dehaene Zorgverzekering  -  Regularisaties ..............................................................  167 

167 05.05.2006 S. Vanackere Zorgverzekering Brussel  -  Regularisaties..................................................  169 

168 05.05.2006 V. Jans Serviceflats  -  Geweigerde en ingetrokken erkenningen .............................  171 

169 10.05.2006 G. Van Linter Lokaal sociaal beleid  -  Brussel (2) ............................................................  175 

170 11.05.2006 M. Dillen Pneumokokkenvaccinatie  -  Sensibilisering................................................  179 

171 11.05.2006 M. Dillen Kinderdagverblijven  -  Nalatigheidsonderzoeken ......................................  181 

172 11.05.2006 E. Schouppe Rekrutering en selectie Vlaamse overheid  -  Jurysysteem ..........................  185 

173 11.05.2006 E. Schouppe Rekrutering en selectie Vlaamse overheid  -  Kanalen ................................  187 

174 11.05.2006 L. Van Nieuwenhuysen MUG Halle  -  Begeleidingscommissie........................................................  191 

175 16.05.2006 A. Hoebeke Ouderenadviesraden  -  Stand van zaken.....................................................  193 

D. VAN MECHELEN, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening 

135 12.04.2006 H. Stevens Toegankelijkheid openbare gebouwen - Evaluatie regeringsbesluit ...........  199 

140 21.04.2006 J. Sauwens Agnetenklooster Tongeren  -  Bestemming ..................................................  203 

143 26.04.2006 J. Schauvliege BPA "Klooster" Wichelen  -  Sociale woningbouw......................................  205 

147 28.04.2006 F. Strackx Bouwovertredingen  -  "Herstel in oorspronkelijke staat"...........................  209 

148 28.04.2006 J. Loones Clublokaal Seascouts Nieuwpoort  -  Bescherming .....................................  211 
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