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Missieverklaring 

Het Vlaams Parlement belichaamt de wetgevende pijler

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

standkoming van de Vlaamse decreten en voor de goed-

keuring van de Vlaamse begroting. Het Vlaams

Parlement benoemt de Vlaamse Regering en controleert

de Vlaamse Regering op de uitvoering van die decreten. 

Het Vlaams Parlement wil het centrum van een demo-

cratisch Vlaanderen zijn en de burgers nauw bij de poli-

tieke besluitvorming betrekken, en streeft daartoe naar

maximale transparantie en optimale communicatie. Het

wil een modern parlement zijn dat slagvaardig, vooruit-

ziend en dynamisch werkt, op basis van de principes van

effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid. 

Door het uitdragen en aanmoedigen van burgerzin wil

het Vlaams Parlement het democratisch draagvlak van

de samenleving versterken en Vlaanderen profileren als

een moderne, vooruitstrevende, verdraagzame en soli-

daire Europese regio.
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Voorwoord

Dit jaarverslag geeft een overzicht en een analyse van de periode van 6 juli 2004 tot 26 sep-

tember 2005. Het bevat gegevens over twee zittingen. 

– De zitting 2004 liep van 6 juli 2004 tot 26 september 2004 en stond in het teken van de

nieuwe start van het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 13 juni 2004. In die zitting

werden de geloofsbrieven van de leden onderzocht, legden de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers de eed af en werd de nieuwe Vlaamse Regering benoemd. 

– De zitting 2004-2005 liep van 27 september 2004 tot 25 september 2005.

Het eerste jaar van een nieuwe legislatuur wordt traditioneel als een aanloopperiode

beschouwd: nieuwe volksvertegenwoordigers moeten enige tijd krijgen om zich in te werken

in de materies waarvoor het parlement bevoegd is, en om de parlementaire procedures te

doorgronden. Ook een nieuwe regeringsploeg heeft doorgaans een aanloopperiode nodig om

haar beleid op stapel te zetten. Niettemin mogen we stellen dat de parlementaire werkzaam-

heden vlug op kruissnelheid kwamen. Als we de cijfers van het eerste werkjaar van deze

legislatuur vergelijken met die van het eerste jaar van de  vorige legislatuur, merken we dat er

meer commissievergaderingen waren (523-480) maar minder plenaire vergaderingen (52-74).

Er zijn ook wat minder voorstellen van decreet (48-68) ingediend, maar er zijn meer voorstel-

len aangenomen (14-7). Het aantal ingediende ontwerpen van decreet is gedaald van 38 naar

31. Het aantal actualiteitsdebatten (6-3) en het aantal hoorzittingen en gedachtewisselingen,

is stevig toegenomen (118-64). 

Meer statistische informatie over parlementaire activiteiten van de afgelopen 2 zittingen

vindt u in het jaarverslag.

De vernieuwing van de werking van het parlement, die tijdens de vorige legislatuur al een

belangrijk thema was, werd voortgezet. Nieuwe accenten zijn daarin onder meer de eigen

dienst “Europa”  die de volksvertegenwoordigers systematisch zal informeren over Europese

regelgeving en initiatieven. Het belang van Europa voor nationale en regionale parlementen

wordt immers altijd groter: via informatie en netwerking moeten de parlementsleden meer

oog krijgen voor en inzicht verwerven in de Europese besluitvorming. Het informatiebeleid

werd tijdens de voorbije periode grondig vernieuwd en de parlementaire werking werd meer

en meer op een elektronische leest geschoeid. De Informatheek werd omgevormd tot een

informatiecentrum dat met digitale dossiers inhoudelijke ondersteuning verleent aan de

volksvertegenwoordigers. De website kreeg het BlindSurferlabel.  De thematische elektroni-

sche verzending van de parlementaire documenten kwam in 2005 op kruissnelheid,wat een

aanzienlijke reductie van het papierverbruik met zich mee bracht. Parlementaire documenten

kunnen digitaal ondertekend worden en de nodige hotspottechnologie werd geïnstalleerd,

zodat men in het Vlaams Parlement draadloos de informatiesnelweg op kan.

Ook dit jaarverslag kent een bescheiden vernieuwing: om het jaarlijks uitdeinende volume  en

het daarmee gepaard gaande papierverbruik onder controle te houden, worden de bijlagen

vanaf deze jaargang enkel nog op cd-rom uitgegeven; het gehele jaarverslag wordt ook op cd-

rom uitgegeven en de gedrukte oplage werd gehalveerd. De lezer van de gedrukte versie van

het jaarverslag vindt de cd-rom met de bijlagen op de binnenzijde van de achterflap.

Norbert De Batselier

voorzitter
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Norbert De Batselier, voorzitter 
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1. 124 rechtstreeks verkozen Vlaamse volks-

vertegenwoordigers

1.1 Op 6 juli 2004

Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 Vlaamse

volksvertegenwoordigers, waarvan 118 recht-

streeks worden verkozen in de vijf kieskringen van

het Vlaamse Gewest en 6 rechtstreeks worden ver-

kozen op de Vlaamse lijsten in het Brusselse

Gewest. 

De derde rechtstreekse verkiezingen van het

Vlaams Parlement hadden plaats op 13 juni 2004.

Het VB en CD&V werden de grootste fracties met

respectievelijk 32 en 29 zetels. Daarna kwamen

VLD-Vivant en sp.a-spirit met elk 25 zetels.

Groen! en de N-VA bezetten elk 6 zetels. Ten slotte

behaalde ook de Franstalige lijst UF nog één zetel. 

Tabel 1: Zetelverdeling in het Vlaams Parlement 

De lijst van de 124 Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers vindt u in bijlage 1.

Na de geldigverklaring van de verkiezingen en de

goedkeuring van de geloofsbrieven, met uitzonde-

ring van de geloofsbrieven van de heer Hendrik

Bogaert (CD&V), die ze niet had ingediend, leg-

den 118 van de 123 Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers op 6 juli 2004 de eed af. De vijf andere verko-

zenen legden pas op 22 juli 2004 de eed af. Veer-

tien verkozenen hadden al voor 6 juli 2004 ver-

zaakt aan hun mandaat en werden onmiddellijk

opgevolgd door hun opvolgers:

Fractie Aantal zetels

VB 32

CD&V 29

VLD-Vivant 25

sp.a-spirit 25

Groen! 6

N-VA 6

UF 1

Totaal 124

de heer Gerolf Annemans

door de heer Jurgen Verstrepen VB

mevrouw Hilde Claes

door de heer Herman Reynders sp.a-spirit

de heer Karel De Gucht

door de heer Paul Wille VLD-Vivant

de heer Filip De Man

door de heer Wim Van Dijck VB

de heer Johan Demol

door mevrouw Greet Van Linter VB

de heer Patrick Dewael

door de heer Hugo Philtjens VLD-Vivant

mevrouw Maya Detiège

door mevrouw Caroline Gennez sp.a-spirit

de heer Dirk Sterckx

door de heer Marc van den Abeelen VLD-Vivant

de heer Johan Vande Lanotte

door de heer André Van Nieuwkerke sp.a-spirit

mevrouw Freya Van den Bossche

door de heer Dany Vandenbossche sp.a-spirit

de heer Francis Van den Eynde

door de heer Johan Deckmyn VB

mevrouw Anke Van Dermeersch

door de heer Jan Penris VB

de heer Frank Vanhecke

door de heer Christian Verougstraete VB

de heer Guy Verhofstadt

door de heer Marc Cordeel VLD-Vivant

De heer Roland Van Goethem, die door het hoofd-

bureau van de kieskring Vlaams-Brabant zowel tot

gekozene als tot opvolger was aangewezen, werd

bij beslissing van de plenaire vergadering van 6

juli 2004 als opvolger geschrapt.

1.2 Wijzigingen tijdens de zitting 2004

Door de benoeming van de heren Renaat Landuyt

(sp.a-spirit) en Bruno Tobback (sp.a-spirit) tot

federaal minister en van mevrouw Els Van Weert

(sp.a-spirit) tot federaal staatssecretaris hadden zij

vanaf 18 juli 2004 geen zitting meer in het Vlaams

Parlement. Zij werden in de plenaire vergadering

van 22 juli 2004 voor de duur van hun minister-

ambt opgevolgd als volgt:

Hoofdstuk I
Samenstelling en leiding van het Vlaams Parlement
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de heer Renaat Landuyt

door de heer Bart Caron sp.a-spirit

de heer Bruno Tobback

door de heer Flor Koninckx sp.a-spirit

mevrouw Els Van Weert

door de heer Robert Voorhamme sp.a-spirit

Bij brief van 20 juli 2004 verzaakte de heer Hen-

drik Bogaert (CD&V) aan zijn mandaat van

Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij werd in de

plenaire vergadering van 22 juli 2004 opgevolgd

door de heer Stefaan De Clerck (CD&V).

In de plenaire vergadering van 22 juli 2004 maak-

ten de politieke fracties hun naam, samenstelling

en bestuur bekend:

De heer Christian Van Eyken sloot zich niet bij een

fractie aan.

Door de verkiezing van de heren Bert Anciaux

(sp.a-spirit), Geert Bourgeois (N-VA), Marino

Keulen (VLD-Vivant) en Yves Leterme (CD&V),

mevrouw Kathleen Van Brempt (sp.a-spirit), de

heren Frank Vandenbroucke (sp.a-spirit) en Dirk

Van Mechelen (VLD-Vivant) en mevrouw Inge

Vervotte (CD&V) tot lid van de Vlaamse Regering

hadden zij vanaf 22 juli 2004 geen zitting meer in

het Vlaams Parlement. Zij werden in de plenaire

vergadering van 22 juli 2004 voor de duur van hun

Naam Leden Bestuur

VB-fractie 32 voorzitter: 

de heer Filip Dewinter

eerste ondervoorzitter: 

de heer Luk 

Van Nieuwenhuysen

tweede ondervoorzitter: 

mevrouw Marie-Rose

Morel

CD&V-fractie 29 voorzitter: 

de heer Eric Van Rompuy

VLD-Vivant-fractie 25 voorzitter: 

de heer Francis Vermeiren

sp.a-spirit-fractie 25 voorzitter: 

N.

Groen!-fractie 6 voorzitter: 

de heer Jos Stassen

N-VA-fractie 6 voorzitter: 

de heer Bart De Wever

ondervoorzitter: 

de heer Kris Van Dijck 

ministerambt opgevolgd als volgt:

de heer Bert Anciaux

door mevrouw Elke Roex sp.a-spirit

de heer Geert Bourgeois

door de heer Johan Verstreken CD&V

de heer Marino Keulen

door de heer Gilbert Van Baelen VLD-Vivant

de heer Yves Leterme

door de heer Jan Loones N-VA

mevrouw Kathleen Van Brempt

door de heer Herman Lauwers sp.a-spirit

de heer Frank Vandenbroucke

door de heer Jos Bex sp.a-spirit

de heer Dirk Van Mechelen

door de heer Jul Van Aperen VLD-Vivant

mevrouw Inge Vervotte

door mevrouw Cathy Berx CD&V

Bij brief van 22 juli 2004 deelden de heren Eric

Van Rompuy en Ludwig Caluwé mee dat de

CD&V-fractie de heer Ludwig Caluwé tot voorzit-

ter had aangesteld.

Bij brief van 22 juli 2004 deelden de heer Francis

Vermeiren en mevrouw Patricia Ceysens mee dat

de VLD-Vivant-fractie mevrouw Patricia Ceysens

tot voorzitter had aangesteld.

Bij brief van 22 juli 2004 deelde de sp.a-spirit-

fractie mee dat ze mevrouw Caroline Gennez tot

voorzitter had aangesteld.

Bij brief van 12 juli 2004 deelde de griffier van de

Senaat mee dat na de gehele vernieuwing van het

Vlaams Parlement op 13 juni 2004 de heren Jac-

ques Devolder (VLD), Didier Ramoudt (VLD), Jan

Roegiers (sp.a), Jacques Timmermans (sp.a) en Jan

Van Duppen (sp.a) niet langer zitting hadden in het

Vlaams Parlement en er derhalve een einde was

gekomen aan hun mandaat van gemeenschapssena-

tor. Bij brief van 22 juli 2004 deelde de griffier van

de Senaat mee dat de heer Ludwig Caluwé ontslag

had genomen als gemeenschapssenator. In de ple-

naire vergadering van 22 juli 2004 werden daarom

zes gemeenschapssenatoren aangewezen:

de heer Jean-Marie Dedecker VLD-Vivant

mevrouw Margriet Hermans VLD-Vivant

de heer Flor Koninckx sp.a-spirit

de heer Bart Martens sp.a-spirit

de heer Etienne Schouppe CD&V

de heer André Van Nieuwkerke sp.a-spirit
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Door de benoeming van de heer Vincent Van Quic-

kenborne (VLD-Vivant) tot federaal staatssecreta-

ris had hij vanaf 22 juli 2004 geen zitting meer in

het Vlaams Parlement. Hij werd in de plenaire ver-

gadering van 22 juli 2004 voor de duur van zijn

ministerambt opgevolgd door de heer Karlos Cal-

lens (VLD-Vivant).

1.3 Wijzigingen tijdens de zitting 2004-2005

Bij brief van 9 november 2004 deelde de heer Kris

Van Dijck mee dat de N-VA-fractie hem tot voor-

zitter had aangesteld.

Bij brief van 15 november 2004 deelde de heer

Filip Dewinter mee dat de leden van zijn fractie

vanaf die dag zitting namen onder de naam Vlaams

Belang.

Bij brief van 24 november 2004 nam de heer André

Denys (VLD-Vivant) met ingang van 26 november

2004 ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Hij werd in de plenaire vergadering van 1 decem-

ber 2004 opgevolgd door mevrouw Hilde Eeckhout

(VLD-Vivant).

Bij brief van 13 december 2004 nam de heer Jean

Geraerts (VB) met ingang van 16 december 2004

ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij

werd in de plenaire vergadering van 21 december

2004 opgevolgd door mevrouw Katleen Martens

(VB).

Door zijn benoeming tot provinciegouverneur had

de heer Steve Stevaert (sp.a-spirit) vanaf 1 juni

2005 geen zitting meer in het Vlaams Parlement.

Hij werd in de plenaire vergadering van 1 juni

2005 opgevolgd door de heer Joris Vandenbroucke

(sp.a-spirit). 

2. De leiding van het Vlaams Parlement:

voorzitter, Bureau en Uitgebreid Bureau 

De dagelijkse leiding van het Vlaams Parlement

ligt bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, de

4 ondervoorzitters en de 3 secretarissen, die samen

het Bureau, ook het Vast Bureau genoemd, vormen.

De voorzitter neemt de belangrijkste politieke

taken in het Vlaams Parlement op zich. Zo zit hij

de plenaire vergadering voor en ziet hij toe op de

uitvoering van alle genomen beslissingen. In de

uitoefening van zijn ambt wordt de voorzitter bij-

gestaan door het Bureau en eventueel het Uitge-

breid Bureau, dat hij tevens voorzit. Het Bureau is

verantwoordelijk voor het administratieve beheer

van het Vlaams Parlement. Voor de regeling van de

zuiver politieke aangelegenheden - onder meer het

opstellen van de agenda van de plenaire vergade-

ring - wordt het Bureau uitgebreid met de fractie-

voorzitters van de erkende fracties. Samen vormen

zij het Uitgebreid Bureau.

2.1 Bureau en Uitgebreid Bureau: samenstelling

en vergaderfrequentie

In tegenstelling tot de legislatuur 1999-2004, zijn

tijdens de legislatuur 2004-2009 niet alle politieke

fracties in het Bureau van het Vlaams Parlement

vertegenwoordigd1: de fracties van Vlaams Belang

(VB)2, CD&V, sp.a-spirit en VLD-Vivant zijn wel

vertegenwoordigd in het Vast Bureau, die van N-

VA en Groen! niet.

Tijdens de openingsvergadering van de nieuwe

legislatuur op 6 juli 2004 werd de benoeming van

het nieuwe Bureau van het Vlaams Parlement ver-

daagd. Op 22 juli 2004 verkoos het Vlaams Parle-

ment Norbert De Batselier (sp.a-spirit) tot voorzit-

ter, Marijke Dillen (VB) tot eerste ondervoorzitter,

Carl Decaluwe (CD&V) tot tweede ondervoorzit-

ter, André Denys (VLD-Vivant) tot derde onder-

voorzitter, Luk Van Nieuwenhuysen (VB) tot vier-

de ondervoorzitter, Veerle Heeren, (CD&V), Ludo

Sannen (sp.a-spirit) en Francis Vermeiren (VLD-

Vivant) werden secretarissen. Ter uitvoering van

artikel 19 van het Reglement besliste het Vast

Bureau op 22 juli 2004 om de taken van de drie

secretarissen als volgt te verdelen: mevrouw Veerle

Heerlen werd als secretaris bevoegd voor financi-

ën, de heer Ludo Sannen voor gebouwen, met

inbegrip van informatica en veiligheid, de heer

Francis Vermeiren voor personeelszaken.

Het Uitgebreid Bureau is samengesteld uit de

leden van het Vast Bureau en de fractievoorzitters.

De fractieleiders werden eveneens op 22 juli 2004

aangewezen. (Tabel 2).

1 Het Bureau wordt samengesteld volgens de evenredige

vertegenwoordiging. (Reglement artikel 11).
2 De Vlaams-Belangfractie is de politieke rechtsopvolger

van de Vlaams-Blokfractie in het Vlaams Parlement. Deze

naamswijziging ging in op 15 november 2004.
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Tijdens de openingsvergadering van het zittingsjaar

2004-2005 – op 27 september 2004 – werd de samen-

stelling van het zittende Vast en Uitgebreid Bureau

bevestigd, maar nadien werd zowel de samenstelling

van het Vast als het Uitgebreid Bureau eenmaal

gewijzigd: op 10 november 2004 werd Bart De

Wever als fractievoorzitter van N-VA vervangen door

Kris Van Dijck, op 22 december 2004 werd André

Denys als derde ondervoorzitter van het Bureau

opgevolgd door Marleen Vanderpoorten.3 (VLD).

Tabel 2: Samenstelling van het Bureau en

Uitgebreid Bureau van het Vlaams

Parlement tijdens de zittingsjaren 2004 en 

2004-2005

Het Bureau vergaderde in principe tweewekelijks

op maandagmiddag, het Uitgebreid Bureau weke-

lijks op maandagmiddag. 

Tabel 3: Aantal vergaderingen van het Bureau en

het Uitgebreid Bureau, 28 juni 2004 - 25

september 2005

Bureau

Norbert De Batselier (sp.a-spirit) Voorzitter

Marijke Dillen (VB) Eerste ondervoorzitter 

Carl Decaluwe (CD&V) Tweede ondervoorzitter

André Denys 

(22 juli 2004 – 26 november 2004) Derde ondervoorzitter 

Marleen Vanderpoorten 

(vanaf 22 december 2004) (VLD-Vivant)

Luk Van Nieuwenhuysen (VB) Vierde ondervoorzitter 

Veerle Heeren (CD&V) Secretaris

Francis Vermeiren (VLD-Vivant) Secretaris

Ludo Sannen (sp.a-spirit) Secretaris

Uitgebreid Bureau: 

leden van het Bureau en de fractievoorzitters:

Ludwig Caluwé (CD&V)

Patricia Ceysens (VLD-Vivant)

Filip Dewinter (VB)

Caroline Gennez (sp.a-spirit)

Jos Stassen (Groen!)

Bart De Wever (vanaf 22 juli 2004 tot 10 november 2004)

– Kris Van Dijck (vanaf 10 november 2004) (N-VA)

Het vergaderritme van het Vast Bureau lag tijdens

het eerste jaar van de nieuwe legislatuur beduidend

hoger dan tijdens de laatste zittingsjaren van de

legislatuur 1999-2004. Het is wel vergelijkbaar

met het vergaderritme van het eerste zittingsjaar

van de legislatuur 1999-2004. Het vergaderritme

van het Uitgebreid Bureau is vergelijkbaar met dat

van de vorige legislatuur.

2.2 De politieke leiding van het Vlaams Parlement

(Uitgebreid Bureau)

De eerste vergaderingen van het Uitgebreid Bureau

stonden in het teken van de heropstart van het

nieuw verkozen Vlaams Parlement. Daarbij lag de

nadruk op de installatie van de nieuwe parlemen-

taire commissies, waarvan zowel het aantal, de

samenstelling, de bevoegdheden als de benaming

door het Uitgebreid Bureau ter goedkeuring aan

het Vlaams Parlement voorgelegd moeten worden.4

Hier moet ook vermeld worden dat het Uitgebreid

Bureau tijdens zijn vergadering van 23 juli 2004

besliste om het systeem van ‘niet-stemgerechtigde’

leden van commissies zoals dat in de Kamer van

Volksvertegenwoordigers functioneert, in te voe-

ren. Dat betekent concreet dat leden die deel uit-

maken van een politieke fractie die door de evenre-

dige vertegenwoordiging niet in de vaste commis-

sies is vertegenwoordigd – in casu de N-VA-fractie

en de Groen!-fractie – of die geen lid zijn van een

politieke fractie, ten minste in één commissie zit-

ting kunnen hebben, zonder stemrecht evenwel. De

bedoeling van deze regeling is ook de leden van de

kleine fracties en de Vlaamse volksvertegenwoor-

digers die geen lid zijn van een fractie, op georga-

niseerde wijze bij de praktische werking van een

vaste commissie te betrekken. Deze beslissing van

het Uitgebreid Bureau werd nadien ook opgeno-

men in het Reglement van het Vlaams Parlement.

Naast de voorbereiding van de wekelijkse politieke

werkzaamheden van het Vlaams Parlement nam

het Uitgebreid Bureau tijdens zijn wekelijkse zit-

tingen ook verschillende beslissingen met betrek-

king tot de werking van het Vlaams Parlement in

het algemeen. Om die beleidskeuzes een zo breed

mogelijk draagvlak te geven, koos de voorzitter er

bewust voor om bepaalde dossiers die in feite tot

de bevoegdheid van het Vast Bureau behoren, door

3 André Denys nam op 26 november 2004 ontslag als

Vlaams volksvertegenwoordiger om gouverneur van de

provincie Oost-Vlaanderen te worden.

Vergadering Aantal 

vergaderingen 

Aantal uren

Bureau 29 17,15

Uitgebreid Bureau 44 36,07

Totaal 73 53,22

4 Het aantal commissies en hun bevoegdheden worden per

legislatuur bepaald. Meer informatie over de commissies

vindt u in Hoofdstuk II.
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te verwijzen naar het Uitgebreid Bureau, waarin

ook de fractievoorzitters van de niet in het Vast

Bureau vertegenwoordigde fracties aanwezig zijn.

De meeste van die beleidsbeslissingen pasten in de

uitvoering van het derde beleidsplan van voorzitter

Norbert De Batselier, dat op 28 februari 2005 door

het Uitgebreid Bureau werd goedgekeurd, en dat

uitvoerig toegelicht wordt verder in dit hoofdstuk.

Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 keurde het Uit-

gebreid Bureau ook een grondig gewijzigde versie

van zijn huishoudelijk reglement goed, gaf het

principieel zijn fiat voor de organisatie van een

tentoonstelling met werken van Jan Fabre  in de

Loketten van het Huis van de Vlaamse Volksver-

tegenwoordigers en nam het de nodige uitvoerings-

maatregelen voor de implementatie van het decreet

openbaarheid van bestuur in het Vlaams Parlement. 

In het kader van de grotere aandacht voor de Euro-

pese dimensie van de Vlaamse politiek (cf. infra,

Beleidsplan) moet ook vermeld worden dat het

Uitgebreid Bureau op initiatief van de voorzitter

van het Vlaams Parlement tijdens het zittingsjaar

2004-2005 nauw betrokken was bij de opstelling

van een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst

tussen de Belgische parlementen inzake het waar-

borgen van de rol van het Vlaams Parlement met

betrekking tot de overbruggingsclausule en de sub-

sidiariteitsclausule in het kader van de voorberei-

ding van de goedkeuring van de Europese Grond-

wet.

Ten slotte heeft het Uitgebreid Bureau tijdens het

zittingsjaar 2004-2005 ter uitvoering van artikel 16

van het Reglement tweemaal een vergadering met

de commissievoorzitters over de werking van de

commissies belegd. 

2.3 Het algemeen beheer van het Vlaams Parle-

ment (Bureau)

Het Vast Bureau nam tijdens de zittingsjaren 2004

en 2004-2005 belangrijke beslissingen om de goede

administratieve werking van het Vlaams Parlement

te garanderen. Hier moet in het bijzonder gewezen

worden op de goedkeuring van grondig herziene

reglementen voor de werking van het Vast Bureau

enerzijds en de Directieraad anderzijds, de aanwer-

ving van een contractuele directeur voor de directie

Informatie, de directie Informatica en de directie

Administratie en de goedkeuring van een voorlopig

boekhoud- en begrotingsreglement in het kader van

de implementatie van SAP-software voor de

elektronische ondersteuning van de begroting, de

boekhouding en de logistiek. Op 20 december 2004

keurde het Bureau het Auditcharter goed, waarin

onder meer de aanstelling van een Auditcomité is

opgenomen. Dat Auditcomité, dat volledig uit

externe experts bestaat, werd op 14 maart 2005

door het Bureau aangesteld.

Tot slot vermelden we dat na 6 juli 2004 in totaal 8

gewezen Vlaamse volksvertegenwoordigers de titel

van ere-Vlaams-volksvertegenwoordiger kregen:

Julien Demeulenaere, Riet Van Cleuvenbergen,

Eddy Schuermans, Gilbert Vanleenhove, Jef Van

Looy, Freddy Saerens, Leo Peeters en Mark Van der

Poorten. Anny De Maght-Aelbrecht en Etienne Van

Vaerenbergh kregen de titel van ere-secretaris van

het Vlaams Parlement, Jos Geysels, Johan De Roo

en André Denys de titel van ere-ondervoorzitter van

het Vlaams Parlement. 

3. Het beleidsplan van de voorzitter: de

verdere ontwikkeling van een eigentijds

Vlaams Parlement 

Bij de start van het eerste rechtstreeks verkozen

Vlaams Parlement presenteerde voorzitter Norbert

De Batselier de nota ‘Toekomstige werking van het

Vlaams Parlement: herwaarderen en versterken’.

De bedoeling van die nota was om, op het niveau

van het Vlaams Parlement, het debat over de wer-

king van het nieuwe Vlaams Parlement en het

Vlaamse politieke bedrijf in het algemeen te stimu-

leren. De bespreking van de beleidsnota van de

voorzitter in het Uitgebreid Bureau resulteerde op

9 juli 1997 in het rapport ‘Verfijning van de demo-

cratie’, dat op zijn beurt aan de basis lag van een

aantal opmerkelijke vernieuwingen in het Vlaamse

politieke bedrijf. Tijdens het eerste zittingsjaar van

de legislatuur 1999-2004 nam voorzitter Norbert

De Batselier opnieuw het initiatief om het ingezet-

te moderniseringsproces van het Vlaamse politieke

bedrijf kracht bij te zetten. De parlementsvoorzit-

ter schreef zijn ideeën neer in de beleidsnota

‘Krachtlijnen van het beleid 1999-2004’, die hij op

20 december 1999 voorstelde aan het Uitgebreid

Bureau. Ook dit beleidsplan resulteerde tussen

1999 en 2004 in een verdere modernisering van de

werkingsmethoden van het Vlaams Parlement.
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Op 28 februari 2005 keurde het Uitgebreid Bureau

op voorstel van de voorzitter voor de derde maal

een beleidsplan met concrete voorstellen voor de

verdere ontwikkeling van het Vlaams Parlement als

eigentijds parlement goed. De inhoud van dit derde

beleidsplan, ‘Een slagvaardig Vlaams Parlement,

2004-2009’, is in grote mate geïnspireerd op de

studie ‘Levende democratie. De kracht van een

parlement in de 21ste eeuw’, die de parlements-

voorzitter eind 2004 voorstelde en die in feite de

neerslag was van de benchmarking met andere par-

lementen die in het kader van het tweede beleids-

plan werd uitgevoerd. Op 16 maart 2005 nam de

plenaire vergadering akte van dit nieuwe strategi-

sche plan, dat de Vlaamse assemblee in staat moet

stellen in de toekomst nóg performanter te functio-

neren.

Het beleidsplan 2004-2009 opent met een primeur:

het formuleert voor de eerste maal een missiever-

klaring voor het Vlaams Parlement, die de kapstok

is waaraan de concrete vernieuwingsvoorstellen –

ongeveer 40 in totaal - opgehangen moeten wor-

den. De missieverklaring luidt als volgt: 

‘Het Vlaams Parlement belichaamt de wet-

gevende pijler en de democratie in Vlaande-

ren. Het staat in voor de totstandkoming

van de Vlaamse decreten en voor de goed-

keuring van de Vlaamse begroting. Het

Vlaams Parlement benoemt de Vlaamse

Regering en controleert de Vlaamse Rege-

ring op de uitvoering van die decreten. 

Het Vlaams Parlement wil het centrum van

een democratisch Vlaanderen zijn en de

burgers nauw bij de politieke besluitvor-

ming betrekken, en streeft daartoe naar

maximale transparantie en optimale com-

municatie. Het wil een modern parlement

zijn dat slagvaardig, vooruitziend en dyna-

misch werkt, op basis van de principes van

effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid.

Door het uitdragen en aanmoedigen van

burgerzin wil het Vlaams Parlement het

democratisch draagvlak van de samenle-

ving versterken en Vlaanderen profileren

als een moderne, vooruitstrevende, ver-

draagzame en solidaire Europese regio.’

In de lijn van deze missie formuleert het derde

beleidsplan in de eerste plaats concrete voorstellen

om de rol van het Vlaams Parlement in het Vlaam-

se politieke besluitvormingsproces verder te her-

waarderen, vooral ten aanzien van de Vlaamse

Regering. Het instrument van de beleidsbrieven zal

verfijnd worden, en visieteksten en witboeken

moeten de Vlaamse volksvertegenwoordigers in

staat stellen met meer kennis van zaken het debat

met de Vlaamse Regering over ontwerpen van

decreet met groot maatschappelijk belang aan te

gaan. De klassieke controlemiddelen van het

Vlaams Parlement – interpellaties en de diverse

vormen van mondelinge en schriftelijke vragen –

worden geëvalueerd en, indien nodig, aangepast

aan de behoeften van een modern werkend parle-

ment. Het beleidsplan hecht veel belang aan de tot-

standkoming van een ‘goede’ decreetgeving. Daar-

van getuigt het voorstel tot uitgave door de dien-

sten van het Vlaams Parlement van handleidingen

voor de opstelling van voorstellen van decreet en

amendementen en het organiseren van opleidingen

om de technische kwaliteit van de decreten te ver-

beteren. Het beleidsplan stimuleert tevens de uit-

bouw van een modern maar betaalbaar informatie-

beleid, vanuit het gegeven dat een snelle toegang

tot en een efficiënte ontsluiting van informatie in

de informatiemaatschappij van de 21e eeuw een

essentiële tool is om het mandaat van volksver-

tegenwoordiger efficiënt te kunnen uitoefenen. De

klassieke informatheek van het Vlaams Parlement

wordt omgebouwd tot een ‘informatiecentrum’

voor de Vlaamse parlementaire gemeenschap. Als

voorbereiding op de bespreking van belangrijke

ontwerpen of voorstellen van decreet zal dat infor-

matiecentrum de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers onder meer digitale informatiedossiers aan-

bieden. Prominent aanwezig is de aandacht voor de

Europese dimensie van het Vlaamse beleid. Om de

Vlaamse volksvertegenwoordigers in de mogelijk-

heid te stellen de impact van het Europese besluit-

vormingsproces op de Vlaamse besluitvorming

correct in te schatten, is voorzien in de oprichting

van een dienst Europa binnen de administratie van

het Vlaams Parlement. Ten slotte krijgt het digitali-

seringsproces van de parlementaire werkzaamhe-

den met projecten als de digitale verzending van de

parlementaire documenten en de digitalisering van

de indiening van parlementaire initiatieven – zowel

van decreetgevende als controlerende aard –

opnieuw een belangrijke impuls. De installatie van

‘Hot Spots’ in en rond de gebouwen van het

Vlaams Parlement staat er garant voor dat de
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Vlaamse volksvertegenwoordigers in het Vlaams

Parlement op elke plaats toegang tot de digitale

snelweg hebben.

Aansluitend bij het tweede onderdeel van de mis-

sieverklaring, lanceert het derde beleidsplan

belangrijke initiatieven om de Vlaamse burgers

meer vertrouwd te maken met de politieke instel-

lingen en hun bevoegdheden. Het belangrijke pro-

ject ‘decreetsevaluatie’, dat de Vlaamse decreetge-

ving toegankelijker moet maken voor de gebrui-

kers, is een eerste belangrijk voorbeeld terzake.

Maar ook de herziening van de verzoekschriften-

procedure, de actualisering en verbetering van de

toegankelijkheid van de website, het streven naar

een begrijpelijk parlementair taalgebruik, het creë-

ren van citeertitels voor ontwerpen en voorstellen

van decreet, het toevoegen van samenvattingen aan

ontwerpen en voorstellen van decreet, het ter dis-

cussie stellen van de Handelingen en het Beknopt

Verslag als parlementaire communicatie-instru-

menten voor de 21e eeuw, de lancering van infor-

matiefiches en een Nieuwsbrief van het Vlaams

Parlement, het toegankelijk maken van de televi-

sie-opnames van de plenaire vergaderingen van het

Vlaams Parlement en het initiatief om de contacten

met de provincies te intensifiëren zijn evenveel

voorstellen die getuigen van de wil van het Vlaams

Parlement om over zijn werking met de burgers te

communiceren en deze burgers rechtstreeks of

onrechtstreeks bij de parlementaire werking te

betrekken. De verdere uitbouw van de educatieve

dienst getuigt van de speciale inspanningen van het

Vlaams Parlement om de basisprincipes van demo-

cratie en burgerzin actief uit te dragen.

Een derde reeks beleidsvoorstellen beogen een ver-

dere professionalisering van de diensten die het

Vlaams Parlement ondersteunen. In dit kader ver-

dienen de invoering van een interne audit, en de

uitbouw van een intern communicatie- en veilig-

heidsbeleid een vermelding. De opmaak van een

meerjarenbegroting en de informatisering van de

financiële processen op basis van SAP-software,

evenals de verdere uitbouw van een modern human

resources-beleid, schragen de verdere omvorming

van een klassiek ‘secretariaat’ naar een modern en

zakelijk geleid administratief ‘bedrijf’. 

Ten slotte moet het benchmarking-project met

andere parlementen dat ter uitvoering van het

beleidsplan uit de legislatuur 1999-2004 werd

gestart, worden voortgezet. In tegenstelling tot het

eerste benchmarking-project, dat zich enkel richtte

op de politieke werking, moet nu ook de admi-

nistratieve werking van het Vlaams Parlement als

onderwerp van de benchmarking worden opgeno-

men, wat betekent dat ook benchmarking met niet-

parlementaire instellingen noodzakelijk is.

Tijdens zijn vergadering van 7 maart 2005 selec-

teerde het Uitgebreid Bureau op voorstel van de

voorzitter zeven projecten uit het beleidsplan die

prioritair uitgevoerd moesten worden: de projecten

decreetsevaluatie, evaluatie van de politieke con-

trolemiddelen, het ter discussie stellen van de toe-

komst van de Handelingen en het Beknopt Verslag,

de publicatie van informatiefiches over en een

Nieuwsbrief van het Vlaams Parlement, de oprich-

ting van een dienst Europa binnen de administratie

van het Vlaams Parlement en de opstelling van een

meerjarenbegroting voor het Vlaams Parlement.

Bij de aanvang van het zittingsjaar 2005-2006

waren al drie van deze prioritaire projecten volle-

dig uitgevoerd. De dienst Europa werd op 1 juni

2005 opgericht en zal vanaf september 2005 recht-

streeks voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers

werken om hen op diverse manieren nauwer met de

Europese dimensie van de Vlaamse politiek in con-

tact te brengen. Een concreet voorbeeld is de aan-

stelling, in elke commissie, van een Vlaamse

volksvertegenwoordiger tot ‘Euro-promotor’. Die

Euro-promotor zal de impact van de Europese

besluitvorming op het specifieke bevoegdheidsdo-

mein van die commissie in detail volgen en daaro-

ver verslag uitbrengen bij zijn commissie. Op 20

juni 2005 keurde het Vlaams Parlement voor de

eerste maal een meerjarenbegroting goed die het

financiële kader voor de werking van het Vlaams

Parlement tussen 2005 en 2009 vastlegt. Op 23 mei

2005 besloot het Uitgebreid Bureau dat het klassie-

ke Beknopt Verslag van de plenaire vergadering

vanaf het zittingsjaar 2005-2006 afgeschaft wordt,

en dat de Handelingen van de plenaire vergadering

uiterlijk een dag na de vergadering op de website

van het Vlaams Parlement worden gepubliceerd.

Met de meeste andere prioritaire projecten werd al

begonnen. Met de kenniscel Wetsmatiging van het

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werden

de nodige contacten gelegd om het project decreets-

evaluatie te starten. In het kader van dat prioritaire

project werden tevens de nodige contacten gelegd

met de Kamer van Volksvertegenwoordigers om als

Vlaams Parlement mee te kunnen stappen in het

project ‘Kruispuntbank van de Wetgeving’

waardoor informatie over de decreten van het



18

Vlaams Parlement on line beschikbaar zal zijn. De

eerste informatiefiches voor het Vlaams Parlement

en de evaluatie van de klassieke controlemiddelen

zijn aangekondigd voor het najaar 2005.

Daarnaast werden tijdens het zittingsjaar 2004-

2005 ook al een aantal niet-prioritaire projecten

gestart en in bepaalde gevallen zelfs afgerond. In

het kader van de nieuwe informatiepolitiek werd

de omvorming van de klassieke informatheek tot

informatiecentrum aangevat en werden ten behoe-

ve van de Vlaamse volksvertegenwoordigers infor-

matiedossiers gepubliceerd over de Europese

Grondwet, het Gemeentedecreet, de Bolkestein-

richtlijn en de Lissabon-strategie. In het kader van

de verdere digitalisering van de werkzaamheden

van het Vlaams Parlement werd de selectieve, digi-

tale verzending van parlementaire documenten

gerealiseerd, werden rondom en in het Vlaams Par-

lement ‘Hot Spots’ geïnstalleerd en kunnen parle-

mentaire initiatieven met behulp van de elektroni-

sche identiteitskaart nu ook digitaal ingediend

worden. Vanaf het nieuwe zittingsjaar 2005-2006

kunnen de plenaire vergaderingen van het Vlaams

Parlement ‘live’ via het internet gevolgd worden.

Eveneens vanaf het nieuwe zittingsjaar 2005-2006

treden een aantal maatregelen in werking waardoor

de Vlaamse volksvertegenwoordigers on line snel-

ler inzage krijgen in de parlementaire documenten

dan momenteel het geval is. Tijdens het zittingsjaar

2004-2005 werd ook de verzoekschriftenprocedure

aangepast. Ten slotte werd een Auditcomité aange-

steld dat de interne audit zal superviseren en werd

het veiligheidsbeleid voor het Vlaams Parlement

geactiveerd.
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49. Marleen Vanderpoorten

50. Marc van den Abeelen

51. Marcel Logist

52. Hugo Philtjens

53. Filip Dewinter

54. Ludwig Caluwé

55. Herman De Reuse

56. Frans Peeters

57. Jurgen Verstrepen

58. Freddy Van Gaever

59. Werner Marginet

60. Monique Moens

61. Marie-Rose Morel

62. Marleen Van den Eynde

63. John Vrancken

64. Thieu Boutsen

65. Linda Vissers

66. Wim Van Dijck

67. Eloi Glorieux

68. Erik Arckens

69. Jos Stassen

70. Rob Verreycken

71. Pieter Huybrechts

72. Stefaan Sintobin

73. Luk Van Nieuwenhuysen

74. Jean Geraerts

75. Margriet Hermans

76. Erik Tack

77. Helga Stevens

78. Ludo Sannen

79. Hilde Crevits

80. Jacky Maes

81. Kathleen Helsen

82. Koen Van den Heuvel

83. Miet Smet

84. Inge Vervotte

85. Paul Wille

86. Vera Van der Borght

87. Els Van Weert

88. André Van Nieuwkerke

89. Joris Van Hauthem

90. Chokri Mahassine

91. Else De Wachter

92. Rudi Daems

93. Bruno Tobback

94. Mieke Vogels

95. Jef Tavernier

96. Tinne Rombouts

97. Jos De Meyer

98. Etienne Schouppe

99. Steven Vanackere

100. Steve Stevaert

101. Dany Vandenbossche

102. Caroline Gennez

103. Patrick Janssens

104. Mark Demesmaeker

105. Bart Martens

106. Luc Martens

107. Jan Verfaillie

108. Herman Schueremans

109. Dominique Guns

110. Bart De Wever

111. Renaat Landuyt

112. Kris Van Dijck

113. Eric Van Rompuy

114. Herman Reynders

115. Stern Demeulenaere

116. Monica Van Kerrebroeck
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De Vlaamse Regering: Kathleen Van Brempt, Kris Peeters, Frank Vandenbroucke, Bert Anciaux, Yves Leterme, Dirk Van Mechelen,

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

Tijdens de plenaire vergadering van 22 juli 2004

nam de plenaire vergadering akte van de brief van

minister-president Bart Somers van 14 juni 2004

waarin hij het ontslag van de Vlaamse Regering

indiende. Op 22 juli 2004 benoemde het Vlaams

Parlement een nieuwe Vlaamse Regering, bestaan-

de uit tien leden, die dezelfde dag nog de heer

Yves Leterme tot voorzitter verkozen. Bij besluit

van 27 juli 2004, gewijzigd bij besluit van 15 okto-

ber 2004, bepaalde de Vlaamse Regering de

bevoegdheden en titels van haar leden. De Vlaamse

Regering werd samengesteld als volgt:

Yves Leterme

minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

minister van Institutionele Hervormingen, Land-

bouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

Fientje Moerman

vice-minister-president van de Vlaamse Regering,

Vlaams minister van Economie, Ondernemen,

Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel

Frank Vandenbroucke

vice-minister-president van de Vlaamse Regering,

Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming

Inge Vervotte

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Gezin

Dirk Van Mechelen

Vlaams minister van Financiën en Begroting en

Ruimtelijke Ordening

Bert Anciaux

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brus-

sel

Geert Bourgeois

Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands

Beleid, Media en Toerisme

Kris Peeters

Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,

Leefmilieu en Natuur

Marino Keulen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Steden-

beleid, Wonen en Inburgering

Kathleen Van Brempt

Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie

en Gelijke Kansen

Hoofdstuk II
De politieke activiteiten van het Vlaams Parlement
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Na de verkiezing van de Vlaamse Regering stelde

minister-president Yves Leterme op 22 juli 2004

het regeerakkoord voor, dat op 23 juli 2004 in ple-

naire vergadering werd besproken en aangenomen

met 81 stemmen tegen 38. 

Voor de vierde maandag van oktober na hun eedaf-

legging moeten de leden van de Vlaamse Regering

bij het Vlaams Parlement een of meer beleidsnota’s

indienen, waarin ze aangeven hoe ze voor hun

bevoegdheden het regeerakkoord zullen realiseren

in de loop van de zittingsperiode. De leden van de

Vlaamse Regering dienden dertig beleidsnota’s in.

Na bespreking in de inhoudelijk bevoegde com-

missies werden de zesenzestig met redenen omkle-

de moties die tot besluit van de bespreking van de

beleidsnota’s waren ingediend, besproken en ter

stemming gelegd in de plenaire vergaderingen van

16 februari 2005 tot en met 13 april 2005. Drieën-

dertig met redenen omklede moties werden aange-

nomen.

Na de mislukking van de splitsing van het federale

kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, een

punt uit het regeerakkoord, stelde de Vlaamse

Regering op 18 mei 2005 de vertrouwenskwestie.

Het Vlaams Parlement bevestigde zijn vertrouwen

in de Vlaamse Regering op 20 mei 2005 met 76

stemmen tegen 36.

2. Inhoudelijke analyse

2.1 De plenaire vergadering

Verklaringen van de Vlaamse Regering

De korte zittingsperiode 2004 was de overgangspe-

riode tussen de zittingsjaren 2003-2004 en 2004-

2005. Op 13 juni 2004 werden er immers verkiezin-

gen voor een nieuw Vlaams Parlement gehouden. In

de korte zittingsperiode 2004 legden de nieuwe ver-

kozenen de eed af nadat hun geloofsbrieven werden

onderzocht. 

Omdat de vorming van de nieuwe Vlaamse Rege-

ring vrij lang duurde, stelde de nieuwe minister-pre-

sident Yves Leterme zijn nieuwe regeringsverkla-

ring pas op 22 juli voor aan het Vlaams Parlement.

Het regeerakkoord, zo stelde hij, staat onder de titel

“Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen”

en streeft naar de duurzame ontplooiing van Vlaan-

deren. 

De minister-president onderstreepte dat Vlaanderen

behoefte heeft aan meer ondernemen en meer werk.

Een gezonde economie is het fundament van onze

welvaart. Hij stelde ook dat in verband met de split-

sing van Brussel-Halle-Vilvoorde de Vlaamse Rege-

ring en haar regeringspartijen het engagement over-

namen ten overstaan van de burgemeesters van het

arrondissement Halle-Vilvoorde. Hij wees er ook op

dat zij daartoe aan hun fracties in Kamer en Senaat

zouden vragen wetsvoorstellen tot splitsing in te

dienen en onverwijld goed te keuren.

Met het toekennen van het vertrouwen aan de nieu-

we Vlaamse Regering op 23 juli zat de korte zit-

tingsperiode er ook op, maar was het debat over de

splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in de plenaire

vergadering zeker niet gesloten.

In het zittingsjaar 2004-2005 beheerste dit hete

hangijzer vaak de agenda van de Vlaamse volksver-

tegenwoordigers, niet alleen tijdens het vragenuur

of tijdens interpellaties of bij stemmingen waarbij

een aantal leden van CD&V en N-VA zich onthiel-

den omdat een oplossing uitbleef. In mei 2005

kwam het tot een kortsluiting binnen de Vlaamse

meerderheid omdat de federale fracties van de

meerderheidspartijen er niet in slaagden samen met

hun Franstalige coalitiegenoten “onverwijld” een

voorstel uit te werken om tegemoet te komen aan de

bepalingen uit de regeerverklaring van minister-pre-

sident Yves Leterme van juli 2004.

Dat leidde zelfs tot een patstelling in het Vlaams

Parlement waar alle werkzaamheden werden stilge-

legd in afwachting van een uitkomst. De Vlaamse

meerderheidspartijen CD&V, VLD-Vivant, sp.a-

Spirit en N-VA zochten koortsachtig naar een oplos-

sing.

0p 18 mei 2005 kwam het Vlaams Parlement

opnieuw samen en kondigde minister-president

Yves Leterme aan dat de behandeling van de voor-

stellen van de Vlaamse meerderheidspartijen in het

federale parlement tot splitsing van het kiesarron-

dissement niet werd voortgezet. “We zijn gestoten

op de grenzen van het Belgische overlegmodel en

het coöperatief federalisme, maar dat mag de wer-

king van onze Vlaamse instellingen niet verlammen.

Een van de belangrijkste instrumenten om de ver-

fransing van de Vlaamse Rand rond Brussel in te

perken, blijkt niet realiseerbaar te zijn op dit

moment. Dat is een teleurstelling. Ik ontken dit

niet”, aldus de minister-president.
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Huldiging

Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier was op 13 juni 2005 10

jaar voorzitter van het Vlaams Parlement. 

Op 22 juni werd in de Koepelzaal, in aanwezigheid van de Vlaamse

Regering, de volksvertegenwoordigers, familie, vrienden, gewezen

collega’s en genodigden, uitvoerig hulde gebracht aan Norbert De

Batselier. Tijdens de toespraken van Francis Vermeiren, secretaris van

het Vlaams Parlement, en van minister-president Yves Leterme werd

de nadruk gelegd op het

jarenlange engagement van

de voorzitter bij de uit-

bouw van het Vlaams Par-

lement tot een moderne en

democratische assemblee.
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Yves Leterme voegde eraan toe dat het debat echter

niet van de baan was en dat daartoe de nodige

inspanningen zullen worden gedaan en maatregelen

genomen. Hij vroeg het vertrouwen van het Vlaams

Parlement, dat hij op 22 mei ook kreeg.

Interpellaties

Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werd opnieuw

een beroep gedaan op de heringevoerde actuele

interpellaties om over een aantal onderwerpen van

groot politiek belang de Vlaamse Regering en de

Vlaamse ministers rechtstreeks te ondervragen in

de plenaire vergadering.

Op 27 april 2005 ondervroeg fractieleider van het

Vlaams Belang Filip Dewinter minister-president

Yves Leterme over de samenhang binnen de

Vlaamse Regering omtrent de aangekondigde

lastenverlaging en de mogelijke koppeling ervan

aan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Vol-

gens de interpellant was er na minder dan een jaar

regeren geen coherente coalitie meer. Jos Stassen

van Groen! voegde eraan toe dat “er zelfs geen

Vlaamse Regering meer is”.

Volgens minister-president Yves Leterme  was er

in het dossier BHV het engagement om te onder-

handelen terwijl inzake de lastenverlaging een

voorontwerp van decreet goedgekeurd was waaro-

ver werd gepraat met de FOD Financiën. 

Op 29 juni 2005 interpelleerden Filip Dewinter en

Jos Stassen de minister-president over de discussie

binnen de Vlaamse Regering betreffende de meer-

inkomsten voor 2005. Zij verwezen naar verklarin-

gen van de minister bevoegd voor werk, Frank

Vandenbroucke, die stelde dat dit geld gestort

moest worden in het Sociaal Impulsfonds voor

allerlei investeringen. 

Na een uitvoerig debat waarin ook de andere fracties

zich mengden, antwoordde de minister-president dat

het de intentie van de Vlaamse Regering was om de

eventuele meerinkomsten niet te gebruiken voor de

normale overheidswerking. Het was de bedoeling de

middelen te reserveren om het regeerakkoord uit te

voeren en vooral om de Vlaamse economie impulsen

te geven. Minister Frank Vandenbroucke voegde

eraan toe dat hij, vooraleer verklaringen af te leggen,

overleg had gepleegd met de minister-president en

met minister Dirk Van Mechelen.



29

Over het geschil met Aquafin over de BTW-factuur

werd op 5 juli 2005 geïnterpelleerd door Jan Peu-

mans (N-VA) en Rudi Daems (Groen!). Volgens

Jan Peumans moet Vlaanderen het verschil tussen

21 en 6 procent BTW of 287 miljoen euro betalen.

Rudi Daems stelde dat Aquafin  te veel vrijheid

van handelen  had gekregen, met alle gevolgen van

dien. Zij wilden weten wat de Vlaamse Regering

zou doen. Ook andere fracties hadden vragen over

dit dossier.

Minister van Leefmilieu Kris Peeters gaf een over-

zicht van het dossier en stelde dat er zeker niet in

beroep zou worden gegaan om het dossier op de

lange baan te schuiven. In ieder geval werd er wel

onderhandeld met de federale overheid waarbij

over boeten en intresten zou worden gepraat.

Tijdens dezelfde plenaire vergadering van 5 juli

interpelleerde Marijke Dillen van Vlaams Belang

de Vlaamse minister bevoegd voor welzijn, Inge

Vervotte, over het gesloten centrum van Everberg

waarover de federale minister van Justitie Onke-

linx ieder overleg weigerde. Vlaanderen wordt aan

het lijntje gehouden omdat de Franstaligen niet

willen horen van een grondige hervorming van het

jeugdrecht, aldus de interpellant. De andere frac-

ties drongen eveneens aan op de uitvoering van het

Vlaamse regeerakkoord.

Minister Inge Vervotte stelde dat zij de bekommer-

nissen van de interpellanten deelde, maar dat zij

voor de afwikkeling van het dossier afhankelijk

was van de timing van het federale parlement. De

Vlaamse Regering zou in ieder geval voor 31

augustus 2005 een standpunt innemen.

Tot besluit van al deze interpellaties werden met

redenen omklede moties ingediend, waarover de

plenaire vergadering zich uitsprak.

Actualiteitsdebatten

Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werden er zes

actualiteitsdebatten gehouden. In een dergelijk

debat behandelt het parlement, in één enkele

bespreking en rechtstreeks in de plenaire vergade-

ring, een onderwerp uit de actualiteit.

Het eerste debat, op 13 oktober 2004, handelde

over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-

Vilvoorde. In het regeerakkoord van de Vlaamse

Regering verbonden de Vlaamse partijen zich ertoe

om een wetsvoorstel tot splitsing van die kieskring

in te dienen en onverwijld goed te keuren. Het

wetsvoorstel werd op 11 oktober ingediend. In zijn

beleidsverklaring in Kamer en Senaat daags nadien

stelde federaal premier Verhofstadt echter dat het

federale parlement onmogelijk een voorstel kon

goedkeuren dat manifest zou ingaan tegen de wil

van een van beide grote taalgemeenschappen. Het

debat in het Vlaams Parlement handelde over de

vraag waar de splitsing geregeld moest worden: in

het federale parlement, of in een overlegorgaan?

Minister-president Yves Leterme antwoordde dat

de splitsingsvoorstellen in het federale parlement

moesten worden besproken maar dat de Vlaamse

Regering bereid was om met de andere taalge-

meenschappen over specifieke dossiers gesprekken

aan te knopen binnen het overlegcomité. Tot

besluit werden twee actualiteitsmoties ingediend.

De motie van de meerderheid werd aangenomen,

die van het VB niet.

Op 27 oktober 2004 hield het Vlaams Parlement

een actualiteitsdebat over de toekomst van de

luchthaven van Zaventem en de sociaal-economi-

sche situatie van de regio rond Zaventem, na de

aankondiging van het koeriersbedrijf DHL dat het

zijn activiteiten op die luchthaven vanaf 2008 zou

afbouwen. Alle sprekers wezen op de enorme bete-

kenis van Zaventem voor de Vlaamse economie en

bepleitten een betere ontsluiting van de luchtha-

ven. In haar antwoord kondigde de Vlaamse Rege-

ring een actieplan aan om het economische poten-

tieel van de luchthavenregio te versterken, met

daarin, onder meer, de snelle ontsluiting van een

aantal bedrijventerreinen, een versnelde realisatie

van de geplande wegeninfrastructuur en het weg-

werken van de tekorten in openbaar vervoer. 

Op 12 januari 2005 debatteerde het Vlaams Parle-

ment over de gevolgen van de uitspraak van de Raad

van State inzake de rondzendbrieven-Peeters en

–Martens, ook in het licht van de splitsing van Brus-

sel-Halle-Vilvoorde. In zijn arrest van 23 december

2004 bevestigde de Raad van State dat de circulaires

wettig waren en de taalfaciliteiten restrictief moesten

worden toegepast. In de Kamer was het inmiddels

nog altijd wachten op de behandeling van de wets-

voorstellen over de splitsing van Brussel-Halle-Vil-

voorde. De meeste sprekers waarschuwden voor een

koppeling van beide dossiers en pleitten voor een

snelle behandeling van de splitsingsvoorstellen in de

Kamer, anderen wilden het overleg met de Franstali-

gen alle kansen bieden. Bij monde van de heer Van
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Eycken stelde het UF dan weer dat de toepassing van

de circulaire-Peeters de burgemeesters van de facili-

teitengemeenten voor een dilemma zou plaatsen bij

de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

van 2006: in welke taal zouden de oproepingsbrie-

ven moeten worden opgesteld? De minister bevoegd

voor Binnenlandse Aangelegenheden, Marino Keu-

len, antwoordde dat de Vlaamse Regering de rond-

zendbrieven-Peeters en -Martens zou blijven toepas-

sen en nauwgezet zou toezien op de naleving van de

taalwetgeving. Minister-president Leterme stelde dat

de Vlaamse Regering zou deelnemen aan de aange-

kondigde interministeriële conferentie over Brussel-

Halle-Vilvoorde, op voorwaarde dat die niet als een

vertragingsmanoeuvre zou worden gebruikt. De

actualiteitsmotie van de meerderheid werd door het

Vlaams Parlement aangenomen, die van het VB niet.

Het vierde actualiteitsdebat, op 26 januari 2005,

betrof de financiering van de zorgverzekering. Alle

25-plussers dragen daar jaarlijks 25 euro toe bij.

De aanleiding tot het debat was het voorstel van

sp.a-voorzitter Stevaert om die forfaitaire bijdrage

vanaf 2007 via de belastingen te verrekenen. De

VLD ging daar niet mee akkoord. Groen! pleitte er

voor de forfaitaire bijdrage te vervangen door een

inkomensgerelateerde financiering, CD&V pleitte,

samen met minister van Welzijn Inge Vervotte,

voor een sluitend systeem dat niet-betalers ertoe

moet aanzetten om alsnog hun bijdrage te leveren.

VB wilde weten hoe het nu eigenlijk zat met de

belastingverlaging die in het regeerakkoord was

aangekondigd. Volgens minister van Financiën en

Begroting Dirk Van Mechelen zou de regering een

ontwerp van decreet daarover definitief goedkeu-

ren nadat er een beslissing gevallen was over de

meerjarenbegroting. Ook het debat over de zorg-

verzekering zou daarna worden afgerond, aldus

minister Vervotte. De actualiteitsmotie waarin

Groen! de regering om een financieringsplan voor

de zorgverzekering vroeg, werd door het Vlaams

Parlement niet aangenomen.

Ook de verklaring van de Vlaamse Regering van

18 mei 2005 was het onderwerp van een actuali-

teitsdebat. VB hekelde dat het Vlaams Parlement

tijdens de crisis buiten spel was gezet, terwijl de

VLD en sp.a in de Kamercommissie voor Binnen-

landse Zaken weigerden de wetsvoorstellen tot

splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde verder te

bespreken. De aanvullende regeringsverklaring

bevatte volgens VB enkel vage intenties en ondui-

delijke beloften. Voor Groen! lag de politieke

geloofwaardigheid aan diggelen. De meerderheids-

partijen van hun kant legden de nadruk op de maat-

regelen ten aanzien van de Rand en op de harde
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stellingname in een aantal dossiers die met de

federale regering moesten worden besproken.

Op 5 juli 2005 was de toekomst van de luchthaven

van Zaventem andermaal het voorwerp van een

actualiteitsdebat. Deze keer stonden de geluidsnor-

men op het voorplan. Een aantal gerechtelijke uit-

spraken over de naleving van de geluidsnormen,

had federaal minister Landuyt de uitspraak ontlokt

dat werknemers in de rechtbank hun recht op werk

konden opeisen. Groen! klaagde het gebrek aan

evenwicht tussen economie en ecologie aan en

pleitte voor gelijkaardige geluidsnormen in alle

gewesten en voor het vaststellen van een maximum

voor het aantal vluchten. Volgens VB moest de

Vlaamse Regering haar Brusselse collega’s tot

redelijkheid dwingen. Ook VLD en N-VA wilden

een wijziging van de Brusselse normen. CD&V

bepleitte een terugkeer naar de situatie van voor

1999. Sp.a-spirit ging daar niet mee akkoord en

pleitte voor een stappenplan met een maximale

spreiding en een vermindering van de geluidshin-

der. Minister Kris Peeters stelde dat de Vlaamse

Regering de werkgelegenheid in en rond Zaventem

zeker veilig wilde stellen. Verder streefde ze naar

een billijke verdeling van de geluidshinder en naar

een duurzaam juridisch kader. De actualiteitsmotie

van de meerderheid werd aangenomen, die van

Groen! en die van VB niet.

Actuele vragen

Het wekelijkse vragenuurtje in de plenaire verga-

dering biedt de Vlaamse volksvertegenwoordigers

de gelegenheid de Vlaamse Regering te ondervra-

gen over aangelegenheden uit de actualiteit. Tij-

dens de korte zitting 2004 die volgde op de verkie-

zingen werden geen actuele vragen gehouden. De

Vlaamse Regering kreeg in de zitting 2004-2005 in

totaal 318 actuele vragen.

Een aantal lopende dossiers kwam herhaaldelijk

aan bod tijdens het vragenuurtje. De splitsing van

Brussel-Halle-Vilvoorde, die enkel op het federale

vlak kon geregeld worden maar ook in het Vlaamse

regeerakkoord was ingeschreven, was hierbij de

absolute koploper.  De minister-president werd

door de oppositie bijna wekelijks aan de tand

gevoeld over de stand van zaken en de ontwikke-

lingen in het dossier, dat uiteindelijk begin mei in

de koelkast belandde.
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Andere aangelegenheden die bij herhaling aan bod

kwamen bij de actuele vragen waren onder meer de

problematiek van de geluidshinder door vluchten

vanuit Zaventem (en in samenhang daarmee de uit-

breidingsplannen van het bedrijf DHL in Zaven-

tem, die uiteindelijk niet doorgingen), het handha-

vingsbeleid inzake ruimtelijke ordening en de wer-

vingsstop bij de Vlaamse ambtenarij.

De uitvoering van het inburgeringsdecreet, de

werkverschaffing aan allochtonen en de relaties

met de moslimgemeenschap in Vlaanderen vorm-

den eveneens het onderwerp van verschillende

actuele vragen.  Op sociaal-economisch vlak werd

er aandacht gevraagd voor de toekomst van de

auto-assemblage in Vlaanderen, problemen met de

adviescheques, de problematiek van de knelpunt-

beroepen en de sociale onrust in de non-profitsec-

tor die wegebde na een nieuw sociaal akkoord.

Op buitenlands vlak boden de onderhandelingen

met Nederland in de dossiers Westerscheldeverdie-

ping en reactivering van de IJzeren Rijn stof voor

verschillende vragen aan de Vlaamse Regering.

Dat het Europese niveau steeds belangrijker wordt,

bleek ook tijdens het vragenuurtje met o.m. vragen

over de mogelijke gevolgen voor Vlaanderen van

de Europese dienstenrichtlijn (de zgn. Bolkestein-

richtlijn) en van het Belgische standpunt inzake de

Europese meerjarenbegroting.

Binnen de Belgische federatie was er o.a. aandacht

voor het aandeel van Vlaanderen in de Belgische

schuldafbouw en de budgettaire consequenties

hiervan, en voor de discussie over de hervorming

van het jeugdrecht en het samenwerkingsakkoord

inzake Everberg.

Door actuele vragen is het mogelijk snel in te spe-

len op de politieke en maatschappelijke actualiteit.

Zo kon het gebeuren dat eenzelfde minister tijdens

een periode van droogte werd ondervraagd over

het drinkwatertekort in het Hageland, en twee

weken later vragen kreeg naar aanleiding van de

wateroverlast in West-Vlaanderen.

2.2 De commissies

2.2.1 Commissie voor Algemeen Beleid, Financi-

ën en Begroting 

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en

Begroting was gewijd aan de bespreking van de ini-

tiële begroting 2005 en de aanpassing van de begro-

ting 2005, en van de bepalingen van het program-

madecreet die aan de Commissie voor Algemeen

Beleid, Financiën en Begroting werden toegewezen.

Daarnaast werd ruim aandacht besteed aan de

beleidsnota’s Financiën, Communicatie, Statistiek

en Publiek-Private Samenwerking (PPS).

Het aantal parlementaire initiatieven (resoluties,

interpellaties, vragen om uitleg, gedachtewisselin-

gen en hoorzittingen) in verband met de bevoegdhe-

den algemeen beleid, communicatie, statistiek en

PPS nam toe.

Begrotingsbeleid

– Initiële begroting 2005

De economische parameters en het te bereiken

begrotingsresultaat 

De BNI-groei werd geraamd op 2,4% en de inflatie

op 2%.

De initiële begroting 2005 werd ingediend met een

begrotingssaldo van 608 miljoen euro (op niet-

geconsolideerde basis). In termen van het HRF-

saldo bedroeg het begrotingsoverschot 307 miljoen

euro, wat 20 miljoen euro beter is dan de HRF-

norm. De bedoeling van de Vlaamse Regering is om

de schuld tegen 2009-2010 volledig af te bouwen.

In 2004-2005 wordt voor het eerst gewerkt met een

volledige consolidatie van het vorderingensaldo van

het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

DAB’s en VOI’s, wat leidt tot een gecorrigeerd vor-

deringensaldo voor 2004 van 389,479 miljoen euro

en 307,321 miljoen euro voor 2005.

Middelenbegroting 

Nog steeds bestaat meer dan 70% van de middelen

van de Vlaamse begroting uit federale dotaties.

Momenteel stijgen de middelen die doorgestort

worden naar de gemeenschappen en gewesten. De

eigen gewestbelastingen, de eigen toegewezen ont-

vangsten en de eigen niet-fiscale ontvangsten bedra-

gen ongeveer 20% van de middelen van de Vlaamse

begroting.

De samengevoegde en gedeelde belastingen (perso-

nenbelasting en BTW) stijgen tot 14,5 miljard euro.

De initiële middelenbegroting bedraagt 19 miljard

euro.
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Uitgavenbegroting 

De initiële uitgavenbegroting 2005 bedraagt 18,4

miljard euro.

Voorwaardelijke HRF-normering

De Vlaamse Regering heeft het voorstel van de

Hoge Raad voor Financiën gevolgd om vanuit het

principe van de intertemporele neutraliteit van het

budgettaire beleid de primaire uitgaven te laten evo-

lueren op basis van een constante reële groei en de

extra beleidsruimte die door het Lambermontak-

koord wordt geboden, voorzichtig te benutten. De

Vlaamse Regering koos voor een voorwaardelijke

verstrenging van haar begrotingsdoelstelling: 

- alle andere entiteiten dienen eveneens het ver-

strengde HRF-traject te volgen;

- er moet een sanctie komen voor die entiteiten die

hun doelstellingen niet halen;

- er moet een positieve oplossing komen omtrent

de parameterdiscussie en de toepassing van arti-

kel 8 van de overeenkomst van 15 december

2000.

Conjunctuurprovisie

De Vlaamse Regering opteert voor een voorzichtige

aanpak en houdt voorlopig slechts rekening met een

BNI-groei van 2%. De Vlaamse Regering neemt

zich voor de geraamde middelen, voorzover die

voortvloeien uit een BNI-groei van meer dan 2%,

pas uit te geven wanneer de groei zich effectief

voordoet. Met de conjunctuurprovisie kunnen sterke

schommelingen in de middelen als gevolg van

onverwachte wijzigingen in de parameters worden

opgevangen. De intentie is en blijft ook in de toe-

komst uit te gaan van een stabiele economische

groei. Hetzelfde principe wordt toegepast met

betrekking tot de inflatie, waarbij rekening wordt

gehouden met een trendgroei van 1,5%. 

Bespreking begrotingsontwerpen 2005 

Tijdens de begrotingsbesprekingen werd voorname-

lijk gediscussieerd over de volgende onderwerpen:

- de budgettaire beleidsruimte;

- de beslissing van de Vlaamse Regering om kan-

toorgebouwen van de Vlaamse overheid te ver-

kopen en ze nadien terug te laten huren (de kri-

tiek van de oppositie was dat op die manier de

Vlaamse overheid de begrotingsresultaten kunst-

matig opsmukt en het overheidspatrimonium uit-

verkoopt);

- de impliciete schuld; 

- de HRF-normering en de voorwaardelijke ver-

strenging.
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– Begrotingscontrole 2005

De Vlaamse Regering heeft ten opzichte van de

initiële begroting 2005 een aantal wijzigingen

doorgevoerd tijdens de budgetcontrole. Zo werd in

de eerste plaats  de parameter van de economische

groei aanzienlijk bijgesteld van 2,2 naar 1,5%. Het

negatieve effect op de samengevoegde en gedeelde

belastingen liep op tot ongeveer 77 miljoen euro.

De conjunctuurprovisie die werd aangelegd tijdens

de initiële begroting 2005 wordt gebruikt om de

schok in de tegenvallende BNI-groei mee op te

vangen.

Een tweede grote wijziging is dat Vlaanderen de

vrijwillige verstrenging van de begrotingsnorm

niet zal honoreren omdat de Vlaamse Regering

heeft kunnen vaststellen dat 2 van de 3 voor-

waarden niet vervuld zijn. De Vlaamse Regering

komt wel zijn verplichtingen ten opzichte van de

federale overheid na.

Het begrotingssaldo bedraagt 533 miljoen euro (op

niet-geconsolideerde basis). In termen van het

HRF-saldo bedroeg het begrotingsoverschot 194

miljoen euro, wat 2 miljoen euro beter is dan de

HRF-norm. Het gecorrigeerde vorderingensaldo

van de consolidatiekring van de Vlaamse overheid

bedraagt 169 miljoen euro.

Het totaal van de middelenbegroting en het totaal

van de uitgavenbegroting bedragen na de aanpas-

sing van de begroting 19,1 miljard euro respectie-

velijk 18,6 miljard euro.

Namens de minister werd een omschrijving van het

begrip ‘impliciete schuld’ voorgesteld in de com-

missie.

Tijdens de besprekingen werd voornamelijk gede-

batteerd over de volgende onderwerpen:

- HRF-normering, 

- de sale-and-leaseback-operatie van de Vlaamse

Regering, 

- de conjunctuurprovisie, 

- definitie van het begrip ‘impliciete schuld’: in

samenwerking met de minister, de administratie

en het Rekenhof werd gezocht naar een werkba-

re omschrijving van het begrip;

- de financiële implicaties met betrekking tot de

Vlaamse Rand.

– Meerjarenbegroting

Eind juni 2005 werd de meerjarenbegroting 2006-

2009 van de Vlaamse Regering besproken. De

meerjarenbegroting is een voorafspiegeling van de

ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse overheid

bij constant beleid. Er wordt dus geen rekening
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gehouden met mogelijke beleidsopties die nog

decretaal of door regeringsbeslissingen moeten

worden bekrachtigd. Ze gaat volgens de minister

uit van vrij voorzichtige ramingen. Er werd ook

nagegaan wat het effect is van wijzigingen van

bepaalde parameters.

In de commissie spitste de discussie zich in eerste

instantie toe op het tijdstip van indiening van de

meerjarenbegroting en over wat moet worden ver-

staan onder het begrip meerjarenbegroting. Tijdens

de volgende bespreking stond de budgettaire ruim-

te en de verdere politieke invulling ervan centraal.

– Interpellaties en vragen om uitleg

De Vlaamse Regering werd geïnterpelleerd over de

alternatieve financiering van infrastructuurwerken.

Ook een deel van de vragen om uitleg die in de

commissie aan bod kwamen, hadden betrekking op

aspecten van de begroting 2005 en de meerjarenbe-

groting 2006-2009.

Beleidsnota’s

In de commissie werden de beleidsnota’s Financi-

en, Overheidscommunicatie, Planning en Sta-

tistiek, en Publiek-Private Samenwerking bespro-

ken.

De beleidsnota Financiën omvat drie delen: het

eerste deel handelt over de begroting zelf en de

implementatie van de Toekomstnorm. Het tweede

deel gaat over financiën, en meer bepaald over de

fiscaliteit. Tot slot is er een derde deel over het

economische overheidsinstrumentarium.

Financiën

De commissie nam een ontwerp van decreet aan tot

wijziging van artikel 55ter van het Wetboek der

Successierechten en artikel 260bis van het Wet-

boek van de inkomstenbelastingen 1992. Met

terugwerkende kracht wordt de anomalie rechtge-

zet, dat iemand zijn fiscaal voordeel zou verliezen,

als die een ontheffing krijgt van de beperkingen

van het decreet Natuurbehoud met betrekking tot

voor de natuur positieve ingrepen aan gronden

gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk.

Vragen om uitleg werden onder meer gesteld over

de successierechten en de registratierechten. De

behandelde verzoekschriften hadden betrekking op

de successierechten, het nultarief bij kijk- en

luistergeld, en belastingverlaging voor werkenden.

Algemeen beleid

Naast het algemene beleid van de Vlaamse Rege-

ring kwamen regelmatig ook thema’s als de

publiek-private samenwerking, communicatie en

planning en statistiek aan bod in de commissie. 

– Veroordeling van holocaust, antisemitisme en

racisme

Naar aanleiding van zestig jaar bevrijding van

Auschwitz, werd door de commissie eenparig een

voorstel van resolutie aangenomen dat de holo-

caust, antisemitisme en racisme veroordeelt. De

commissie roept op tot een onvoorwaardelijke en

blijvende veroordeling van elke daad van onver-

draagzaamheid en het aanzetten tot rassenhaat, als-

ook van elke daad van intimidatie en racistisch

geweld, alle vormen van antisemitisme, en van alle

gewelddaden die worden ingegeven door gods-

dienst- of rassenhaat of onverdraagzaamheid, met

inbegrip van aanvallen op religieuze plaatsen, loca-

ties en heiligdommen van alle geloofsrichtingen.

– Vergrijzing

In een ander voorstel van resolutie dat werd aange-

nomen in de commissie wordt aan de Vlaamse

Regering gevraagd om de nodige aandacht te

besteden aan en onderzoek te laten verrichten over

de problematiek van de demografische ontwikke-

lingen (vergrijzing) in Vlaanderen en de macro-

economische en financiële consequenties ervan. 

– Interpellaties en vragen om uitleg

De in commissie gehouden interpellaties hadden

betrekking op het algemene regeringsbeleid en de

samenhang binnen de Vlaamse Regering, het eco-

nomische overheidsinstrumentarium en alternatie-

ve financiering. Een groot deel van de vragen om

uitleg had betrekking op algemeen beleid, commu-

nicatie, het economisch overheidsinstrumentarium

en duurzame ontwikkeling.

– Verzoekschriften

De commissie boog zich ook over een aantal ver-

zoekschriften, die betrekking hadden op de organi-

satie van de paardenwedrennen en op het commu-

nicatiebeleid van de Vlaamse overheid.
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Economisch overheidsinstrumentarium

Het bevoegdheidsdomein ‘economisch overheids-

instrumentarium’ werd overgeheveld van de Com-

missie voor Economie, Werk en Sociale Economie

naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Finan-

ciën en Begroting. Dit onderwerp kwam aan de

orde door middel van een reeks vragen om uitleg

en een hoorzitting over de Limburgse Reconversie-

maatschappij.

2.2.2 Subcommissie voor Financiën en Begroting 

De Subcommissie voor Financiën en Begroting telt

8 vaste leden en 2 toegevoegde niet-stemgerechtig-

de leden. De besprekingen zijn niet openbaar. Als

gevolg van een reglementswijziging beraadslaagt

de subcommissie vanaf het zittingsjaar 2002-2003

niet meer bij consensus.

Er worden steeds minder rapporten van het Reken-

hof via de Commissie voor Algemeen Beleid,

Financiën en Begroting doorverwezen naar de

Subcommissie voor Financiën en Begroting. Die

tendens heeft twee belangrijke oorzaken: het nieu-

we publicatiebeleid van het Rekenhof en de beslis-

sing om de afzonderlijke rapporten van het Reken-

hof niet meer automatisch voor behandeling toe te

wijzen aan de commissie bevoegd voor Financiën

en Begroting, maar eerst aan de bevoegde vakcom-

missie de kans te geven om ze te bespreken. Om

die reden vergaderde de Subcommissie voor Finan-

ciën en Begroting in het zittingsjaar 2004-2005

slechts drie keer. 

Tijdens die besprekingen worden de opvattingen

van de afgevaardigden van het Rekenhof getoetst

aan de visies van het kabinet van de bevoegde

minister en de minister bevoegd voor Financiën en

Begroting, de bevoegde ambtenaren van het

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of de

Vlaamse openbare instellingen en de leden van de

subcommissie. Over die discussies wordt gerap-

porteerd aan de Commissie voor Algemeen Beleid,

Financiën en Begroting.

De volgende dossiers werden behandeld tijdens dit

zittingsjaar:

- het Activiteitenverslag van het Rekenhof over

2003 (dat ondertussen ook werd voorgelegd aan

de Commissie voor Algemeen Beleid, Financi-

en en Begroting);

- het verslag van het Rekenhof over de audit van

schadedossiers ten laste van het Vlaams Infra-
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structuurfonds;

- het verslag van het Rekenhof betreffende de

Vlaamse Milieuholding (VMH) en VMH Asset

Management over het boekjaar 2001;

- de voorafbeelding door het Rekenhof van de uit-

voering van de begroting van de Vlaamse

Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;  

- het rapport van het Rekenhof over de doorstor-

ting van dotaties aan de Vlaamse Openbare

Instellingen.

2.2.3 Commissie voor Binnenlandse Aangelegen-

heden, Bestuurszaken, Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming en Decreetseva-

luatie 

Gemeentedecreet

Op basis van de Lambermontakkoorden van 13 juli

2001 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de orga-

nisatie van het binnenlands bestuur, waaronder de

gemeenten (en de provincies). Ter uitvoering daar-

van behandelde de commissie het ontwerp van

gemeentedecreet, waarin de essentiële elementen

van de lokale democratie worden geregeld: de poli-

tieke organen (gemeenteraad en schepencollege),

de administratieve werking (gemeentesecretaris,

financieel beheerder, managementteam, gemeente-

personeel), het financieel beheer (budget, meerja-

renplanning), de verhouding met de burger

(inspraak, volksraadpleging, …) en met de Vlaam-

se overheid (administratief toezicht). 

Een belangrijk uitgangspunt van het gemeentede-

creet is het toekennen van een grotere autonomie

aan de gemeentebesturen, waarbij ook rekening

wordt gehouden met de schaalverschillen tussen

gemeenten, centrumsteden en steden. De gemeen-

ten krijgen meer ruimte om op eigen maat een

beleid uit te bouwen op het vlak van personeelsma-

nagement, organisatieontwikkeling, financieel

beleid en de werking van de gemeenteraad. In dit

maatwerk kadert ook de mogelijkheid voor een

grotere samenwerking tussen gemeenten en 

OCMW’s. Het gemeentedecreet beoogt verder een

modernisering van het gemeentelijk beleid en

voorziet onder meer in de mogelijkheid om interne

en externe verzelfstandigde diensten op te richten.

De Vlaamse Regering heeft voor een volgende fase

ook een ontwerp van provinciedecreet en een

afzonderlijk decreet op de bestuurlijke organisatie



38

van de OCMW’s aangekondigd. Op die manier zal

Vlaanderen zijn eigen binnenlandse bestuurlijke

organisatie volledig zelf kunnen uittekenen. Ten

slotte zullen er op korte termijn ook ontwerpen van

gemeente- en van provinciekiesdecreet worden

ingediend.

Groeivoet Gemeentefonds

In het programmadecreet 2005 werd de groeivoet

van het Gemeentefonds vanaf het begrotingsjaar

2005 vastgelegd op 3,5%. Op die manier zijn de

gemeentebesturen verzekerd van een voldoende

hoog en welvaartsvast evolutiepercentage, hetgeen

bijdraagt tot een planmatig bestuur voor zowel de

Vlaamse overheid als de lokale overheden.

Verzoekschriften

Op basis van een bijzonder decreet en een gewoon

decreet tot wijziging van de decreten van 6 juli

2001 houdende regeling van het recht om verzoek-

schriften bij het Vlaams Parlement in te dienen,

werd de verzoekschriftenprocedure in het Vlaams

Parlement verfijnd. Die verfijning houdt vooral in

dat het parlement of de bevoegde commissie meer

vrijheid krijgt in het bepalen van de wijze van

behandeling van een verzoekschrift, die gediffe-

rentieerd moet kunnen worden afhankelijk van de

inhoud van het verzoekschrift.

De commissie behandelde ook een tiental verzoek-

schriften van burgers over uiteenlopende onder-

werpen.

Ander decreetgevend werk

De commissie keurde nog drie voorstellen van

decreet goed, met name het voorstel van decreet

houdende wijziging van diverse decreten, wat het

statuut van de mandaathouders in de aan het

Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft,

het voorstel van decreet houdende wijziging van

het kaderdecreet beter bestuurlijk beleid van 18

juli 2003, en het voorstel van decreet houdende de

toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van

beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige

rechtspersonen.

Planlasten voor de lokale besturen

Naar aanleiding van het voorstel van resolutie

betreffende de financiering en de controle op de

plannen van de lokale besturen hield de commissie

een hoorzitting, waarop de planlasten voor de loka-

le besturen in kaart werden gebracht en er moge-

lijke oplossingen aan bod kwamen. De minister

bevoegd voor Binnenlands Bestuur kondigde intus-

sen een decreetgevend initiatief aan om tegemoet

te komen aan de problematiek van planlasten die

door de diverse Vlaamse ministers aan de lokale

besturen worden opgelegd.

Jaarverslagen Vlaamse Ombudsdienst

De commissie behandelde de jaarverslagen 2003

en 2004 van de Vlaamse Ombudsdienst. De

bespreking ervan leidde telkens tot de indiening

van een voorstel van resolutie, waarin de Vlaamse

Regering gevraagd werd uitvoering te geven aan

een aantal voorstellen en algemene aanbevelingen

uit de jaarverslagen. Aan één van de belangrijke

aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst, met

name de mogelijkheid tot het oprichten in elke

gemeente van een ombudsdienst, hetzij in eigen

beheer, hetzij in een intercommunale, hetzij op

basis van een overeenkomst met de Vlaamse

Ombudsdienst, werd intussen uitvoering gegeven

via een amendering van het ontwerp van gemeente-

decreet.

Decreetsevaluatie

Het begrip decreetsevaluatie werd deze legislatuur

voor het eerst opgenomen in de benaming van een

commissie. De commissie hield hierover een oriën-

terende gedachtewisseling met de bevoegde

minister over de stand van zaken en de beleids-

voornemens. Het belang dat aan decreetsevaluatie

gehecht wordt blijkt ook uit het beleidsplan 2004-

2009 van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Het thema zal ook in de volgende zittingsjaren aan

bod komen.

Informatieve gedachtewisselingen en hoorzittingen

De commissie organiseerde ten slotte enkele infor-

matieve hoorzittingen en gedachtewisselingen.

Aldus werden de mogelijkheden en beperkingen

van een ‘venturingconcept’ voor de Vlaamse over-

heidsdiensten besproken en kwam het positieve-

actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen

in de Vlaamse overheidsdiensten aan bod. Met de

Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur werd van

gedachten gewisseld over haar advies betreffende

de beleidsnota’s van de Vlaamse Regering en met
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de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur

over de gevolgen van de EU-regelgeving voor de

sector Binnenlandse Aangelegenheden.

2.2.4 Commissie voor Brussel en de Vlaamse

Rand 

In dit eerste jaar van de nieuwe zittingsperiode lag

het accent van de werkzaamheden van de commissie

op hoorzittingen en vragen om uitleg. De doelstel-

ling van de hoorzittingen was in eerste instantie een

verkennende ontmoeting met een aantal belangrijke

actoren in Brussel en de Vlaamse Rand. 

Zo waren er in verband met de Vlaamse Rand

hoorzittingen met afgevaardigden van vzw De

Rand, Ring-TV, de Conferentie van Vlaamse Man-

datarissen in de faciliteitengemeenten, de Confe-

rentie Burgemeesters Halle-Vilvoorde, en de

bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Bra-

bant.

Betreffende Brussel werd een delegatie van de

Conferentie van Vlaamse schepenen en OCMW-

voorzitters te Brussel gehoord. Er was tevens een

hoorzitting over het Centrum voor de Interdiscipli-

naire Studie van Brussel (BRUT).

Een belangrijk item van bevraging voor de leden

van de commissie was de besteding van de midde-

len van het Vlaams Brusselfonds. Dat was dan ook

het onderwerp van een afzonderlijke gedachtewis-

seling en van een interpellatie en vragen om uitleg

(o.m. over de communicatie, een bestedingsplan,

de aanwending voor lokaal sociaal beleid, en initi-

atieven voor de Vlaamse zorgverzekering). 

De gelden van het Vlaams Brusselfonds speelden

ook mee in de oplossing voor de financiële proble-

men van vzw Flagey. Het initiatief in dat verband

van Vlaams minister Bert Anciaux bevoegd voor

Hoofdstedelijke Aangelegenheden en voor Cultuur,

en het latere akkoord tussen de gemeenschappen

liet de gemoederen niet onberoerd, getuige enkele

interpellaties hierover.

De regeringsverklaring van 18 mei 2005 naar aan-

leiding van de niet-splitsing van Brussel-Halle-Vil-

voorde, die onder meer maatregelen aankondigde

ter versterking van het Vlaamse beleid voor de

Rand rond Brussel, gaf aanleiding tot een aantal

extra vragen om uitleg: over de toepassing van de

taalwetgeving in Brussel, over extra middelen voor

Vlabinvest, over de omkadering van Nederlandsta-

lige basisscholen en een begeleidings- en onder-

steuningsproject voor taalvaardigheid en over het

betrekken van de Conferentie van Vlaamse Manda-

tarissen.

In vragen om uitleg en interpellaties stond Brussel

in het algemeen iets meer in de belangstelling dan

de Vlaamse Rand. De – weinige talrijke - interpel-

laties werden hiervoor al in hoofdzaak vermeld.

Behalve de genoemde onderwerpen betroffen de

vragen om uitleg inzake Brusselse/Hoofdstedelijke

aangelegenheden voornamelijk: 

- het taalgebruik in Brussel, in het bijzonder in de

gezondheidszorg (het ontwikkelen van taalmo-

dules Nederlands in Brusselse ziekenhuizen, het

starten van een meldpunt voor taalklachten in

Brusselse verzorgingsinstellingen en de gebrek-

kige tweetaligheid in huisartsenposten);

- het aanbod in de gezondheidszorg (o.m. het

Vlaams Virtueel Zorgnetwerk);

- het onthaalbeleid voor nieuwkomers;

- het recent opgerichte Brussels Informatie-

Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO); 

- de mobiliteit (MIVB-abonnementen voor stu-

denten);

- de cultuur (TV Brussel);

- het middelenbeleid van de Vlaamse Gemeen-

schapscommissie (VGC). 

Vragen om uitleg met betrekking tot de Vlaamse

Rand gingen – naast hiervoor aangehaalde items -

hoofdzakelijk over:

- het onthaal- en communicatiebeleid voor bui-

tenlanders;

- de culturele infrastructuur (gemeenschapscen-

tra);

- de financiële problemen van Ring TV;

- de toenemende verfransing (in voetbalclubs);

- de toekomst van het Bruegelproject; 

- het grondbeleid (het in gebruik nemen van nieu-

we bedrijventerreinen);

- de nieuwe taskforce die minister Frank Vanden-

broucke heeft opgericht.

2.2.5 Commissie voor Buitenlands Beleid, Euro-

pese Aangelegenheden, Internationale

Samenwerking en Toerisme 

Beleidsnota’s en begrotingen

In het najaar van 2004 werden bijna gelijktijdig

met de bespreking van de beleidsnota Buitenlands
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Beleid en Internationale Samenwerking, de

beleidsnota Toerisme en het onderdeel “Internatio-

naal Ondernemen” van de geïntegreerde beleidsno-

ta Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie

en Buitenlandse Handel, ook de tweede begro-

tingsaanpassing voor 2004 en de initiële begroting

2005 afgewerkt. In de loop van mei 2005 werd ook

de aanpassing van de begroting 2005 door de com-

missie behandeld.

Verdragen 

Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werd het zoge-

naamde “Sintra-Verdrag”goedgekeurd, een milieu-

verdrag dat een eerder verdrag tot bescherming van

het mariene milieu van de Noord-Oostelijke Atlan-

tische Oceaan substantieel aanvult. 

Helemaal op het einde van het zittingsjaar werden

nog vier verdragsontwerpen (d.w.z. ontwerpen van

instemmingsdecreet) ingediend, waarvan één, met

name het instemmingsdecreet bij het Europees

Grondwettelijk Verdrag, zeker vermelding ver-

dient. 

Controlefunctie van het parlement 

Over het hele zittingsjaar heen werden 86 vragen

om uitleg gesteld en 10 interpellaties gehouden.

Ook het aantal gedachtewisselingen en hoorzittin-

gen nam toe, tot in totaal zes over de laatste zes

maanden van het zittingsjaar. Het aantal voorstel-

len van resolutie gaat eveneens in stijgende lijn. 

Europees beleid 

Traditioneel besteedde de commissie heel wat aan-

dacht aan het Europese gebeuren. Dat alle grote

Europese dossiers daarbij de revue passeerden,

wordt geïllustreerd door de gedachtewisseling die

werd gewijd aan de prioriteiten van het Luxem-

burgse voorzitterschap van de EU.

Het meest prominente dossier was echter ongetwij-

feld dat van de toekomstige Europese Grondwet.

Terzake werd bijvoorbeeld gepeild naar de bereid-

heid van de Vlaamse Regering om een informatie-

campagne op te zetten rond dit thema. Op een

hoorzitting gaf onder andere de heer Jean-Luc

Dehaene, Europees parlementslid en voormalig

vice-voorzitter en lid van het presidium van de
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Europese Conventie, toelichting bij de totstandko-

ming en de exacte betekenis van het Europees

Grondwettelijk Verdrag. 

In het verlengde van het debat over de Europese

Grondwet werd overigens ook aandacht besteed

aan de specifieke status van het Vlaams Parlement

in het kader van de zogenaamde ‘subsidiariteits-

toets’. 

In het perspectief van de verdere uitbreiding van

de Europese Unie, maar ook in het licht van de

groeiende mondiale migratiestromen, toonde de

commissie zich tevens bezorgd over de potentiële

impact van dit alles op de werkgelegenheid in de

‘oude’ EU-lidstaten. Dit kwam niet enkel tot uiting

in vragen om uitleg, maar ook in een gedachtewis-

seling met een vertegenwoordiger van de Europese

Commissie over een door de Commissie opgesteld

‘Groenboek over het beheer van de economische

migratie: een EU-aanpak’. 

Eenzelfde bekommernis kwam tot uiting bij een

gedachtewisseling over het Europees Sociaal

Forum (dat plaats vond in Londen van 14 tot 17

oktober 2004) en bij vragen over de Vlaamse steun

aan de landen van Centraal- en Oost-Europa.

Dezelfde overwegingen lagen ten slotte mee ten

grondslag aan een voorstel van resolutie betreffen-

de de bevordering van het sociaal overleg in de

nieuwe lidstaten van de Europese Unie en Midden-

en Oost-Europa, dat nog op het einde van het zit-

tingsjaar werd ingeleid. Ook het Vlaamse en Belgi-

sche standpunt ten aanzien van de Bolkesteinricht-

lijn over de verdere vrijmaking van de diensten-

handel werd trouwens van dichtbij gevolgd door de

commissieleden. 

Een ander, vooralsnog onopgelost, kerndossier van

de Europese Unie, de meerjarenbegroting (de

zogenaamde ‘financiële perspectieven’) voor de

periode 2007-2013, kon eveneens op de bijzondere

belangstelling van de commissieleden rekenen. Er

werd meermaals gepeild naar de houding van de

Vlaamse en de Belgische regering in deze discus-

sie.

Daarnaast kwam ook de regionale dimensie van het

Europese gebeuren aan de orde, onder andere met

vragen over de samenstelling van de Vlaamse ver-

tegenwoordiging in het Comité van de Regio’s en

over de positionering van Vlaanderen ten opzichte

van de groep van de economische topregio’s van

Europa. 
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De aandacht voor het Europese gebeuren beperkte

zich overigens niet tot het loutere kader van de

Europese Unie. Ook de voor Vlaanderen relevante

werkzaamheden van de Raad van Europa werden

van nabij gevolgd. Het ging daarbij in het bijzon-

der om de bevindingen van mevrouw Cliveti, de

speciale rapporteur van de Raad van Europa over

de taaltoestanden in de Brusselse ziekenhuizen. 

Ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten 

In de commissie werd onder andere meermaals

gepeild naar de stand van zaken aangaande de regi-

onalisering van de ontwikkelingssamenwerking die

in de Lambermontakkoorden was vastgelegd.

Tevens werden vragen gesteld aangaande de

oprichting van een uitvoerend Vlaams Agentschap

voor Internationale Samenwerking en de eventuele

impact daarvan op de VVOB (de Vlaamse Vereni-

ging voor Ontwikkelingssamenwerking en Techni-

sche Bijstand). Parallel aan deze controle van het

overheidsinstrumentarium voor ontwikkelingssa-

menwerking, werd ook een werkbezoek gebracht

aan het Programma Uitzending Managers (PUM)

in Den Haag. 

In het licht van enkele decreten die helemaal op het

einde van vorige legislatuur al waren goedgekeurd,

werd ook aandacht besteed aan het beleid inzake

microfinanciering en het beleid inzake de gemeen-

telijke convenants ontwikkelingssamenwerking. 

Klassiek was er verder ook opnieuw heel wat aan-

dacht voor de stand van zaken aangaande de

Vlaamse ontwikkelingssamenwerking met de prio-

ritaire partners Zuid-Afrika en Mozambique. 

Met betrekking tot de situatie van de mensenrech-

ten in de wereld werd de Vlaamse Regering onder

andere bevraagd over de situatie in Tibet, over de

situatie van de Oeigoerse gemeenschap in China en

over de rol die Vlaanderen eventueel zou kunnen

spelen bij de geplande verkiezingen in Kongo. 

Nog in verband met de mensenrechten werd in de

commissie ook een voorstel van resolutie goedge-

keurd waarin de nadruk wordt gelegd op de bijzon-

dere rol die vrouwen kunnen spelen bij vredesop-

bouw en waarin wordt gevraagd dat daarvoor een

Vlaams actieplan zou worden opgesteld. Tevens

werd een hoorzitting georganiseerd over de men-

senrechtensituatie op Cuba. Ter afsluiting van het
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zittingsjaar werd ten slotte ook nog een gedachte-

wisseling gehouden over de situatie van de kinder-

rechten in de partnerlanden van Vlaanderen. 

Algemeen buitenlands beleid 

In het voorstel van resolutie betreffende de grens-

overschrijdende samenwerking met Noord-Frank-

rijk wordt ervoor gepleit om vanuit de Vlaamse

overheid de samenwerking tussen Noord-Frankrijk

en de betrokken gebieden van West-Vlaanderen

degelijk te ondersteunen. 

In een interpellatie werd aandacht besteed aan de rol

die Vlaanderen eventueel kon spelen bij een moge-

lijke terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit

Europa. De gestelde vragen om uitleg waren verder

zeer divers, ze betroffen bijvoorbeeld de al lang

bestaande meer traditionele samenwerking (qua cul-

tuur, taal, onderwijs e.d.m.) tussen Vlaanderen en

Frans-Vlaanderen, de politieke omwenteling die

eind 2004 plaats greep in Oekraïne, de mogelijkheid

om het netwerk van Vlaamse vertegenwoordigers in

het buitenland verder uit te bouwen, de niet-betrok-

kenheid van de Vlaamse Regering bij de jaarlijkse

diplomatieke beweging, het gebruik van de bena-

ming Brussel in de internationale betrekkingen van

Vlaanderen en de houding van de Vlaamse Regering

inzake de ondertekening van het facultatieve proto-

col bij het Verdrag tegen foltering. 

Buitenlandse handel en exportbevordering 

Gezien het belang van de export, de internationale

handel en het aantrekken van buitenlandse investe-

ringen voor de Vlaamse economie, werd hierover

een substantieel aantal vragen om uitleg (12) en

interpellaties (5) gericht tot de bevoegde minister. 

In nogal wat van die vragen en interpellaties wer-

den kanttekeningen geplaatst bij een aantal proble-

men met betrekking tot het systeem voor de bevor-

dering van de buitenlandse handel. In het verleng-

de hiervan werden ook meermaals problemen

gesignaleerd met de buitenlandse handelsmissies

en met het gebrek aan Vlaamse invloed binnen de

Nationale Delcrederedienst. 

Tevens werd aandacht besteed aan de beslissing

van de federale overheid om de subsidiëring van de

Belgische Kamers van Koophandel in het buiten-

land stop te zetten en de eventuele overname van

deze subsidiërende rol door de gewesten. 

Twee interpellaties handelden over aantijgingen

inzake vermeende onregelmatigheden bij Export

Vlaanderen. In een andere interpellatie werden

vraagtekens geplaatst bij de reële inhoud en de toe-

komst van het project Flanders DC (District of

Creativity). Nog in de sfeer van de internationale

economische contacten kan ten slotte ook een ont-

moeting worden vermeld van de commissie met

een delegatie van decision-makers uit Shanghai. 

Toerisme

Het beleidsdomein Toerisme werd pas sedert deze

legislatuur aan het werkdomein van de commissie

toegevoegd. Het spande met 29 vragen om uitleg

de kroon bij de controle-activiteiten van de com-

missie. Ook de beleidsnota Toerisme werd trou-

wens bijzonder intens doorgesproken in de com-

missie. 

Uit de aard der zaak waren veel vragen veeleer

punctueel van aard. Desalniettemin kan worden

vastgesteld dat zij vooral betrekking hadden op

West-Vlaamse topics, waaronder het derde Kustac-

tieplan. Verder waren er vragen over de werking en

de activiteiten van het Intern Verzelfstandigd

Agentschap ‘Toerisme Vlaanderen’ en over het sta-

tuut van de reisbureaus en touroperators. Ten slotte

werd ook diverse keren gepeild naar mogelijkhe-

den om van overheidswege het cultuurtoerisme in

de Vlaamse kunststeden te bevorderen en te pro-

moten. 

2.2.6 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media 

Cultuur

Met het ontwerp van decreet tot wijziging van het

Kunstendecreet van 2 april 2004 wordt de termijn

waarbinnen de beoordelings- en adviescommissies

moeten worden samengesteld en benoemd, van 3

op 9 maanden gebracht. Op deze wijze kunnen de

lopende procedures worden geregulariseerd. 

Drie voorstellen van decreet tot wijziging van resp.

het Volkscultuurdecreet van 27 oktober 1998, het

Erfgoeddecreet van 7 mei 2004, en het Archiefde-

creet van 19 juli 2002 hebben geen fundamentele

wijzigingen tot doel. Er worden enkel een aantal

technische aanpassingen aangebracht, samen met

het beter op elkaar afstemmen van deze drie decre-

ten. 
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Een voorstel van resolutie roept de Vlaamse Rege-

ring op om een overleg te starten met de stad Gent

en de provincie Oost-Vlaanderen over de plannen

tot verkoop van het gebouw waarin de Koninklijke

Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

(KANTL) is gevestigd, en met de stad Gent over-

leg te plegen over een andere mogelijke huis-

vesting in Gent van de KANTL.

In vragen om uitleg en interpellaties werd vooral

aandacht gevraagd voor de tijdige en correcte uit-

betaling van toegekende subsidies en voor de

financiering van de grote culturele instellingen.

Deze financiering moet worden gekaderd binnen

de afspraken tot mede-financiering die hierover

met de provincie en de steden worden gemaakt in

het kerntakendebat.

Er werden hoorzittingen georganiseerd met de

Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de

Raad voor Volksontwikkeling, het Vlaams Fonds

voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel

Fonds.

Jeugd

Een voorstel van decreet tot wijziging van het

decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbe-

leid brengt, in afwachting van een fundamentele

evaluatie, een aantal technische wijzigingen aan,

o.a. in de terminologie van het decreet. Enkel het

hoofdstuk Jeugdcultuur wordt grondiger herschre-

ven om het duidelijker te maken. Dit vormt echter

geen breuk met het verleden, zodat de lopende dos-

siers verder gesubsidieerd kunnen worden.

In vragen om uitleg en interpellaties werd aandacht

gevraagd voor de voorbereiding van het tweede

Vlaams Jeugdbeleidsplan, stimuleren van het

jeugdtoerisme en de praktische organisatie van de

aangekondigde fiscale aftrek van vakantieactivitei-

ten voor kinderen en jongeren.

In het kader van het beleidsvoorbereidend werk

werden hoorzittingen georganiseerd met de Vlaam-

se Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat.
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Sport

In vragen om uitleg en interpellaties werd vooral

aandacht besteed aan de optimalisering van het

topsportbeleid, bestrijding van het dopinggebruik,

de dringende inplanting van multifunctionele ter-

reinen voor lawaaierige sporten, en kwalitatieve

jeugdopleidingen in de sport met specifieke aan-

dacht voor problemen inzake de opleiding van

jonge voetballers wegens het uitblijven van de

opsplitsing van de Belgische Voetbalbond.

Er werd ook een hoorzitting georganiseerd met de

Vlaamse Sportraad betreffende het Jaarverslag en

eventuele suggesties ten aanzien van het beleid.

Media

Een ontwerp van decreet tot wijziging van artikel

157 van de gecoördineerde mediadecreten heeft tot

doel om, conform de opmerkingen van de Europe-

se Commissie, het recht op de vrije nieuwsgaring

in Vlaanderen mee te garanderen voor omroepen

die niet ressorteren onder de bevoegdheid van de

Vlaamse gemeenschap.

Een voorstel van decreet tot wijziging van de geco-

ördineerde mediadecreten heeft tot doel om voor

alle particuliere radio’s een administratieve ver-

eenvoudiging te realiseren, zodat veel vlotter dan

voorheen moet kunnen worden ingespeeld op het

aanpassen van de programmatie en de mogelijk-

heid tot het aangaan van samenwerkingsverban-

den.

Een voorstel van resolutie betreffende de billijke

vergoeding verschuldigd door de lokale radio’s,

roept de Vlaamse Regering op om met het oog op

de financiële leefbaarheid van de lokale radio’s, er

bij de federale minister op aan te dringen om de

onterechte verrekening op basis van de CIM-

luistercijfers te beëindigen, en een rechtvaardiger

toepassing te onderhandelen die mogelijk geba-

seerd is op de zendsterkte van de radio’s.

In vragen om uitleg en interpellaties werd meer-

maals het beperkte luisterbereik van de lokale

radio’s besproken dat mede het gevolg is van een

gebrekkige bestraffing van overtreders door het

federale BIPT, bevoegd als etherpolitie. In het

vooruitzicht van de te hernieuwen beheersovereen-

komst met de VRT werden ook tal van problemen

aangekaart die hierin een oplossing zouden moeten

krijgen, zoals het inbouwen van objectieve metin-

gen inzake het behalen van de performantiemaat-

staven, de ondertiteling van programma’s ten

behoeve van doven en slechthorenden, de naleving

of aanpassing van de regels inzake televisierecla-

me en productplacement, en de invoering van digi-

tale televisie.

Er werden hoorzittingen georganiseerd met het

Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse

Geschillenraad voor Radio en Televisie, de Vlaam-

se Mediaraad, de VRT, het Fonds Pascal Decroos,

het Elektronisch Nieuwsarchief en de Raad voor

Journalistiek.

2.2.7 Commissie voor Economie, Werk en Socia-

le Economie 

Tijdens het eerste werkjaar van de legislatuur heeft

de werking van de Commissie voor Economie,

Werk en Sociale Economie zich vooral toegespitst

op terreinverkenning in de drie domeinen waarvoor

de commissie bevoegd is. De aandachtspunten die

in de loop van de legislatuur in de schijnwerper

zullen staan, werden duidelijk gemaakt tijdens de

besprekingen van de beleidsnota’s van de drie

bevoegde ministers.

De commissie heeft dit jaar bijzondere aandacht

besteed aan netwerking en het leggen van contac-

ten met partners uit het werkveld. Zo werden een

aantal bijeenkomsten georganiseerd met VOKA,

UNIZO en met VOSEC, de koepel van de sociale

economie.

De commissie organiseerde een debat met de

minister-president over de evaluatie van de Lissa-

bon-doelstellingen. Dat was belangrijk om het

algemene kader van de sociaal-economische ont-

wikkeling in Vlaanderen te schetsen. Ook de voor-

stelling van het Sociaal-Economisch Rapport

Vlaanderen (SERA) 2005 door de SERV maakte

de contouren duidelijk waarbinnen het beleid zich

de komende jaren zal ontwikkelen: Vlaanderen is

nog altijd een topregio, maar zal doorgedreven

inspanningen moeten doen om bij de top te blijven

horen. Bij alle belangrijke thema’s die in de com-

missie aan bod komen is bijzondere aandacht ver-

eist: innovatie om onze economie concurrentieel te

houden, economisch ondersteuningsbeleid om een

goed ondernemingsklimaat te scheppen, werk-

zaamheidsgraad en investeringen in sociale econo-

mie om de sociale cohesie in stand te houden, meer
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aandacht voor economische duurzaamheid, enzo-

voort.

Economie

Het Vlaamse economische beleid stond tijdens de

vorige legislatuur vooral in het teken van de

modernisering van de economische regelgeving in

Vlaanderen. In 2003 kwam er een nieuw decreet

op het economisch ondersteuningsbeleid. Later

waren er nog de ARKimedesregeling voor de acti-

vering van risicokapitaal en de waarborgregeling

voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het

economische ondersteuningbeleid probeert zo gun-

stig mogelijke voorwaarden te scheppen om de

investeringen in de Vlaamse economie aan te

zwengelen. Omdat heel wat maatregelen nog in de

steigers stonden bij het aantreden van de nieuwe

regering, werd bij de aanvang van de nieuwe legis-

latuur uitdrukkelijk voor continuïteit geopteerd. 

Er werden dan ook heel wat vragen om uitleg

gesteld over de verdere implementatie van dat

ondersteuningsbeleid. Zo kwam het thema van de

evaluatie van het call-systeem voor het bekomen

van een groeipremie regelmatig aan bod. Het call-

systeem is een soort wedstrijdformule, waarbij

vooraf een bepaald budget wordt vastgelegd en de

steunaanvragen volgens een aantal criteria gerang-

schikt en afgehandeld worden. De houdbaarheid

van dat systeem is een blijvend onderwerp van

debat in de commissie. 

Uit de vragen om uitleg blijkt ook een bijzondere

bekommernis met economische sectoren, waar glo-

balisering en herstructurering zich sterk laten voe-

len: textiel, diamant en automobielindustrie. Ook

de problematiek van de ontwikkeling van bedrij-

venterreinen kwam regelmatig aan bod. 

Een specifieke problematiek, die heel wat aandacht

van de commissie kreeg, is de ondersteuning van

ondernemingen die hinder ondervinden van open-

bare werken. Een voorstel van decreet van de heer

Ludwig Caluwé c.s., gaf aanleiding tot de organi-

satie van een hoorzitting die een inzicht gaf in de

problemen die zelfstandige ondernemingen onder-

vinden wanneer ze voor langere tijd niet of moei-

lijk bereikbaar zijn ten gevolge van langdurige

infrastructuurwerken. 

Werk

De problemen van werkloosheid en de lage werk-

zaamheidsgraad in Vlaanderen bleven ook bij het

begin van deze legislatuur de debatten in het

bevoegdheidsdomein Werk bepalen. 

De zogenaamde sluitende aanpak van werkzoeken-

den stond daarin centraal. Het Vlaamse beleidsni-

veau zorgt voor een aanbod van begeleiding van

werkzoekenden naar werk. De federale overheid is

verantwoordelijk voor de uitbetaling van werkloos-

heidsvergoedingen. De sluitende aanpak bestaat

erin dat voor alle werkzoekenden een begeleiding

wordt uitgewerkt. Werkzoekenden die niet ingaan

op passend werkaanbod of op een aanbod tot oplei-

ding, krijgen een sanctie en verliezen hun recht op

uitkering. 

De commissie stelde vooral vragen over de gelijke

aanpak van werkzoekenden in Vlaanderen, Brussel

en Wallonië en over de manier waarop in Vlaande-

ren de begeleiding van werkzoekenden wordt geor-

ganiseerd.

In dat kader werd een hoorzitting met de VDAB

georganiseerd. Tijdens de hoorzitting werd de

nieuwe beheersovereenkomst tussen de VDAB en

de Vlaamse Regering voorgesteld. Er werd een

inzicht gegeven in de manier waarop de VDAB de

werkzoekenden aan een passende baan tracht te

helpen. De VDAB krijgt na zijn ingrijpende her-

vorming voornamelijk een regisseursfunctie in het

werkgelegenheidsbeleid. Dat wil zeggen dat ook

private arbeidsbemiddeling, onder andere door het

inschakelen van de interimsector, in het beleid

wordt ingepast.

In de loop van het werkjaar kwam onder andere

ook de moeilijke problematiek van het deeltijds

werken/deeltijds leren meermaals ter sprake. De

problemen in die sector zorgen voor het ontstaan

van een grote groep laaggeschoolden, die dreigen

in structurele werkloosheid terecht te komen. 

Sociale economie

Het werkveld van de sociale economie is voor het

eerst een specifiek bevoegdheidsdomein, met een

eigen bevoegde minister geworden. De commissie

heeft zich in deze sector vooral proberen in te wer-

ken door aan terreinverkenning te doen. 
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Er werd een hoorzitting georganiseerd waarin de

volledige sector aan bod kwam: beschutte werk-

plaatsen, sociale werkplaatsen en arbeidsinitiatie-

ven, buurt- en nabijheidsdiensten. Met medewer-

king van VOSEC werd daarnaast ook een werkbe-

zoek georganiseerd, waarbij een brede waaier aan

initiatieven aan bod kwam.

De commissie heeft vooral aandacht gehad voor de

overheveling tegen 31 december 2005 van de sec-

tor van de beschutte werkplaatsen van de bevoegd-

heid welzijn naar de bevoegdheid sociale econo-

mie. Ook de problematiek van de overstap van

werknemers in de sociale economie naar de regu-

liere economie kwam ruim aan bod. 

Innovatie

De commissie heeft bijzondere aandacht besteed

aan wetenschap en innovatie. Die materie werd

steeds in verenigde commissies samen met de

Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

en Innovatie behandeld.

De Lissabondoelstellingen plaatsen innovatie en

kenniseconomie centraal in de economische ont-

wikkeling. Het Vlaamse beleid terzake wordt dan

ook van zeer nabij gevolgd. Dat kwam tot uiting in

de organisatie van drie hoorzittingen.

Het zevende kaderprogramma van de Europese Unie

voor onderzoek en technologische ontwikkeling

werd voorgesteld door de adjunct-kabinetschef van

de Europese Commissaris bevoegd voor Wetenschap

en Onderzoek. De Vlaamse Raad voor Wetenschaps-

beleid kwam zijn rol in de strategische planning van

het Vlaamse wetenschapsbeleid toelichten. Het

viWTA gaf nadere uitleg bij zijn nota over de uitda-

gingen van het innovatiebeleid in Vlaanderen.

In al deze debatten kwam steeds de bezorgdheid

van de commissie voor een verhoging van de over-

heidsinvesteringen in wetenschap en innovatie naar

voor. Met name gaat het daarbij om het behalen

van de zogenaamde Barcelona-norm: in 2010 moet

3 procent van het Bruto Regionaal Product worden

besteed aan onderzoek en ontwikkeling.

2.2.8 Subcommissie voor Wapenhandel 

Het Vlaams Parlement richtte bij het begin van de

legislatuur een Subcommissie voor Wapenhandel
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op, die ressorteert onder de Commissie voor Eco-

nomie, Werk en Sociale Economie. 

In de eerste plaats is de subcommissie opgericht

om de zesmaandelijkse rapporten van de Vlaamse

Regering over de verstrekte en geweigerde vergun-

ningen voor wapens en militaire technologie te

bespreken. Dit is een opdracht die door de federale

wapenwet van 5 augustus 1991 aan het Vlaams

Parlement is opgelegd, nadat de wapenexport in

2003 is geregionaliseerd. In de loop van het afge-

lopen werkjaar heeft de subcommissie twee rap-

porten besproken. De wet voorziet ook in een jaar-

lijkse rapportage over de uitvoering van de federa-

le wet. Het eerste jaarlijkse rapport werd in decem-

ber 2004 besproken. Uit deze besprekingen is

gebleken dat Vlaanderen vooral actief is op het

vlak van “dual use” producten. Dat zijn producten,

zoals allerhande gespecialiseerde elektronica, die

zowel in militaire als burgerlijke toepassingen

worden gebruikt. Omdat controle hierop niet altijd

gemakkelijk is, wordt sterk de nadruk gelegd op

transparantie in het exportbeleid. 

De tweede opdracht is de voorbereiding van een

eigen Vlaams decreet dat de federale wapenwet zal

vervangen. Op het einde van de vorige legislatuur

keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed

waarin werd bepaald dat de federale wetgeving

voorlopig behouden zou blijven als juridisch kader

voor de wapenexport in Vlaanderen. Er zou een

jaar worden gewacht vooraleer een initiatief zou

worden genomen voor het uitwerken van een

Vlaams decreet. De reden daarvoor is dat uit de

eerste besprekingen van de verslagen van de rege-

ring was gebleken dat er nog enige reflectietijd

nodig zou zijn alvorens tot een voldragen eigen

Vlaamse regeling te kunnen komen. Dat jaar

wachttijd is in mei 2005 afgelopen. De Vlaamse

Regering heeft inmiddels aangekondigd een ont-

werp van decreet in te dienen tijdens het parlemen-

taire werkjaar 2005-2006.

De subcommissie is ook bevoegd voor de behande-

ling van vragen om uitleg en interpellaties betref-

fende wapenhandel en vredesvraagstukken. In

twee interpellaties en drie vragen om uitleg kwa-

men specifieke aspecten van de Vlaamse wapenex-

port aan bod.

Ten slotte begeleidt de subcommissie de start van

het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreven-

tie, in afwachting van het volledig operationeel

worden van het Instituut met de benoeming van

zijn directeur. Er werd op regelmatige tijdstippen

aan de subcommissie gerapporteerd over de stand

van zaken van de operationalisering van het Vre-

desinstituut.

De subcommissie heeft in de loop van het jaar een

werkbezoek gebracht aan Barco, één van de

belangrijke industriële spelers in de sector. Daar-

naast was er samen met de raad van bestuur van het

Vlaams Vredesinstituut een bezoek aan het Neder-

landse Clingendael Instituut.

2.2.9 Commissie voor Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erf-

goed 

Afvalstoffen en bodemsanering

De commissie besprak in februari 2005 het evalua-

tieverslag van de milieubeleidsovereenkomst afge-

dankte elektrische en elektronische apparatuur

(AEEA) en het voorstel van resolutie dat naar aan-

leiding daarvan werd ingediend. Het voorstel van

resolutie werd in maart 2005 door het Vlaams Par-

lement goedgekeurd. Eerder had de commissie ook

al de ontwerpen van milieubeleidsovereenkomst

over afvalfotochemicaliën en afgedankte voertui-

gen evenals de evaluatieverslagen van de milieube-

leidsovereenkomsten afvalbanden en afgedankte

voertuigen behandeld.

Tijdens de bespreking van de beleidsnota van de

minister bevoegd voor Leefmilieu, de begroting

2005 en de aanpassing daarvan, werd eveneens

gedebatteerd over de bodemsaneringsproblema-

tiek. Eind april 2005 werd een voorstel van resolu-

tie over de sanering van de Balmatt-site te Mol

door de plenaire vergadering goedgekeurd. 

Tijdens de laatste vergaderingen van het zittings-

jaar organiseerde de commissie een hoorzitting

met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschap-

pij (OVAM) en een gedachtewisseling met minister

Peeters over het afvalstoffenbeleid. Dit debat zal

bij het begin van het volgende zittingsjaar worden

voortgezet.
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Mestbeleid

Tijdens de eerste commissievergadering van 2005

werd een hoorzitting gehouden over het "Voort-

gangsrapport 2004 betreffende het mestbeleid in

Vlaanderen" met vertegenwoordigers van de afde-

ling Mestbank en het Vlaams Coördinatiecentrum

Mestverwerking (VCM). In de loop van het zit-

tingsjaar werden meerdere interpellaties gehouden

en vragen om uitleg gesteld over de mestproblema-

tiek en het nitraatgehalte van de bodem. Een gron-

dige herziening en vereenvoudiging van het Mest-

decreet werd aangekondigd voor het volgende zit-

tingsjaar.

Waterbeleid

In december 2005 werd via een amendement bij

het programmadecreet een vergaande reorganisatie

van de watersector doorgevoerd. Er wordt een inte-

grale aanpak van de waterketen beoogd door de

invoering van een saneringsplicht voor de drinkwa-

termaatschappijen. Daarnaast wordt onder meer

werk gemaakt van de eenmaking van de drinkwa-

terfactuur en de afvalwaterheffing volgens het

principe “de vervuiler betaalt”.

In februari 2005 besprak de commissie het verslag

van het Rekenhof over de gewestelijke subsidië-

ring van gemeentelijke waterzuiveringsinfrastruc-

tuur in een Europees kader. Dit werd gevolgd door

meerdere gedachtewisselingen met minister Pee-

ters en een hoorzitting over het gemeentelijke en

bovengemeentelijke waterzuiveringsbeleid met

vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaat-

schappij en de NV Aquafin.

Europees milieubeleid

De commissie hield in april 2005 een gedachtewis-

seling met minister Peeters over het verslag van de

Vlaamse Regering “Vlaamse vinger aan de Euro-

pese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belang-

rijke EU-dossiers in 2005” van januari 2005.

Samen daarmee werden drie EU-wetgevingsvoor-

stellen geagendeerd die aan het Vlaams Parlement

werden bezorgd overeenkomstig artikel 92quater

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot her-

vorming der instellingen. De commissie neemt

zich voor om de zes maanden dergelijke gedachte-

wisselingen over het Europese milieubeleid te

organiseren.

Ruimtelijke ordening

In april 2005 keurde het Vlaams Parlement het

decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei

1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke

ordening en van het decreet betreffende de ruimte-

lijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

goed. Het decreet verleent aan de gemeenten uit-

stel tot 1 mei 2007 om te voldoen aan een aantal

verplichtingen: een ruimtelijk structuurplan opma-

ken, een plannen- en vergunningenregister opstel-

len, een register van de onbebouwde percelen aan-

leggen en een stedenbouwkundig ambtenaar aan-

stellen. Verder biedt het decreet oplossingen voor

de uniformiteit van stedenbouwkundige voor-

schriften in gewestelijke ruimtelijke uitvoerings-

plannen, voor recreatief medegebruik en voor de

lijst met kwetsbare gebieden.

Diversen

Naar aanleiding van het uitbrengen van het Milieu-

en Natuurrapport Vlaanderen: thema's (MIRA-T

2004) hield de commissie in maart 2005 een hoor-

zitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse

Milieumaatschappij. 

In mei 2005 werd aangevangen met de bespreking

van het voorstel van tijdelijk decreet houdende

maatregelen voor het instandhouden van de vin-

kensport in het Vlaamse Gewest. Voor de verdere

bespreking werd gewacht op het advies van de

Raad van State dat werd gevraagd door de parle-

mentsvoorzitter.

Het decreetgevend werk was het eerste zittingsjaar

van de legislatuur eerder beperkt. Het decreet hou-

dende diverse bepalingen inzake leefmilieu en

landbouw werd na bespreking in de commissie in

april 2005 goedgekeurd. Via het decreet werd

ondermeer een oplossing mogelijk gemaakt voor



50

de zogenaamde niet-bestaande veeteeltinrichtingen

(inrichtingen die niet regelmatig een aangifte bij

de Mestbank deden) en werd een specifieke heffing

op het meeverbranden van afvalstoffen ingevoerd.

Verder wordt door dit decreet de Vlaamse Regering

gemachtigd om bepaalde grote waterbouwkundige

werken te onttrekken aan de Vlaamse Maatschap-

pij voor Watervoorziening.

De commissie besteedde tot slot veel vergadertijd

aan de behandeling van 14 interpellaties en 161

vragen om uitleg.

Verzoekschriften

De commissie behandelde dit zittingsjaar 8 ver-

zoekschriften. Daarbij kwamen de volgende onder-

werpen aan bod: de toepassing van de stedenbouw-

wetgeving door openbare besturen, de bermmonu-

menten, de intekening van natuurreservaten, de

vaste huisvuilbelasting en de bouwvergunningen

van algemeen belang ingediend door een privaat-

rechtelijk persoon. In tweede orde behandelde de

commissie ook drie verzoekschriften die eerder

werden besproken in de Subcommissie voor Land-

bouw, Visserij en Plattelandsbeleid. 

2.2.10 Subcommissie voor Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid 

De Subcommissie voor Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid werd opgericht in de schoot van

de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Land-

bouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke

Ordening en Onroerend Erfgoed en brengt verslag

uit aan deze commissie.

Europees Beleid

De subcommissie hield driemaandelijks een

gedachtewisseling over de resultaten van de voor-

bije Europese Landbouwraden. De commissiele-

den werden door de administratie ook uitgebreid

geïnformeerd over de hervorming van het Euro-

pees landbouwbeleid (Mid Term Review).
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Toekomst van de landbouw

Het Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) en

het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en

Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) stel-

den tijdens het voorjaar hun studieprojecten - res-

pectievelijk 'Op grond van morgen' en 'Platteland

met toekomst' - voor aan de subcommissie. De

subcommissie zal op de hoogte worden gehouden

van de verdere evolutie van het viWTA-project.

Biobrandstoffen

Het voorstel van resolutie betreffende de aanmoe-

diging van de productie en het gebruik van bio-

brandstoffen uit teeltgewassen werd in april 2005

goedgekeurd. Eerder had in de subcommissie een

hoorzitting plaats met vertegenwoordigers van de

landbouworganisaties.

Diversen

Op decreetgevend vlak behandelde de commissie

een voorstel en een ontwerp van decreet. Het ont-

werp van decreet houdende diverse bepalingen

inzake leefmilieu en landbouw voorziet in hoofd-

stuk drie in een wijziging van de regelgeving voor

het subsidiëren van de deelname aan kwaliteitssy-

stemen. Zo kunnen organisaties die zorgen voor

het beheer van recent gestarte kwaliteitssystemen

en die slechts een vestiging hebben in het Brussel-

se Hoofdstedelijke Gewest, maar die in het Vlaam-

se Gewest activiteiten ontwikkelen, ook in aanmer-

king komen voor de subsidiëring van meer duurza-

me landbouwproductiemethoden en de erkenning

van centra voor meer duurzame landbouw. 

Met het voorstel van decreet houdende wijziging

van het decreet van 13 mei 1997 houdende oprich-

ting van een financieringsinstrument voor de

Vlaamse visserij- en aquicultuursector wordt het

toepassingsgebied van het FIVA uitgebreid tot de

volledige visserij- en aquicultuursector.

In april 2005 had een gedachtewisseling plaats

over de werking van het Vlaams Centrum voor

Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en in mei

2005 over een biomethanisatieproject van ECO

Flanders NV.

Interpellaties en vragen om uitleg

De subcommissie behandelde 1 interpellatie en 45

vragen om uitleg. De minister-president, tevens

bevoegd voor Landbouw, werd ondervraagd over

diverse aspecten van het landbouw- en visserijbe-

leid.

Verzoekschriften

Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werden vier

verzoekschriften behandeld met uiteenlopende

onderwerpen: genetisch gewijzigde organismen en

biologische gewassen, het fokkerijbeleid, de melk-

quotaregeling en Flanders Fish Factory.

2.2.11 Commissie voor Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie 

Discussienota, beleidsnota en begrotingen

Bij het begin van een nieuwe regeerperiode dient

elke minister, samen met de eerste begroting, bij

het parlement een beleidsnota in, een inhoudelijke

nota over het geplande beleid. De nieuwe minister

bevoegd voor Onderwijs heeft – met goedkeuring

van het parlement - ervoor gekozen om voor het

beleidsdomein Onderwijs en Vorming niet meteen

een beleidsnota, maar een ‘discussienota’ voor te

leggen. Hij wilde iedereen die bij het onderwijs

betrokken is, de mogelijkheid geven te reageren op

de strategische beleidslijnen die hij in zijn discus-

sienota heeft geformuleerd. De keuze om eerst met

een discussienota te komen, paste bovendien in het

voornemen van de minister de tijd te nemen om na

te denken over een beleid op langere termijn en te

zorgen voor een integrale benadering van zijn

bevoegdheidsdomeinen werk, onderwijs en vor-

ming. 

De commissie greep deze discussienota aan om de

opties in de beleidslijnen te verduidelijken, de

haalbaarheid en de wenselijkheid ervan na te gaan

en te zoeken naar mogelijke prioriteiten. 

Na, maar ook rekening houdend met, deze debatten

en besluiten van de commissie diende de minister

zijn eigenlijke Beleidsnota Onderwijs en Vorming,

2004-2009 in bij het Vlaams Parlement. Ook deze

beleidsnota was op zijn beurt onderwerp van een

uitgebreid debat in de commissie voor Onderwijs. 



52

Inmiddels behandelde de commissie eind 2004 de

tweede begrotingsaanpassing 2004 en de begroting

2005. In mei 2005 volgde in dit kader de begro-

tingsaanpassing 2005.

Spijbelen en absoluut schoolverzuim

Op het vlak van beleidsvoorbereidend werk

besteedde de commissie tijdens het afgelopen par-

lementaire jaar heel wat aandacht aan de proble-

matiek van het spijbelen en het absoluut schoolver-

zuim (leerplicht). Tijdens een aantal hoorzittingen

met deskundigen uit de betrokken sectoren werd

dit onderwerp verder onderzocht en afgelijnd.

Een gedachtewisseling met mevrouw Ankie Vande-

kerckhove, Vlaams Kinderrechtencommissaris,

over het standpunt van het Kinderrechtencommis-

sariaat terzake en een op verzoek van de commis-

sie aangevraagd advies van de Vlaamse Onderwijs-

raad, maakten dit dossier inhoudelijk volledig. Op

basis van deze informatie zullen de politieke frac-

ties hun toekomstige standpunten over dit thema

formuleren.

Aanpassing GOK-decreet

Het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke

onderwijskansen-I biedt de scholen de mogelijk-

heid kansarmoede snel te onderkennen en de leer-

bedreigde leerlingen te helpen via preventie en

remediëring. Een belangrijke basismaatregel was

de invoering van het inschrijvingsrecht van een

leerling. Daardoor was het niet langer mogelijk

leerlingen te weigeren op basis van het pedago-

gisch project. 

Uit tussentijdse evaluaties bleek evenwel dat zwak-

kere doelgroepen niet in dezelfde mate gebruik

maken van het versterkte recht op inschrijving.

Daarom werd een aantal aanpassingen doorge-

voerd, onder meer inzake de spelregels van het

inschrijvingsbeleid. Hierbij was het ook de bedoe-

ling meer lokale autonomie te geven en de planlast

voor de scholen zoveel mogelijk te beperken. 

Onderwijsdecreet XV

Onderwijsdecreet XV is een verzameldecreet dat

de bestaande niveau- en themadecreten wijzigt en

aanvult. Het bevat ook enkele autonome bepalin-

gen. 

De belangrijkste thema’s zijn:

- Onderwijspersoneel

De personeelsleden behouden alle rechten en

gepresteerde diensten bij wijzigingen in de scho-

lengemeenschap. Contractuele personeelsleden

hebben voortaan recht op terugbetaling van hun

woon-werkverkeer door het departement Onder-

wijs. Voor personeelsleden met een tijdelijke

opdracht moeten de prestaties geclusterd worden.

De vervangingspool wordt afgeschaft. 

- Onderwijs voor zieke jongeren 

Het onderwijs aan huis voor zieke jongeren, dat nu

al bestaat in het lager onderwijs, wordt doorgetrok-

ken naar het secundair onderwijs. In het secundair

onderwijs komt er ook een regeling voor onderwijs

op school voor zieke jongeren.

- Tijdelijke onderwijsprojecten 

Een aantal tijdelijke projecten worden met een

drietal jaar verlengd. Het is de bedoeling deze pro-

jecten in 2007 en 2008 te integreren in de nieuwe

financieringsstelsels. 

- Scholengemeenschappen basis- en secundair

onderwijs 

Basisonderwijs: scholengemeenschappen basis-

onderwijs krijgen een hogere puntenenveloppe om

op het niveau van de scholengemeenschap een of

meerdere personeelsleden aan te stellen in een

directeursfunctie of in een andere beleidsonder-

steunende functie. Er is een contingentering van

het aantal scholengemeenschappen.

Secundair Onderwijs: de scholen voor buitenge-

woon onderwijs kunnen volwaardig tot een scho-

lengemeenschap secundair onderwijs toetreden. De

scholengemeenschap kan uit haar forfaitaire punten-

enveloppe een coördinerend directeur aanstellen. 

2.2.12 Commissie voor Openbare Werken, Mobi-

liteit en Energie 

Algemeen

De bevoegdheden van de Commissie voor Openba-

re Werken, Mobiliteit en Energie werden in verge-

lijking met de vorige legislatuur grotendeels
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behouden: de bevoegdheid energie werd wel uitge-

breid met het onderdeel Natuurlijke Rijkdommen. 

Tijdens het eerste zittingsjaar (2004-2005) kwa-

men in de commissie in het kader van haar contro-

lerende bevoegdheid talrijke vragen en (in mindere

mate) interpellaties aan de orde, hoofdzakelijk

omtrent de bevoegdheidsdomeinen Openbare Wer-

ken en Mobiliteit, maar steeds meer ook over Ener-

gie en specifiek over de effecten van de liberalise-

ring van de energiemarkt. Daarnaast besteedde de

commissie in 2004 vooral aandacht aan de bespre-

king van de begrotingscontrole 2004 en de begro-

ting 2005. Rond de jaarwisseling werden ook de

verschillende beleidsnota’s besproken. 

Energie 

In het najaar van 2004 werd het jaarlijkse Voort-

gangsrapport van het Vlaamse Klimaatbeleidsplan

(2002-2005) besproken in de commissie. In

december 2004 werd de beleidsnota Energie onder

de loep genomen. 

Op verzoek van een aantal fracties organiseerde de

commissie in de loop van de maanden april en mei

2005 hoorzittingen over een aantal energievraag-

stukken. Naast de problematiek van het rationele

energiegebruik en de duurzame opwekking van

energie, kwam ook de discussie of er nog plaats is

voor nucleaire energie en de relatie tussen energie-

voorziening en klimaatverandering aan bod. In een

derde onderdeel stond de commissie uitvoerig stil

bij het dossier van de elektriciteitsprijzen in Vlaan-

deren na de liberalisering van de energiemarkt. De

hoorzittingen kregen een vervolg in een parlemen-

tair debat in commissie.

Schelde-estuarium 

De Verenigde Commissies voor Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie, en voor Leefmilieu en

Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

besteedden in het najaar 2004 heel wat energie aan

de problematiek van de langetermijnvisie omtrent

het Schelde-estuarium. In het kader van een resolu-

tie van het Vlaams Belang werd een ruim maat-

schappelijk debat gevoerd over de werkzaamheden

van het projectteam ProSes omtrent de Langeter-

mijnvisie Schelde-estuarium. ProSes gaf in een

informatieve hoorzitting een stand van zaken over

alle belangrijke facetten en het opzet van de ont-

wikkelingsschets (natuurlijkheid, toegankelijkheid
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en veiligheid) en het besluitvormingstraject. In het

tweede gedeelte van de hoorzitting werd in twee

uiteenzettingen gewezen op de juridische verplich-

tingen die voortvloeien uit de habitat- en vogel-

richtlijn en de mate waarin met de huidige projec-

ten en maatregelen daaraan kan worden voldaan. 

In de tweede en derde commissievergadering kre-

gen de verschillende stakeholders (havengemeen-

schappen, landbouworganisaties, milieuorganisa-

ties, betrokken gemeentebesturen en polderbestu-

ren) de mogelijkheid om te reageren op de voorlig-

gende ontwikkelingsschets. 

Een voorstel van resolutie van de meerderheids-

fracties betreffende het project ontwikkelings-

schets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing

dienaangaande van de Vlaamse Regering werd

samen met het voorstel van resolutie van de

Vlaams-Belangfractie in behandeling genomen in

de Verenigde Commissies. Nadat de Vlaamse

Regering in december 2004 een principebeslissing

nam omtrent het dossier van het Schelde-estuari-

um, werd het voorstel van resolutie van het Vlaams

Belang begin 2005 verworpen, terwijl het voorstel

van resolutie van de meerderheidsfracties werd

aangenomen. 

Openbare Werken 

In januari 2005 werd de beleidsnota Openbare

Werken grondig besproken in de commissie. 

In het voorjaar van 2005 besliste de commissie om

het dossier van het Masterplan Antwerpen meer

van nabij op te volgen. In dat kader werd in februa-

ri 2005 een hoorzitting georganiseerd om inzicht te

verwerven in de structuur en de werking van de

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

en in het financiële mechanisme.

Nadien werd het Masterplan Antwerpen aangewe-

zen als een te volgen groot infrastructuurproject en

nam de commissie de beslissing om op structurele

wijze een controle te organiseren op de grote infra-

structuurwerken in Antwerpen. Een eerste voort-

gangsrapportage met de BAM in dit verband vond

plaats op 1 juni 2005. 

In het verlengde daarvan werden een aantal resolu-

ties van de oppositie over het Masterplan bespro-

ken. 

Mobiliteit 

In december 2004 werd de beleidsnota Mobiliteit

grondig besproken in de commissie. 

Het ontwerpdecreet omtrent het samenwerkingsak-

koord over het Gewestelijk Expresnet (GEN) werd

mede aan de hand van een hoorzitting uitvoerig in

april 2005 besproken en goedgekeurd.

In juni 2005 nam de commissie het Verslag van het

Rekenhof over het onderzoek van geregeld ver-

voer: kostprijs en gunning pachtcontracten onder

de loep.

Verenigde Commissies Leefmilieu en Openbare

Werken - bouwvergunningen Deurganckdok 

Het zogenaamde Nooddecreet - goedgekeurd in

december 2001 - creëerde de decretale basis om

het, via een uitzonderlijke procedure, mogelijk te

maken dat een aantal beslissingen uit 1998 van de

Vlaamse Regering met betrekking tot de bouw van

het Deurganckdok, uitgevoerd kunnen worden. De

bouw van dit dok (vlakbij het polderdorp Doel),

die aanving in september 1999, werd ingevolge

arresten van de Raad van State stilgelegd: de ver-

leende vergunningen werden geschorst. In het

voorjaar van 2001 rijpte het idee om het via een

uitzonderlijke procedure toch mogelijk te maken

dat deze werken konden worden voortgezet. Daar-

toe werd in december 2001 een Nooddecreet goed-

gekeurd. Dat decreet verklaarde een aantal werken

en handelingen met het oog op het bouwen van het

Deurganckdok, van strategisch en dwingend

belang. In dat Nooddecreet werd een aparte proce-

dure gecreëerd waardoor de regering, bij het verle-

nen van bouwvergunningen, kan afwijken van de

normale procedures die gehanteerd worden bij het

verlenen van stedenbouwkundige vergunningen.

De procedure is dat de regering zelf bouwvergun-

ningen aflevert, die binnen een termijn van dertig

dagen door het Vlaams Parlement bekrachtigd

moeten worden. Het Nooddecreet is aangevochten

bij het Arbitragehof maar het Arbitragehof heeft in

zijn arresten het Nooddecreet niet geschorst, noch

vernietigd. 

Ter uitvoering van het Nooddecreet werden sinds

december 2001 al vier reeksen van bouwvergun-

ningen (maart 2002, juni 2003, januari 2004 en

april 2004) afgeleverd door de Regering en

bekrachtigd door het Vlaams Parlement. De Vere-
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nigde Commissies voor Openbare Werken, Mobi-

liteit en Energie, en voor Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruim-

telijke Ordening en Onroerend Erfgoed keurden op

25 november 2004 een vijfde reeks van bouwver-

gunningen goed.

2.2.13 Commissie voor Reglement en Samenwer-

king

De Commissie voor Reglement en Samenwerking

vergaderde op 28 oktober 2004 voor een aantal

wijzigingen van het reglement:

1. de uitbreiding van de bevoegdheden van de tij-

delijk voorzitter tot de samenstelling en het

bestuur van de fracties en de aanwijzing van de

gemeenschapssenatoren;

2. de invoering van toegevoegde leden zonder

stemrecht in de commissies om fracties die niet

vertegenwoordigd zijn in de commissies, en

onafhankelijke Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers de mogelijkheid te bieden volwaardig deel

te nemen aan de commissiewerkzaamheden;

3. de toegang tot de plenaire vergaderingen en de

vergaderingen van de commissies van de bege-

leiders van een Vlaams volksvertegenwoordiger

met een handicap;

4. de verruiming van de mogelijkheid tot repliek

bij vragen om uitleg tot vijf sprekers naast de

vraagsteller;

5. de mogelijkheid voor de vraagsteller van een

schriftelijke vraag om onmiddellijk na het ver-

strijken van de antwoordtermijn en niet pas na

tien dagen de omzetting in een vraag om uitleg

te vragen;

6. enkele technische aanpassingen.

Nadat de plenaire vergadering van 24 november

2004 het voorstel van de heer Norbert De Batselier

tot wijziging van het reglement van het Vlaams

Parlement terug naar de commissie had verwezen,

kwam de commissie op 3 februari 2005 opnieuw

bijeen voor de behandeling van de amendementen

na indiening van het verslag. Die hadden betrek-

king op:

1. het stemrecht inzake gewestaangelegenheden

van de Brusselse leden in de commissies;

2. de mogelijkheid van de commissies om de

leden van de Raad van de Vlaamse Gemeen-

schapscommissie tot hun vergaderingen uit te

nodigen, weliswaar zonder stemrecht;

3. de verlenging van de indieningstermijn voor

moties van aanbeveling tot besluit van het debat

in commissie over een beleidsbrief en voor met

redenen omklede moties tot besluit van een in

commissie besproken beleidsnota tot 17 uur van

de vijfde dag volgend op de sluiting van de ver-

gadering;

4. de publicatie van de schriftelijke vragen en ant-

woorden op de website van het Vlaams Parle-

ment met verzameling achteraf in een maande-

lijks bulletin;

5. de uitbreiding van de beleidsbrieven met een

stand van uitvoering van de belangrijkste decre-

ten in de betrokken beleidssector;

6. enkele technische aanpassingen.

De Commissie voor Reglement en Samenwerking

vergaderde op 8 juni 2005 voor twee wijzigingen

van het reglement:

1. de hervorming van de verzoekschriftenprocedu-

re om de commissies de mogelijkheid te geven

een verzoekschrift hetzij ten gronde te behande-

len, hetzij er louter kennis van te nemen, hetzij

de verzoeker het verslag te bezorgen van eerde-

re parlementaire besprekingen over hetzelfde

onderwerp;

2. de oprichting van de Vlaamse Opvolgingscom-

missie voor de vermogens- en mandatenaangif-

te, die uitspraak moet doen over beroepen inge-

steld tegen beslissingen van het Rekenhof aan-

gaande de vermogens- en mandatenaangifte.

2.2.14 Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid

en Gezin 

Interpellaties en vragen om uitleg

Dat het zwaartepunt van de werkzaamheden van de

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en

Gezin tijdens het eerste zittingsjaar van de nieuwe

legislatuur bij de controlerende functie zou liggen,

lag in de lijn van de verwachtingen. Het aantal vra-

gen om uitleg was met 176 niettemin uitzonderlijk

hoog: in de vroegere Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en Gelijke Kansen werden jaar-

lijks gemiddeld 92 vragen om uitleg gesteld.

Bovendien werd minister Vervotte tijdens dit zit-

tingsjaar 16 maal geïnterpelleerd in de commissie.

Eenmaal werd minister-president Leterme er geïn-

terpelleerd (over de toekomst van het samenwer-

kingsakkoord betreffende de gesloten jeugdinstel-

ling van Everberg).
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Bij de interpellaties was vooral de hervorming van

het jeugdrecht een belangrijk aandachtspunt. Twee

moties betreffende een belangenconflict die wer-

den aangekondigd in de commissie naar aanleiding

van interpellaties over de hervorming van het

jeugdrecht die gepland was op het federale niveau,

werden op het einde van het parlementaire jaar

door de plenaire vergadering opnieuw naar de

commissie verwezen voor een gedachtewisseling.

Andere onderwerpen van interpellaties waren het

sociaal akkoord in de welzijnssector, de wacht-

lijsten bij de neutrale bezoekruimten, de mantel-

zorg, de MUG-diensten in de Vlaamse Rand en het

biomonitoringonderzoek.

Bij de vragen om uitleg ging de meeste aandacht

naar de gehandicaptenzorg, de preventieve gezond-

heidszorg, de kinderopvang, de bijzondere jeugd-

zorg en het middelengebruik.

Gehandicaptenbeleid

Tijdens dit eerste zittingsjaar was het gehandicap-

tenbeleid het belangrijkste aandachtspunt van de

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en

Gezin. Het kwam niet alleen aan bod in diverse

vragen om uitleg, maar ook bij de begrotingsbe-

sprekingen (begroting 2005 en aanpassing van de

begroting 2004) en bij de bespreking van de

beleidsnota 2004-2009 van minister Vervotte.

Zoals tijdens het vorige zittingsjaar, was er ook nu

weer veel aandacht voor de problematiek van de

wachtlijsten in de voorzieningen. Daarnaast ston-

den vooral het persoonlijke-assistentiebudget

(PAB) en het persoonsgebonden budget (PGB) in

de belangstelling.

Preventieve gezondheidszorg

Uiteenlopende aspecten van de preventieve

gezondheidszorg kwamen aan bod in diverse vra-

gen om uitleg en bij de besprekingen van de

beleidsnota van minister Vervotte. 

Over een voorstel van resolutie van de meerder-

heidspartijen over de herziening van de regelge-

ving betreffende het voorkomen van legionellose

op voor het publiek toegankelijke plaatsen,

bestond grote eensgezindheid in de commissie. 
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Uitgaande van de vaststelling dat het zogenoemde

legionellabesluit van 11 juni 2004 niet alleen zeer

hoge kosten met zich meebrengt voor verenigin-

gen, openbare besturen en privé-instellingen, maar

ook geen garantie biedt op het voorkomen van

legionella, wordt in de resolutie gevraagd dat

besluit op korte termijn te herbekijken en in

afwachting daarvan de toepassing op te schorten.

Adoptie

Ook over het ontwerp van decreet tot regeling van

de interlandelijke adoptie bestond een consensus in

de commissie. Met dit ontwerp, dat verder bouwt

op de drie grote pijlers van het decreet van 30 april

2004, wordt beoogd tegemoet te komen aan een

aantal knelpunten in de huidige regelgeving en de

adoptieprocedure af te stemmen op de nieuwe

federale wet, die op 1 september 2005 van kracht

wordt. 

Andere items

Twee initiatieven van oppositiepartij Vlaams

Belang, een voorstel van decreet houdende instel-

ling van een gezinseffectenrapport en een voorstel

van resolutie betreffende de bevordering van de

harmonieuze combinatie van gezin en arbeid en de

vrije keuze terzake, werden verworpen.

Vijf verzoekschriften werden afgehandeld in de

commissie. Over het verzoekschrift rond het chro-

nisch vermoeidheidssyndroom werd een hoorzit-

ting gehouden met de eerste ondertekenaar van een

petitie met meer dan 35.000 handtekeningen. De

andere verzoekschriften handelden over de brand-

veiligheid in rusthuizen, het thuisgeweld, de

spoedeisende hulp en de opvang van delinquente

jongeren. Een verzoekschrift over de dienstenche-

ques in de kinderopvang werd in verenigde com-

missies behandeld met de Commissie voor Econo-

mie, Werk en Sociale Economie.

De commissie hield op eigen initiatief een hoorzit-

ting over de problematiek van de

schulden(over)last. Een hoorzitting met vertegen-

woordigers van Kind en Gezin over het taalbeleid

van die instelling, lag mee aan de basis van een

voorstel van resolutie over het taalbeleid in de

voorschoolse kinderopvang. Dat voorstel kon tij-

dens dit zittingsjaar niet meer in behandeling wor-

den genomen. 
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In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het

Rekenhof, werd het rapport van het Rekenhof

besproken over de afstemming van het zorgaanbod

op de Vlaamse beleidsdoelstellingen. Met minister

Vervotte werd van gedachten gewisseld over de

welzijnsaspecten in het verslag van de Vlaamse

Regering “Vlaamse vinger aan de Europese pols”. 

Voor het eerst vond ook in de commissie bevoegd

voor Welzijn een gedachtewisseling plaats over het

jaarverslag van de Vlaamse ombudsdienst. Aanlei-

ding daarvoor was het in 2003 toegenomen aantal

klachten rond het thema Welzijn. Die klachten

hadden vooral betrekking op de tegemoetkomingen

aan gehandicapte personen, de interlandelijke

adoptie, de jeugdbijstand en de zorgverzekering.

2.2.15 Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid,

Inburgering en Gelijke Kansen 

Wonen

- Beleidsnota Vlaams Woonbeleid 2004-2009

Bij de bespreking van de beleidsnota bleek dat de

schaarste aan bouwgrond op het enthousiasme

voor eigendomstimulerende maatregelen woog.

Belangrijk was de aankondiging dat in de tweede

helft van de legislatuur de renovatiepremie en de

huursubsidie omvangrijker zouden worden. De

toestand van de private huurmarkt baart zorgen.

Wat de sociale huisvesting betreft, beloofde de

minister een nieuw socialehuurbesluit uit te wer-

ken tegen 2006, met nieuwe accenten wat betreft

de huurprijsbepaling, de toewijzingsregels, de

inbreng van de gemeenten en de participatie van de

bewoners. Het besluit zal uitvoerig aan bod komen

in de commissie en het parlement.

- Kooprecht sociale huurder

Het goedgekeurde voorstel van decreet m.b.t. het

kooprecht van de sociale huurder beoogt de huur-

der van een sociale woning het recht te verschaffen

om de woning die hij huurt, aan te kopen. Een eer-

dere poging om dat recht in te voeren, sneuvelde

voor het Arbitragehof. Het nieuwe decreet komt

tegemoet aan de bezwaren van het Hof. Door dat

decreet wordt het verkoopsbeleid van de sociale-

huisvestingsmaatschappijen uniform gemaakt. Om

een achteruitgang van het huurpatrimonium tegen

te gaan, wordt de socialehuisvestingsmaatschappij

verplicht de verkoopopbrengst opnieuw te investe-

ren. Wanneer die opbrengst onvoldoende is voor de

realisatie van een vervangende woongelegenheid,

krijgt de maatschappij bij voorrang subsidies.

Bepaalde categorieën woningen zijn van het koop-

recht uitgesloten, zoals appartementen.

- De toestand van de woonmarkt

In haar eerste werkjaar deed de commissie heel

wat inspanningen om zich te informeren en te

documenteren over de toestand van de woonmarkt

en van de sociale huisvesting. Op gedachtewisse-

lingen was er aandacht voor de campagne ‘Hoog

tijd voor een beter woonbeleid’ van Welzijnszorg,

voor een doctoraatsproefschrift van de heer Bob

Cools over verdraagzaam samenleven in de sociale

huisvesting, voor de werking van de Vlaamse

Wooninspectie en voor de evolutie van de vast-

goedmarkt over 50 jaar zoals bestudeerd door het

studiebureau STADIM. Er werden werkbezoeken

gebracht aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschap-

pij en aan de Vlaamse woonadministratie (de afde-

lingen Wonen en Financiering Huisvestingsbeleid

van de Vlaamse Gemeenschap).

De sociale huisvesting en de woonmarkt in het

algemeen waren het onderwerp van heel wat vra-

gen en interpellaties. Het vaakst gaven de werking

van de erkende huisvestingsmaatschappijen en het

aangekondigde nieuwe socialehuurbesluit aanlei-

ding tot vragen. Ook over de uitvoering van het op

het einde van de vorige legislatuur goedgekeurde

leegstands- en verkrottingsdecreet werd de

minister verschillende keren ondervraagd, en daar-

over werd een verzoekschrift behandeld. Dat

onderwerp kwam eveneens ruim aan bod tijdens de

gedachtewisselingen over de jaarverslagen 2003 en

2004 van de Vlaamse Ombudsdienst. Een voorstel

van resolutie om asielzoekers te weren uit sociale

woningen werd niet goedgekeurd.

Stedelijk Beleid

- Beleidsnota Stedenbeleid 2004-2009

Bij de bespreking van de beleidsnota kon de com-

missie zich vinden in de optie van de minister om

2005 te beschouwen als een evaluatiejaar. De com-

missie was verheugd over de groeivoet van 3,5 per-

cent die zowel voor het Stedenfonds als voor het

Gemeentefonds werd vastgelegd. Er werd in

bepaalde steden al een bescheiden terugkeer vast-

gesteld na jaren van stadsvlucht en de commissie
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was het erover eens dat de inspanningen om jonge

gezinnen met kinderen en de middengroepen

opnieuw naar de steden te lokken, moeten worden

voortgezet. De commissie vroeg fiscale stimuli

voor de steden, zoals het mogelijk maken van een

gedifferentieerde onroerende voorheffing.

- Districtswerking

Het advies ‘Lokaal besturen in de stad’ van de

Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur, gebaseerd

op een onderzoeksrapport van de Universiteit Ant-

werpen, evalueert de districtswerking in Antwer-

pen. Het werd toegelicht op een gedachtewisseling.

Volgens de Hoge Raad is districtswerking slechts

een van de mogelijkheden en misschien niet eens

de beste mogelijkheid om de burgers meer bij het

beleid te betrekken. Er zijn tal van andere partici-

patiemogelijkheden. Van belang is vooral dat de

steden en gemeenten daarover autonoom kunnen

beslissen. De Hoge Raad vindt het te vroeg om al

eindconclusies te trekken uit het prille experiment

met districten in Antwerpen.

- De stand van zaken in het stedenbeleid

Diverse vragen en interpellaties peilden naar de

stand van zaken in het stedenbeleid, onder meer

over de aanwending van Europese subsidies. De

commissie bracht een werkbezoek aan het Project

Stedenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Tevens werd een gedachtewisseling gehouden met

socioloog Pascal De Decker, auteur van een docto-

raal proefschrift waarin hij het Vlaamse stedenbe-

leid van een ‘ondraaglijke lichtheid’ noemt.

Inburgering

- Beleidsnota Inburgering 2004-2009

In het debat over de beleidsnota werd door de com-

missie de nadruk gelegd op normen en waarden die

iedereen in onze samenleving moet erkennen: de

scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid tussen

man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting en de

beginselen van de rechtstaat. Er werd aangedron-

gen op een doeltreffende inburgering, die een recht

en een plicht moet zijn. Het aanleren van het

Nederlands is daarbij belangrijk. De onthaalbu-

reaus, de Huizen van het Nederlands, de centra

voor basiseducatie, de centra voor volwassenenon-

derwijs, de VDAB en de OCMW’s hebben daarin

elk een eigen opdracht te vervullen.

- Uitvoering inburgeringsdecreet

Over de uitvoering van het decreet betreffende het

Vlaamse inburgeringsbeleid werden veel vragen

gesteld. De instellingen die allochtonen moeten

begeleiden bij hun inburgering, vormen een jonge

sector en er wordt nog gezocht naar de beste vorm

van samenwerking en opvolging van de cliënten.

De commissie gaf goedkeuring aan een ontwerp

van decreet houdende diverse bepalingen inzake

wonen, inburgering en stedelijk beleid, waarin een

einde werd gemaakt aan de experimentele fase

voor de Huizen van het Nederlands. Om aan het

personeel contracten van onbepaalde duur te kun-

nen aanbieden, krijgen de Huizen van het Neder-

lands een vzw-structuur. De Huizen van het Neder-

lands spelen een belangrijke rol in de opvang, het

testen en het doorverwijzen van mensen die recht

hebben op een inburgeringstraject of die daartoe

verplicht zijn.

Gelijke Kansen

- Beleidsnota Gelijke Kansen 2004-2009

De commissie was nieuwsgierig naar de ‘openco-

ördinatiemethode’ die de minister had aangekon-

digd voor haar gelijkekansenbeleid. Omdat gelijke

kansen moeten worden gerealiseerd in alle beleids-

domeinen van de Vlaamse Regering, is het de

bedoeling daarover akkoorden af te sluiten met de

verschillende ministers. De minister was het eens

met de vaststelling van de commissie dat haar nota

nogal academisch was; ze wou een theoretisch

kader schetsen met betrekking tot diversiteit,

emancipatie en non-discriminatie als houvast voor

de komende jaren.

- Uit het leven gegrepen

Ervaringen met gelijke kansen in het leven van

elke dag waren het onderwerp van verscheidene

vragen om uitleg. Vaak kwamen de nog altijd

bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen

aan bod, zoals in vragen over de loonkloof en de

evenredige participatie in de politiek. Bepaalde

door de minister gesteunde campagnes trokken

de kritische aandacht van commissieleden. De

rechten van personen met een handicap, denigre-

rende uitspraken over holebi’s en de discrimina-

tie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt

waren andere items in de belangstelling van de

commissie. Resoluties van de oppositie tegen
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leeftijdsdiscriminatie en voor steun aan werkne-

mers die het slachtoffer zijn van racisme werden

niet goedgekeurd.

2.2.16 Commissie Digitaal Vlaanderen 

Op verzoek van de Commissie voor Algemeen

Beleid, Financiën en Begroting, die voorstelde om

een themadebat te houden over de kansen en knel-

punten met betrekking tot een digitaal Vlaanderen,

heeft de plenaire vergadering op 16 maart 2005 een

Commissie ad hoc Digitaal Vlaanderen opgericht.

De commissie is samengesteld uit 8 vaste leden, 4

plaatsvervangende leden en 2 toegevoegde leden.

De aanleiding tot dat initiatief was de bevestiging

door de Europese Unie, op 15 februari 2005, dat de

digitale kloof in Europa ernstige vormen aan-

neemt: vrouwen en ouderen gaan steeds meer on

line, maar laaggeschoolden blijven achter. Het

gebrek aan onderwijs, de leeftijd en de hoogte van

het inkomen zijn de belangrijkste oorzaken voor de

digitale tweedeling in de maatschappij.

De bedoeling van de commissie is om een sterkte-

zwakteanalyse uit te voeren van de digitale ontwik-

kelingen in Vlaanderen in (voornamelijk) de vol-

gende drie beleidsdomeinen:

1. economie, media, innovatie en technologie (de

materiële infrastructuur);

2. opleiding, vorming en arbeidsmarktbeleid

(menselijk kapitaal);

3. overheid en non-profit.

In elk van deze beleidsdomeinen brengt het digi-

taal tijdperk kansen, maar evenzeer knelpunten of

bedreigingen met zich mee, zoals de digitale kloof. 

De commissie organiseerde een uitgebreide reeks

hoorzittingen met deskundigen. Het is de bedoe-

ling om aan de hand van deze hoorzittingen, de

kansen en bedreigingen aan de oppervlakte te laten

komen, ze te inventariseren en vervolgens te verta-

len in beleidsaanbevelingen.

2.2.17 Deontologische Commissie 

De Deontologische Commissie ontving tijdens de

zittingen 2004 en 2004-2005 geen klachten in ver-

band met de naleving van de deontologie.
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2.2.18 Controlecommissie voor Regeringsmedede-

lingen 

De Controlecommissie voor Regeringsmededelin-

gen kwam samen op 29 september 2004 om het

Bureau te benoemen. De leden benoemden de heer

Carl Decaluwe tot voorzitter, de heer Paul Wille tot

ondervoorzitter en de heer Herman Lauwers tot

secretaris. 

2.2.19 Vlaamse Controlecommissie voor de Ver-

kiezingsuitgaven 

Voor het eerst zijn de verkiezingsuitgaven van de

kandidaten en de partijen voor de verkiezing van

het Vlaams Parlement gecontroleerd door een com-

missie van het Vlaams Parlement zelf. Voordien

werd die controle verricht door de federale controle-

commissie. 

De Vlaamse controlecommissie heeft na de verkie-

zing van het Vlaams Parlement van 13 juni 2004 de

aangiften onderzocht van de verkiezingsuitgaven

van de 1486 kandidaten en de 18 partijen. Het

onderzoek gebeurde aan de hand van de verslagen

van de voorzitters van de hoofdbureaus van de vijf

provinciale kieskringen en van het kiesdistrict

Brussel. 

Toen bleek dat 139 kandidaten geen aangifte had-

den gedaan, werd hun een aangetekende brief

gestuurd, alsmede aan de 5 kandidaten die meer

dan 1000 euro aangaven zonder vermelding van de

herkomst van hun middelen, de 5 kandidaten waar-

van de aangegeven uitgaven meer dan 1000 euro

hoger waren dan de aangegeven middelen en de 2

kandidaten die het toegelaten maximum overschre-

den. De brief verzocht de kandidaten alsnog hun

verplichtingen na te komen of zich te verantwoor-

den.

Na bespreking van de reacties werd uiteindelijk

besloten klacht neer te leggen tegen de 26 kandida-

ten die, ondanks de herinneringsbrief, hun ver-

plichtingen inzake aangifte van verkiezingsuitga-

ven niet hadden nageleefd.

De commissie keurde haar eindverslag goed. Het

werd gepubliceerd als stuk (Parl. St. Vl. Parl.

2004-05, nr. 221/1) en in het Belgisch Staatsblad

(B.S. 6 mei 2005). In dat verslag maakt de controle-

commissie enkele aanbevelingen. Zo vraagt zij
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sanctiemogelijkheden tegen partijen die de aangif-

teverplichtingen niet nakomen; nu kunnen alleen

partijen met gekozenen worden bestraft (inhouding

partijfinanciering). Ook vraagt de controlecommis-

sie een verfijning van de aangifteformaliteiten en

de partijaangiften. De controlecommissie is niet te

vinden voor een uitbreiding van de controlebe-

voegdheid van het Rekenhof tot het niveau van de

verantwoordingsstukken; de controle daarvan moet

de bevoegdheid blijven van de voorzitters van de

hoofdbureaus en van de controlecommissie. 

Naar aanleiding van een concrete vraag nam de

controlecommissie na een gedachtewisseling de

principiële beslissing dat zij geen inzage wenst te

geven in de aangiften van de kandidaten. Het inza-

gerecht van de burgers beschouwt de controlecom-

missie als beperkt tot de periode van 15 dagen vol-

gend op de 75e dag na de verkiezing.

2.2.20 Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Ver-

mogens- en Mandatenaangifte 

Volgens de (bijzondere) wetten van 2 mei 1995 en 26

mei 2004 moeten een aantal categorieën van perso-

nen voortaan bij het Rekenhof aangifte doen van hun

vermogen en van alle mandaten, leidende ambten of

beroepen die zij het voorafgaande jaar hebben uitge-

oefend. Wie niet akkoord gaat met de beslissing van

het Rekenhof dat hij onder die aangifteverplichting

valt, kan die beslissing aanvechten bij een van de

opvolgingscommissies die daartoe opgericht worden

in de Kamer, de Senaat of een van de gemeenschaps-

en gewestassemblees.

Daarom is ook door het Vlaams Parlement een der-

gelijke opvolgingscommissie opgericht. De samen-

stelling daarvan is dezelfde als die van de Vlaamse

Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven.

Tot de Vlaamse opvolgingscommissie kunnen zich

de leden van de Vlaamse Regering en het Vlaams

Parlement wenden, de hoge ambtenaren van de

Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare

instellingen, de leden van de bestuursorganen van

Vlaamse intercommunale en interprovinciale vereni-

gingen en de kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs

van de Vlaamse ministers.

Aangezien geen enkel verzoek betreffende de aan-

giften voor het jaar 2004 is binnengekomen, beperk-

te de werking van de opvolgingscommissie zich tot

de verkiezing van haar bureau.

2.2.21 Commissie ad hoc 

Op 22 juli 2004 heeft de plenaire vergadering

van het Vlaams Parlement een commissie ad

hoc opgericht. De commissie ad hoc was

samengesteld uit 15 vaste en 15 plaatsvervan-

gende leden. Deze commissie had alle bevoegd-

heden van een commissie, zonder inhoudelijke

specificatie.

Op 13 september 2004 werd in de commissie

ad hoc een hoorzitting georganiseerd over de

financiële toestand van Vlaanderen met de

bevoegde Vlaamse administratieve dienst, de

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

(SERV), het Rekenhof en de Hoge Raad van

Financiën (HRF). In die hoorzitting werd die-

per ingegaan op de inschatting van de budget-

taire ruimte voor de legislatuur 2004-2009 en

de stand van zaken van de uitvoering van de

begroting. 

Op 24 september 2004 was er een hoorzitting over

de stand van zaken in het DHL-dossier. Er werd in

het bijzonder gedebatteerd over de bevoegdheids-

kwestie, de chronologie van de betrokkenheid van

de Vlaamse Regering, enkele belangrijke parame-

ters en politieke beschouwingen over de reactie

van de Vlaamse Regering op het federale voorstel

inzake DHL.

2.2.22 Expertencommissie voor Overheidscom-

municatie  

Tijdens de plenaire vergadering van 8 december

2004 werden de vijftien leden van de Experten-

commissie voor Overheidscommunicatie

benoemd. Op de eerste vergadering van de Exper-

tencommissie op 8 maart 2005 werd de heer

Frank Thevissen opnieuw verkozen tot voorzitter.

Een tweede vergadering had plaats op 22 juni.

Prioriteit voor de Expertencommissie is het

opstellen van het zogenaamde normenboek voor

overheidscommunicatie.

2.2.23 Commissie voor de Vervolgingen

De Commissie voor de Vervolgingen vergadert

slechts wanneer er bij het Vlaams Parlement een

verzoek wordt ingediend om een Vlaams volks-

vertegenwoordiger te verwijzen naar een hof of

een rechtbank, om een Vlaams volksvertegen-

woordiger aan te houden of om een ingestelde



63

vervolging te schorsen. Tijdens de zittingen 2004

en 2004-2005 werden geen dergelijke verzoeken

bij het Vlaams Parlement ingediend. 

3. Kwantitatieve analyse

3.1 Kwantitatieve analyse van de plenaire verga-

dering en van de commissievergaderingen

3.1.1 Plenaire vergaderingen

Tijdens de zitting 2004 hield het Vlaams Parlement

5 plenaire vergaderingen.  De totale vergadertijd

bedroeg 10 uur.

Tijdens de zitting 2004-2005 hield het Vlaams Par-

lement 52 plenaire vergaderingen.  De totale verga-

dertijd bedroeg 154 uur.

Een vergelijking met de vorige zittingsjaren vindt

u in tabel 4 en grafiek 1.  Daaruit blijkt dat de tota-

le duur van de plenaire vergaderingen schommelt

tussen 150 en 250 uur per jaar.  

Tabel 4: Frequentie van de plenaire vergaderingen

van het Vlaams Parlement

Zittingsjaar Aantal Vergadertijd

1999 5 13 u

1999-2000 74 212 u

2000-2001 62 157 u

2001-2002 64 176 u

2002-2003 71 185 u

2003-2004 54 148 u

2004 5 10 u

2004-2005 52 154 u
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3.1.2 Commissievergaderingen

3.1.2.1 Vergaderfrequentie

Aangezien de gewone commissies na de verkiezin-

gen van 13 juni 2004 pas zijn opgericht met ingang

van het gewone zittingsjaar 2004-2005, is voor het

korte zittingsjaar 2004 een commissie ad hoc

benoemd. Die commissie kreeg alle bevoegdheden

van een commissie, maar dan zonder inhoudelijke

specificatie. Ze vergaderde 2 keer (samen 5 uur

vergadertijd). 

Tijdens de gewone zitting 2004-2005 hield het

Vlaams Parlement 523 commissievergaderingen.

De totale vergadertijd bedroeg 1.166 uur. Daarmee

behouden de commissies de hoge vergaderfrequen-

tie die zij zichzelf hebben opgelegd sinds het zit-

tingsjaar 1996-1997, zoals tabel 5 en grafiek 2 dat

illustreren. Ook de totale vergadertijd van de com-

missies blijft hoog.

De hoge activiteitsgraad van de commissies

illustreert het belang dat in het Vlaams Parlement

aan het commissiewerk wordt gehecht. 

Tabel 5: Vergaderfrequentie van de commissies

van het Vlaams Parlement

Zittingsjaar Aantal Vergadertijd

1999 2 6 u   

1999-2000 480 1.104 u   

2000-2001 506 1.194 u   

2001-2002 553 1.266 u   

2002-2003 542 1.199 u   

2003-2004 445 996 u   

2004 2 5 u   

2004-2005 523 1.166 u   
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Grafiek 1: Frequentie van de plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement 



65

3.1.2.2 Vergadertijd per commissie

Elke commissie telt, tenzij anders bepaald door het

Uitgebreid Bureau, 15 vaste en 15  plaatsvervan-

gende leden, evenredig verdeeld volgens de grootte

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

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

fracties. Politieke fracties die niet in de commis-

sies vertegenwoordigd zijn, kunnen een toege-

voegd lid zitting laten hebben in de commissies.

Die toegevoegde leden tellen niet mee voor het

quorum en ze hebben er geen stemrecht in de com-

missis. Groen! en NV-A hebben in de commissies

telkens 1 toegevoegd lid. Details over het lidmaat-

schap van de Vlaamse volksvertegenwoordigers in

de verschillende commissies zijn opgenomen als

bijlage 1.

In wat volgt, worden de activiteiten van de ver-

schillende commissies weergegeven aan de hand

van twee tabellen. Tabel 6 toont het aantal com-

missievergaderingen. Tabel 7 en grafiek 3 geven

een overzicht van de vergaderduur van de verschil-

lende commissies.
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Grafiek 2: Vergaderfrequentie van de commissies van het Vlaams Parlement
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Commissie 2004 2004-2005

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting \ 30

Subcommissie voor Financiën en Begroting \ 3

Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele 

en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie \ 32

Brussel en de Vlaamse Rand \ 24

Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, 

Internationale Samenwerking en Toerisme \ 33

Cultuur, Jeugd, Sport en Media \ 60

Economie, Werk en Sociale Economie \ 48

Subcommissie voor Wapenhandel \ 10

Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en 

Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed \ 59

Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid \ 23

Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie \ 56

Openbare Werken, Mobiliteit en Energie \ 46

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin \ 36

Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen \ 36

Commissie Digitaal Vlaanderen \ 13

Commissie ad hoc 2 0

Reglement en Samenwerking \ 3

Vervolgingen \ 2

Deontologische Commissie \ 1

Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven \ 6

Controlecommissie voor Regeringsmededelingen \ 1

Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte \ 1

Totaal 2 523

Legende: \: bestaat op dat moment niet 

0: bestaat, maar heeft niet vergaderd

Tabel 6: Aantal vergaderingen van de commissies van het Vlaams Parlement (2004 en 2004-2005)
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Commissie 2004 2004-2005

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting \ 56:00

Subcommissie voor Financiën en Begroting \ 3:00   

Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele 

en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie \ 74:00   

Brussel en de Vlaamse Rand \ 38:00   

Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, 

Internationale Samenwerking en Toerisme \ 87:00   

Cultuur, Jeugd, Sport en Media \ 184:00   

Economie, Werk en Sociale Economie \ 82:00   

Subcommissie voor Wapenhandel \ 18:00   

Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en 

Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed \ 125:00   

Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid \ 35:00   

Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie \ 119:00   

Openbare Werken, Mobiliteit en Energie \ 147:00   

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin \ 91:00   

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

Commissie Digitaal Vlaanderen \ 23:00   

Commissie ad hoc 5:00   0:00   

Reglement en Samenwerking \ 2:00   

Vervolgingen \ 0:04   

Deontologische Commissie \ 0:10   

Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven \ 3:00   

Controlecommissie voor Regeringsmededelingen \ 0:20

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

Totaal 5:00 1166:42

Legende: \: bestaat op dat moment niet                

0:00: bestaat, maar heeft niet vergaderd

Tabel 7: Totale vergaderduur van de commissies van het Vlaams Parlement (in uren) (2004 en 2004-2005)
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Grafiek 3: Totale vergaderduur van de commissies van het Vlaams Parlement  (in uren) (2004 en 2004-2005)
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3.1.2.4 Bijzondere commissies, subcommissies,

commissies ad hoc, werkgroepen en inter-

nationale gremia

De meeste commissies hebben, binnen de grenzen

van hun bevoegdheidsdomeinen, drie soorten

opdrachten:

– het bespreken van voorstellen en ontwerpen van

decreet en voorstellen van resolutie (decreetge-

vend en beleidsvoorbereidend);

– het behandelen van interpellaties en vragen om

uitleg (controlerend);

– het houden van hoorzittingen, gedachtewisse-

lingen en werkbezoeken, en het behandelen van

verzoekschriften (maatschappelijk forum).

Op 7 commissies is die drieledige opdracht niet of

slechts gedeeltelijk van toepassing,  namelijk op de

Commissie voor Reglement en Samenwerking, de

Commissie voor de Vervolgingen, de Deontologi-

sche Commissie, de Controlecommissie voor

Regeringsmededelingen, de Expertencommissie

voor Overheidscommunicatie, de Vlaamse Con-

trolecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de

Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermo-

gens- en Mandatenaangifte. Andere commissies

waarop de drieledige opdracht niet of slechts

gedeeltelijk van toepassing is, zijn de onderzoeks-

commissies, de subcommissies en de commissies

ad hoc.

Voor een inhoudelijk overzicht van de activiteiten

van de verschillende commissies, subcommisies,

ad-hoccommissies en werkgroepen wordt verwe-

zen naar deel 2.2 van dit hoofdstuk.

De Interparlementaire Commissie van de Neder-

landse Taalunie en de Raadgevende Interparle-

mentaire Beneluxraad hebben een adviesverlenen-

de bevoegdheid over respectievelijk aangelegenhe-

den van het Taalunieverdrag (Nederland-Vlaande-

ren) en het Beneluxverdrag.

3.1.2.3 Aanwezigheid van de fracties in de com-

missievergaderingen

Tabel 8 geeft een overzicht van de aanwezigheid

van de verschillende fracties in de verschillende

commissies in het voorbije en de vorige zittingsja-

ren.

Een meer gedetailleerde statistiek voor de zittings-

jaren 2004 en 2004-2005 met een opsplitsing van

de aanwezigheid van de verschillende fracties per

commissie, werd opgenomen als bijlage 2.

Zittingsjaar VB CD&V
VLD-

Vivant
sp.a-spirit Groen! N-VA

VU /

VU&ID

1999 + 1999-2000 79 85 73 76 154 141

2000-2001 82 77 65 85 161 129

2001-2002 96 83 67 87 160 146

2002-2003 94 85 70 82 146 128

2003-2004 82 77 75 84 119 124

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

Tabel 8: Gemiddelde aanwezigheid van de fracties in de commissievergaderingen (% aanwezigen op jaarbasis

ten opzichte van het aantal vaste en toegevoegde commissieleden per fractie) (1999 tot 2004-2005)

* toegevoegde leden
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De Interparlementaire Commissie van de Neder-

landse Taalunie bestaat uit 11 Vlaamse volksver-

tegenwoordigers en 11 Nederlandse leden van de

Eerste en Tweede Kamer. Zij komt driemaal per

kalenderjaar bijeen, tweejaarlijks alternerend in

Brussel en Den Haag. 

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

wordt gevormd door 21 Belgische volksvertegen-

woordigers, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse

parlementsleden. Voor België zetelen 5 Vlaamse

volksvertegenwoordigers, 11 parlementsleden uit

het federale parlement, 2 leden uit het Parlement

van de Franse Gemeenschap, 2 leden uit het Waals

Parlement en 1 lid uit het Brussels Hoofdstedelijk

Parlement. Een lid van het federale parlement ver-

tegenwoordigt tevens de Duitstalige Gemeenschap.

De Beneluxraad kwam in de loop van de zittingen

2004 en 2004-2005 4 maal bijeen voor een twee-

daagse plenaire vergadering. Daarnaast werden 73

commissievergaderingen gehouden.

3.2 Kwantitatieve analyse van de decreetgevende

en beleidsvoorbereidende activiteit

In dit onderdeel geven we een analyse van het aan-

tal ingediende en aangenomen voorstellen en ont-

werpen van decreet (decreetgevende activiteit,

3.2.1 – 3.2.4) en van het aantal ingediende en aan-

genomen voorstellen van resolutie, moties tot

besluit van beleidsnota’s en moties tot besluit van

een actualiteitsdebat (beleidsvoorbereidende acti-

viteit, 3.2.5 – 3.2.8).

3.2.1 Het aantal ingediende en aangenomen voor-

stellen van decreet 

Tabel 9 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende voorstellen van decreet per zittingsjaar,

vanaf 1999.  Daarbij wordt een onderscheid

gemaakt tussen de voorstellen van decreet en de

voorstellen van bijzonder decreet.  De ingetrokken

voorstellen van decreet (60 in totaal) en 1 voorstel

van decreet dat zonder voorwerp is geworden, wer-

den buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 10 geeft de behandeling weer van de voor-

stellen van decreet per zittingsjaar, vanaf 1999 (zie

ook grafiek 4).  Uit de tabel blijkt dat het percenta-

ge afgehandelde5 voorstellen van decreet tijdens

het zittingsjaar 2004-2005 (37 %),  vergelijkbaar is

met de laatste jaren van de legislatuur 1999-2004.   

Tabel 9: Aantal ingediende voorstellen van decreet (1999 tot 2004-2005)

Aard van het voorstel 1999 1999-

2000

2000-

2001

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004 2004-

2005

voorstellen van decreet ingediend 4  64  57  47  65  102  3  46  

ingetrokken* 0  22  10  9  4  11  0  1  

Totaal 4  42  47  38  61  91  3  45  

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

decreet ingetrokken 0  1  1  0  2  0  0  0  

Totaal 0  3  2  1  3  3  0  2  

Totaal 4  45  49  39  64  94  3  47  

Tabel 10: Behandeling van de voorstellen van decreet (1999 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

(1) nog niet afgehandeld op het einde van het vorige zittingsjaar 4 53 71 68 88 3

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

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

(4) behandeld in samenhang met een ontwerp van decreet of 

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

(5) te behandelen of in behandeling =(1)+(2)-(3)-(4) 4 64 98 99 124 157 3 41

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

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

(8) nog niet afgehandeld op het einde van het zittingsjaar   

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

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

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

% aangenomen van de 

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

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

** Berekeningswijze: 

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

% aangenomen  = (6): (5)

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

5 Onder “afgehandeld” wordt hier aangenomen of verworpen door de plenaire vergadering of verworpen in een commissie ver-

staan.  Daarnaast zijn er enkele voorstellen van decreet die werden behandeld in samenhang met een ontwerp van decreet of

met een ander voorstel van decreet over hetzelfde onderwerp, waarbij dat laatste als basis van de artikelsgewijze bespreking

werd genomen, en die dus impliciet zijn verworpen (zie Tabel 10, (4)). 

* Bij deze categorie werd ook 1 voorstel van decreet opgenomen dat zonder voorwerp geworden is.
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Tijdens de zitting 2004-2005 werden 14 voorstel-

len van decreet aangenomen, of 34 % van het

totale aantal dat tijdens dat zittingsjaar te behan-

delen was.  Dit percentage ligt iets hoger dan tij-

dens de laatste jaren van de vorige legislatuur.

Het aantal aangenomen voorstellen van decreet is

in 2004-2005 veel hoger dan het aantal verwor-

pen voorstellen.  Verhoudingsgewijs werden 93 %

van de voorstellen van decreet aangenomen.  

Ook dit percentage is hoger dan tijdens de legis-

latuur 1999-2004.

Tabel 11 geeft een overzicht van het aantal aange-

nomen voorstellen van decreet en voorstellen van

bijzonder decreet per zittingsjaar, vanaf 1999.  De

lijst van de voorstellen van decreet en van bijzon-

der decreet aangenomen tijdens het zittingsjaar

2004-2005 werd opgenomen als bijlage 5.

Tabel 12 geeft een overzicht van het aantal aange-

nomen voorstellen van decreet - waaronder de

voorstellen van bijzonder decreet - per bevoegd-

heidsdomein en per zittingsjaar, vanaf 1999-2000.

Grafiek 5 geeft een overzicht van het procentueel

aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal

aangenomen voorstellen van decreet, tijdens het

zittingsjaar 2004-2005 en tijdens de twee vorige

legislaturen samen (1995-1999 en 1999-2004).

Een toelichting bij de indeling in bevoegdheidsdo-

meinen is te vinden als bijlage 3.
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Grafiek 4: Behandeling van de voorstellen van decreet (1995 tot 2004-2005)

Tabel 11: Aantal aangenomen voorstellen van decreet (1999 tot 2004-2005)

Aard van het voorstel 1999 1999-

2000

2000-

2001

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004 2004-

2005

voorstel van decreet 0  7  22  27  24  44  0  13  

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

Totaal 0  7  24  28  27  45  0  14  
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Tabel 12: Aantal aangenomen voorstellen van decreet per bevoegdheidsdomein 

(1999-2000 tot 2004-2005)

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

Binnenlandse Aangelegenheden 0  0  3  3  3  3  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  0  0  0  0  0  

Cultuur en Sport 0  5  2  4  4  4  

Financiën en Begroting 0  3  2  2  1  0  

Leefmilieu en Natuurbehoud 2  2  3  1  2  0  

Mediabeleid 1  3  2  4  1  1  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1  2  1  3  8  2  

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

Welzijn, Gezin en Gezondheid 2  3  3  1  9  0  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  1  5  3  4  0  

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

Totaal 7  24  28  27  45  14  

Grafiek 5: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal aangenomen voorstellen van

decreet 
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Tabel 14 geeft de behandeling weer van de ontwer-

pen van decreet per zittingsjaar, vanaf 1999  (zie

ook grafiek 6). Uit de vergelijking met tabel 10

blijkt dat, net als tijdens de legislatuur 1999-2004,

het percentage afgehandelde ontwerpen van

decreet in het zittingsjaar 2004-2005 (71 %) bedui-

dend hoger is dan het percentage afgehandelde

voorstellen van decreet (37 %).  Volgens artikel 26,

1/b van het reglement krijgen de ontwerpen van

decreet voorrang.  Voorstellen van decreet krijgen

eenmaal per maand voorrang (artikel 26, 1/c).  Uit

Tabel 14 blijkt ook dat alle ontwerpen van decreet

die in 2004-2005 in behandeling werden genomen,

werden aangenomen, net zoals tijdens de vorige

legislatuur.

3.2.2 Het aantal ingediende en aangenomen ont-

werpen van decreet 

Tabel 13 geeft een overzicht van het aantal ontwer-

pen van decreet die door de Vlaamse Regering

werden ingediend, per zittingsjaar, vanaf 1999-

2000.  Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen normatieve decreten, bijzondere normatieve

decreten, begrotingsdecreten, bekrachtigingsdecre-

ten en instemmingsdecreten6.

6 - In normatieve decreten worden rechtsregels geformuleerd.

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

goedkeuren.

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

algemene uitgavenbegroting (de raming van de uitgaven), de aanpassingen van die begrotingen en de eindregeling van de

begroting goedkeurt.

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

- Instemmingsdecreten zijn decreten waarbij het Vlaams Parlement instemt met verdragen of samenwerkingsakkoorden.

Tabel 13: Aantal ingediende ontwerpen van decreet (1999-2000 tot 2004-2005)

Aard van het ontwerp 1999-

2000

2000-

2001

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

ontwerp van normatief decreet 16  23  35  33  76  19  

ontwerp van bijzonder normatief decreet 0  0  0  0  1  0  

ontwerp van begrotingsdecreet 5  5  8  8  5  6  

ontwerp van bekrachtigingsdecreet 0  1  3  4  1  0  

ontwerp van instemmingsdecreet 17  14  26  29  36  6  

Totaal 38  43  72  74  119  31  

Tabel 14: Behandeling van de ontwerpen van decreet (1999 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

(1) nog niet afgehandeld op het einde van het vorige zittingsjaar 0 2 14 19 21 0

(2) ingediend 0 38 43 72 74 120 0 31

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

(4) te behandelen of in behandeling=(1)+(2)-(3) 0 38 45 86 93 140 0 31

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

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

(7) nog niet afgehandeld op het einde van het zittingsjaar =(4)-(5)-(6) 0 2 14 19 21 11 0 9

% afgehandeld * / 95% 69% 78% 77% 92% / 71%

% aangenomen / 95% 69% 78% 77% 92% / 71%

% aangenomen van de 

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

* Berekeningswijze: 

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

% aangenomen  = (5): (4)

% aangenomen van de afgehandelde ontwerpen  = (5): [(5)+(6)]



75

Nog niet afgehandeld op het

einde van het zittingsjaar

Verworpen

Aangenomen

0

20

40

60

80

100

120

140

BZ 

1995

1995-

1996

1996-

1997

1997-

1998

1998-

1999

1999 1999-

2000

2001-

2002

2000-

2001

aa
n
ta

l 
o
n
tw

er
p
en

2002-

2003

2003-

2004

2004 2004-

2005

Grafiek 6: Behandeling van de ontwerpen van decreet (1995 tot 2004-2005)
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Tabel 15 geeft een overzicht van het aantal aange-

nomen ontwerpen van decreet per bevoegdheidsdo-

mein en per zittingsjaar, vanaf 1999-2000.  Grafiek

7 geeft een overzicht van het procentueel aandeel

van elk bevoegdheidsdomein in het aantal aange-

nomen ontwerpen van decreet, tijdens het zittings-

jaar 2004-2005 en tijdens de twee vorige legislatu-

ren samen (1995-1999 en 1999-2004).  Een toe-

lichting bij de indeling in bevoegdheidsdomeinen

is te vinden als bijlage 3.  
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decreet 

Tabel 15: Aantal aangenomen ontwerpen van decreet per bevoegdheidsdomein (1995-2000 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Binnenlandse Aangelegenheden 4  1  4  1  6  2  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 15  5  23  20  46  1  

Cultuur en Sport 1  4  4  5  8  1  

Financiën en Begroting 5  6  13  12  7  7  

Leefmilieu en Natuurbehoud 1  2  2  8  7  1  

Mediabeleid 1  1  1  0  1  1  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2  4  7  6  8  1  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 2  1  3  2  10  2  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 0  1  3  4  11  1  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 3  3  4  10  22  2  

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

Diverse bevoegdheidsdomeinen* 2  3  3  2  2  3  

Totaal 36  31  67  72  129  22  

* In deze categorie werden de ontwerpen van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting (de zgn. programma-

decreten) over diverse bevoegdheidsdomeinen ondergebracht, de ontwerpen van decreet houdende diverse bepalingen en een

ontwerp van decreet houdende goedkeuring van een samenwerkingsakkoord over diverse bevoegdheidsdomeinen.



77

Tabel 17 en grafiek 8 geven een overzicht van de

verhouding tussen het aantal aangenomen voorstel-

len en aangenomen ontwerpen van decreet per

bevoegdheidsdomein voor het zittingsjaar 2004-

2005.

De lijst van de ontwerpen van decreet aangenomen

tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werd opgeno-

men als bijlage 5.

3.2.3 Het totale aantal aangenomen decreten 

Tabel 16 geeft een overzicht van de verhouding

tussen het totale aantal aangenomen voorstellen en

aangenomen ontwerpen van decreet per zittings-

jaar, vanaf 1999.  Uit die tabel (en uit de tabellen

10 en 14) blijkt duidelijk het overwicht van de ont-

werpen van decreet. Het aandeel van de voorstellen

van decreet is in het zittingsjaar 2004-2005 wel

gestegen ten opzichte van de laatste drie jaren van

de legislatuur 1999-2004 (39 % in 2004-2005 ten

opzichte van 29 % in 2001-2002, 27 % in 2002-

2003 en 26 % in 2003-2004).

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

decreet (1999 tot 2004-2005)

Zittingsjaar Voorstellen Ontwerpen Totaal Aandeel voorstellen Aandeel ontwerpen

1999 0  0  0  / /

1999-2000 7  36  43  16%  84%  

2000-2001 24  31  55  44%  56%  

2001-2002 28  67  95  29%  71%  

2002-2003 27  72  99  27%  73%  

2003-2004 45  129  174  26%  74%  

2004 0  0  0  / /

2004-2005 14  22  36  39%  61%  

Tabel 17: Verhouding tussen het aantal aangenomen voorstellen en ontwerpen van decreet per bevoegd-

heidsdomein (2004-2005)

Bevoegdheidsdomein Voorstellen Ontwerpen Totaal Aandeel Aandeel 

voorstellen ontwerpen

Binnenlandse Aangelegenheden 3  2  5  60%  40%  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  1  1  0%  100%  

Cultuur en Sport 4  1  5  80%  20%  

Financiën en Begroting 0  7  7  0%  100%  

Leefmilieu en Natuurbehoud 0  1  1  0%  100%  

Mediabeleid 1  1  2  50%  50%  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2  1  3  67%  33%  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 

en Vervoer 1  2  3  33%  67%  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 0  1  1  0%  100%  

Werkgelegenheid en Economische 

Aangelegenheden 0  2  2  0%  100%  

Constitutieve Autonomie en Werking 

Vlaams Parlement 3  0  3  100%  0%  

Diverse bevoegdheidsdomeinen* 0  3  3  0%  100%  

Totaal 14  22  36  39%  61%  

* In deze categorie werden de ontwerpen van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting (de zgn. programma-

decreten) over diverse bevoegdheidsdomeinen ondergebracht.
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3.2.4 Het aantal ingediende en afgehandelde voor-

stellen van decreet per fractie 

Tabel 18 geeft het aantal ingediende voorstellen

van decreet per fractie en per bevoegdheidsdomein

weer voor de zittingsjaren 2004 en 2004-2005.  Er

wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal

voorstellen dat door een fractie alleen werd inge-

diend (eerste cijfer) en het aantal voorstellen dat

samen met andere fracties werd ingediend (tweede

cijfer). Een toelichting bij de indeling in bevoegd-

heidsdomeinen is te vinden als bijlage 3.

Tabel 18: Aantal ingediende* voorstellen van decreet per fractie en per bevoegdheidsdomein 

(2004 en 2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 17 4 4 1 4 4 8 4

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 1 1

Cultuur en Sport 6 4 4 4 2 4

Financiën en Begroting 0

Leefmilieu en Natuurbehoud 3 1 1 1 1

Mediabeleid 1 1 1 1 1

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 3 1 2 2 2 2

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

Welzijn, Gezin en Gezondheid 3 2 1

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 5 2 1 2 2 2 2

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 5 4 5 5 3 4

Totaal 50 9 0 2 21 1 21 3 19 13 3 0 19 0 0

Totaal per fractie 9 23 22 22 16 19 0

* Het ingetrokken voorstel van decreet werd buiten beschouwing gelaten.

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

cijfer geeft het aantal voorstellen weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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Tabel 19: Aantal ingediende en afgehandelde voorstellen van decreet per fractie

(2004 en 2004-2005)

FRACTIES ingediend* afgehandeld** aangenomen verworpen

VB 9 2 0 2

CD&V 1 0 0 0

VLD-Vivant 1 0 0 0

sp.a-spirit 3 0 0 0

Groen! 13 8 0 8

N-VA 0 0 0 0

UF 0 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 27 10 0 10

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

Groen! + N-VA 3 2 2 0

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA 15 11 11 0

CD&V + VLD-Vivant 2 0 0 0

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

CD&V + N-VA 1 0 0 0

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

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 23 14 14 0

Totaal 50 24 14 10

* Het ingetrokken voorstel van decreet werd buiten beschouwing gelaten.

** Behalve de aangenomen en verworpen voorstellen van decreet waren er 9 voorstellen die in samenhang met een ontwerp van

decreet behandeld werden, nl. 1 voorstel van de VB-fractie en 8 voorstellen van de Groen!-fractie.

Tabel 19 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende, aangenomen en verworpen voorstellen van

decreet per fractie of fracties (hierbij werd reke-

ning gehouden met de fracties die een voorstel mee

ondertekend hebben), in 2004 en 2004-2005.

Uit tabel 19 blijkt dat alle voorstellen van decreet,

ingediend door alle of meerdere fracties van de

meerderheid, eventueel samen met een andere frac-

tie, aangenomen werden.
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Tabel 21 geeft de behandeling weer van de voor-

stellen van resolutie per zittingsjaar, vanaf  1999

(zie ook grafiek 9).  In 2004-2005 werd 47% van

het totale aantal voorstellen van resolutie dat tij-

dens dat zittingsjaar te behandelen was, afgehan-

deld7.  Dit percentage is vergelijkbaar met de laat-

ste jaren van de legislatuur 1999-2004.  Uit de ver-

gelijking met tabel 10 blijkt dat ook in 2004-2005

relatief meer voorstellen van resolutie werden

afgehandeld (47 %) dan voorstellen van decreet

(37 %) maar het verschil is minder uitgesproken

dan tijdens de vorige legislatuur.  Voor voorstellen

van decreet en voorstellen van resolutie geldt

dezelfde voorrangsregeling (regl. art. 26, 1/c).

3.2.5 Het aantal ingediende en aangenomen voor-

stellen van resolutie

Een resolutie is een aanbeveling van het Vlaams

Parlement die gewoonlijk, maar niet noodzakelijk,

aan de Vlaamse Regering is gericht.

Tabel 20 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende voorstellen van resolutie per zittingsjaar,

vanaf 1999.  De ingetrokken voorstellen van reso-

lutie (39 in totaal) en 7 voorstellen van resolutie

die zonder voorwerp zijn geworden, werden buiten

beschouwing gelaten.

Tabel 20: Aantal ingediende voorstellen van resolutie (1999 tot 2004-2005)

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

ingediend 3 58 75 62 63 56 2 68

ingetrokken* 0 8 14 11 9 4 0 0

Totaal 3  50  61  51  54  52  2  68  

Tabel 21: Behandeling van de voorstellen van resolutie (1999 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

(1) nog niet afgehandeld op het einde van het vorige zittingsjaar 3 21 38 43 52 2

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

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

(4) behandeld in samenhang met een ander voorstel van resolutie 

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

(5) te behandelen of in behandeling =(1)+(2)-(3)-(4) 3 55 86 87 95 92 2 70

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

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

(8) nog niet afgehandeld op het einde van het zittingsjaar 

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

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

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

% aangenomen van de 

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

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

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

% aangenomen = (6): (5)

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

7 Onder “afgehandeld” wordt hier aangenomen of verworpen door de plenaire vergadering of verworpen in een commissie ver-

staan.  Daarnaast zijn er voorstellen van resolutie die samen werden behandeld met een ontwerp of voorstel van decreet of met

een ander voorstel van resolutie over hetzelfde onderwerp dat als basis van de bespreking werd genomen, en die impliciet ver-

worpen of zonder voorwerp geworden zijn. 

* Bij deze categorie werden ook zeven voorstellen van resolutie opgenomen die zonder voorwerp geworden zijn.
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Tijdens de zitting 2004-2005 werden 11 voorstel-

len van resolutie aangenomen, of 16% van het tota-

le aantal dat tijdens dat zittingsjaar te behandelen

was.  Dit percentage ligt beduidend lager dan in de

vorige legislatuur.  33% van het totale aantal voor-

stellen van resolutie dat tijdens de zitting 2004-

2005 werd afgehandeld, werd aangenomen.  Ook

dit cijfer ligt veel lager dan in de vorige legislatuur

(de zitting 1999 werd buiten beschouwing gela-

ten).

Tabel 22 geeft een overzicht van het aantal aange-

nomen voorstellen van resolutie per bevoegdheids-

domein en per zittingsjaar, vanaf 1999-2000.  Gra-

fiek 10 geeft een overzicht van het procentueel

aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal

aangenomen voorstellen van resolutie, tijdens het

zittingsjaar 2004-2005 en tijdens de twee vorige

legislaturen samen (1995-1999 en 1999-2004).

Een toelichting bij de indeling in bevoegdheidsdo-

meinen is te vinden als bijlage 3. 
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Tabel 22: Aantal aangenomen voorstellen van resolutie per bevoegdheidsdomein (1999-2000 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Binnenlandse Aangelegenheden 1  3  1  2  1  2  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  2  0  2  4  1  

Cultuur en Sport 1  2  2  0  1  1  

Financiën en Begroting 2  5  1  1  1  1  

Leefmilieu en Natuurbehoud 3  6  3  3  5  3  

Mediabeleid 1  1  1  0  0  1  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1  3  2  4  6  0  

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

Welzijn, Gezin en Gezondheid 3  4  3  3  7  1  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  3  6  6  2  0  

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

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

Totaal 20  33  25  29  34  11  
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De lijst van de voorstellen van resolutie aangeno-

men tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werd opge-

nomen als bijlage 6.

3.2.6 Het aantal ingediende en afgehandelde voor-

stellen van resolutie per fractie 

Tabel 23 geeft het aantal ingediende voorstellen

van resolutie per fractie en per bevoegdheidsdo-

mein weer voor de zittingsjaren 2004 en 2004-

2005.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

het aantal voorstellen dat door een fractie alleen

werd ingediend (eerste cijfer) en het aantal voor-

stellen dat samen met andere fracties werd inge-

diend (tweede cijfer).  Een toelichting bij de inde-

ling in bevoegdheidsdomeinen is te vinden als bij-

lage 3.

Tabel 23: Aantal ingediende* voorstellen van resolutie per fractie en per bevoegdheidsdomein 

(2004 en 2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 8 4 3 1 3 3 3 3

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 9 2 1 2 2 2 4 2

Cultuur en Sport 4 2 2

Financiën en Begroting 2 1 1 1 1 1

Leefmilieu en Natuurbehoud 6 3 4 4 2 2 2

Mediabeleid 8 2 3 3 3 3 3

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2 2 2

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 11 3 2 2 1 6 1

Welzijn, Gezin en Gezondheid 10 4 3 1 3 1 3 1 1 3

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8 2 3 3 3 3 3

Constitutieve Autonomie en Werking 

Vlaams Parlement 0

Verhoudingen in de Belgische

Federale Staat 2 2

Totaal 70 22 0 1 22 2 21 1 20 21 6 0 20 0 0

Totaal per fractie 22 23 23 21 27 20 0

* Er werden geen voorstellen van resolutie ingetrokken.

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

cijfer geeft het aantal voorstellen weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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3.2.7 Het aantal ingediende en aangenomen moties

tot besluit van een beleidsnota

Tot besluit van een beleidsnota, besproken in com-

missie, kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers een met redenen omklede motie indienen. Een

dergelijke motie bevat aanbevelingen aan de

Vlaamse Regering over maatregelen of beleidsop-

ties die de regering in de loop van de legislatuur

moet nemen ter uitvoering van het regeerakkoord.

In 2004-2005 werden 30 beleidsnota’s ingediend

en 65 met redenen omklede moties.

Tabel 25 geeft een overzicht van het aantal aange-

nomen moties per bevoegdheidsdomein in 2004-

2005.  In totaal werden in 2004-2005 33 met rede-

nen omklede moties tot besluit van een beleidsnota

aangenomen.  Een toelichting bij de indeling in

bevoegdheidsdomeinen is te vinden als bijlage 3.

Tabel 24 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende, aangenomen en verworpen voorstellen van

resolutie per fractie of fracties (hierbij werd reke-

ning gehouden met de fracties die een voorstel mee

ondertekend hebben), in 2004 en 2004-2005.

Uit tabel 24 blijkt dat, zoals bij de voorstellen van

decreet, alle voorstellen van resolutie, ingediend

door alle of meerdere fracties van de meerderheid,

eventueel samen met een andere fractie, aangeno-

men werden.

Tabel 24: Aantal ingediende en afgehandelde voorstellen van resolutie per fractie (2004 en 2004-2005)

FRACTIES ingediend* afgehandeld aangenomen verworpen

VB 22 13 0 13

CD&V 0 0 0 0

VLD-Vivant 2 0 0 0

sp.a-spirit 0 0 0 0

Groen! 21 11 2 9

N-VA 0 0 0 0

UF 0 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 45 24 2 22

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

N-VA 5 3 3 0

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

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit + N-VA 14 5 5 0

CD&V + VLD-Vivant 1 0 0 0

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

CD&V + N-VA 2 0 0 0

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

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 25 9 9 0

Totaal 70 33 11 22

* Er werden geen voorstellen van resolutie ingetrokken.
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3.2.8 Het aantal ingediende en afgehandelde

moties tot besluit van een beleidsnota per

fractie

Tabel 26 geeft het aantal ingediende met redenen

omklede moties tot besluit van een beleidsnota per

fractie en per bevoegdheidsdomein weer voor het

zittingsjaar 2004-2005.  Er wordt een onderscheid

gemaakt tussen het aantal moties dat door een frac-

tie alleen werd ingediend (eerste cijfer) en het aan-

tal moties dat samen met andere fracties werd

ingediend (tweede cijfer).  Een toelichting bij de

indeling in bevoegdheidsdomeinen is te vinden als

bijlage 3.

Tabel 25: Aantal aangenomen moties tot besluit van een beleidsnota per bevoegdheidsdomein (2004-2005)

Bevoegdheidsdomein 2004-2005

Binnenlandse Aangelegenheden 4

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4

Cultuur en Sport 3

Financiën en Begroting 1

Leefmilieu en Natuurbehoud 2

Mediabeleid 1

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 3

Welzijn, Gezin en Gezondheid 3

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 6

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 3

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 2

Totaal 33

Tabel 26: Aantal ingediende moties tot besluit van een beleidsnota per fractie en per 

bevoegdheidsdomein (2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 7 3 4 4 4 4

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 9 3 4 4 4 2 4

Cultuur en Sport 6 3 3 3 3 3

Financiën en Begroting 2 1 1 1 1 1

Leefmilieu en Natuurbehoud 4 1 2 2 2 1 1

Mediabeleid 2 1 1 1 1 1

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2 1 1 1 1 1

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 5 1 3 3 3 1 3

Welzijn, Gezin en Gezondheid 6 3 3 3 3 2

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 12 6 6 6 6 6

Constitutieve autonomie en werking Vlaams Parlement 4 1 3 3 3 3

Verhoudingen in de Belgische

Federale Staat 6 2 2 2 2 2 2

Totaal 65 26 0 0 33 0 33 0 33 6 1 0 30 0 0

Totaal per fractie 26 33 33 33 7 30 0

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

tweede cijfer geeft het aantal moties weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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Tabel 27 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende, aangenomen en verworpen met redenen

omklede moties tot besluit van een beleidsnota per

fractie of fracties (hierbij werd rekening gehouden

met de fracties die een voorstel mee ondertekend

hebben), in 2004-2005.

Uit tabel 27 blijkt dat alle met redenen omklede

moties tot besluit van een beleidsnota, ingediend

door alle of meerdere fracties van de meerderheid,

eventueel samen met een andere fractie, aangeno-

men werden.

Tabel 27: Aantal ingediende en afgehandelde moties tot besluit van een beleidsnota per fractie

(2004-2005)

FRACTIES ingediend aangenomen verworpen

VB 26 0 26

CD&V 0 0 0

VLD-Vivant 0 0 0

sp.a-spirit 0 0 0

Groen! 6 0 6

N-VA 0 0 0

UF 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 32 0 32

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

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

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit 2 2 0

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 33 33 0

TOTAAL 65 33 32
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3.2.9 Het aantal ingediende en aangenomen moties

tot besluit van een actualiteitsdebat

Tot besluit van een actualiteitsdebat in de plenaire

vergadering kunnen de Vlaamse volksvertegen-

woordigers een motie van aanbeveling of een actu-

aliteitsmotie indienen. Deze moties bevatten aan-

bevelingen aan de Vlaamse Regering over maatre-

gelen of beleidsopties die de regering specifiek

moet nemen.  Een actualiteitsmotie wordt kort na

sluiting van het actualiteitsdebat ingediend en

gestemd tijdens dezelfde plenaire vergadering.  Als

een actualiteitsmotie wordt aangenomen kunnen

geen moties van aanbeveling meer worden inge-

diend en vervallen de moties van aanbeveling die

al naar aanleiding van dat debat werden ingediend.

In 2004-2005 werden 6 actualiteitsdebatten gehou-

den, 8 actualiteitsmoties en 1 motie van aanbeve-

ling ingediend. 

Tabel 28 geeft een overzicht van het aantal aange-

nomen moties tot besluit van een actualiteitsdebat

per bevoegdheidsdomein in 2004-2005.  In totaal

werden in 2004-2005  3 actualiteitsmoties en 1

motie van aanbeveling aangenomen.  Een toelich-

ting bij de indeling in bevoegdheidsdomeinen is te

vinden als bijlage 3.

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

(2004-2005)

Bevoegdheidsdomein 2004-2005

Binnenlandse Aangelegenheden 0

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0

Cultuur en Sport 0

Financiën en Begroting 0

Leefmilieu en Natuurbehoud 1

Mediabeleid 0

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0

Welzijn, Gezin en Gezondheid 0

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 1

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 0

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 2

Totaal 4
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3.2.10 Het aantal ingediende en afgehandelde

moties tot besluit van een actualiteitsdebat

per fractie

Tabel 29 geeft het aantal ingediende moties tot

besluit van een actualiteitsdebat per fractie en per

bevoegdheidsdomein weer voor het zittingsjaar

2004-2005.  Er wordt een onderscheid gemaakt

tussen het aantal moties dat door een fractie alleen

werd ingediend (eerste cijfer) en het aantal moties

dat samen met andere fracties werd ingediend

(tweede cijfer).  Een toelichting bij de indeling in

bevoegdheidsdomeinen is te vinden als bijlage 3.

Tabel 29: Aantal ingediende moties tot besluit van een actualiteitsdebat per fractie en per 

bevoegdheidsdomein (2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse aangelegenheden 0

Buitenlandse en Europese aangelegenheden 0

Cultuur en Sport 0

Financiën en Begroting 0

Leefmilieu en Natuurbehoud 3 1 1 1 1 1 1

Mediabeleid 0

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0

Welzijn, Gezin en Gezondheid 1 1

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 1 1 1

Constitutieve autonomie en werking Vlaams Parlement 0

Verhoudingen in de Belgische

Federale Staat 4 2 2 2 2 2

Totaal 9 3 0 0 3 0 4 0 4 2 0 0 3 0 0

Totaal per fractie 3 3 4 4 2 3 0

Legende: het eerste cijfer geeft het aantal actualiteitsmoties en moties van aanbeveling weer dat door een fractie alleen werd

ingediend; het tweede cijfer geeft het aantal moties weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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3.3 Kwantitatieve analyse van de controlerende

activiteit

Het Vlaams Parlement oefent zijn controlerecht uit

door interpellaties te houden en daarmee verbon-

den moties in te dienen, door actuele vragen (tij-

dens het vragenuurtje in plenaire vergadering),

vragen om uitleg (in commissie) en schriftelijke

vragen te stellen en door het recht van onderzoek

uit te oefenen.

3.3.1 Het aantal interpellaties per fractie en per

bevoegdheidsdomein

De interpellatie is één van de belangrijkste instru-

menten waarover de volksvertegenwoordigers

beschikken om het beleid van de regering te con-

troleren.  Het interpellatierecht kan worden

omschreven als het recht van een parlementslid om

een regeringslid te ondervragen over diens beleid.

Interpellaties moeten handelen over aangelegenhe-

den van algemeen belang en grote politieke zwaar-

wichtigheid.  Het Uitgebreid Bureau oordeelt, op

basis van een advies van de voorzitter van de

bevoegde commissie, over de ontvankelijkheid van

ingediende interpellatieverzoeken.  Naar aanlei-

ding van een interpellatie kan een met redenen

omklede motie of een motie van wantrouwen wor-

den ingediend (cf. infra).  De politieke verantwoor-

delijkheid van de regering of van één van haar

leden kan dus in het gedrang komen bij een inter-

pellatie, wat bij gewone vragen niet het geval is.

In de regel worden interpellaties in commissie

gehouden.  Wanneer een volksvertegenwoordiger

of een lid van het Uitgebreid Bureau daarom ver-

zoekt, kan het Uitgebreid Bureau echter beslissen

een interpellatie over een aangelegenheid van

groot politiek belang in de plenaire vergadering te

houden. Door de Reglementswijziging van 18

Tabel 30 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende, aangenomen en verworpen moties tot

besluit van een actualiteitsdebat per fractie of frac-

ties (hierbij werd rekening gehouden met de frac-

ties die een voorstel mee ondertekend hebben), in

2004-2005.

Uit tabel 30 blijkt dat alle moties tot besluit van

een actualiteitsdebat, ingediend door alle of meer-

dere fracties van de meerderheid, aangenomen

werden.

Tabel 30: Aantal ingediende en afgehandelde moties tot besluit van een actualiteitsdebat per fractie

(2004-2005)

FRACTIES ingediend aangenomen verworpen

VB 3 0 3

CD&V 0 0 0

VLD-Vivant 0 0 0

sp.a-spirit 0 0 0

Groen! 2 0 2

N-VA 0 0 0

UF 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 5 0 5

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

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

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 4 4 0

TOTAAL 9 4 5
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februari 2004 werd de mogelijkheid om actuele

interpellaties te houden heringevoerd.  Actuele

interpellaties worden steeds in de plenaire verga-

dering gehouden en laten toe de regering over een

actueel politiek thema snel ter verantwoording te

roepen.

Er werden tijdens het korte zittingsjaar 2004 dat op

de verkiezingen van 13 juni 2004 volgde, geen

interpellaties gehouden.

Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werden er 6

actuele interpellaties gehouden in de plenaire ver-

gadering.  Het overgrote deel van de interpellaties,

116, vond plaats in de commissies (zie tabel 31 en

grafiek 11).
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Tabel 31: Verhouding tussen het aantal interpellaties in de plenaire vergadering en in de commissies 

(1999-2000 tot 2004-2005)

Aantal %

Zittingsjaar Plenaire Commissies Plenaire Commissies

1999-2000 0   142   0%   100%   

2000-2001 0   148   0%   100%   

2001-2002 4   235   2%   98%   

2002-2003 9   228   4%   96%   

2003-2004 2   116   2%   98%   

2004-2005 6   116   5%   95%   

Grafiek 11: Verhouding tussen het aantal interpellaties in de plenaire vergadering en in de commissies  

(1995 tot 2004-2005)
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Tabellen 32 en 33 geven een overzicht van het aan-

tal interpellaties per fractie en per bevoegdheids-

domein voor het zittingsjaar 2004-2005. Wat de

onderverdeling in bevoegdheidsdomeinen betreft,

is een meer gedetailleerde toelichting inzake de

onderverdeling in bevoegdheidsdomeinen te vin-

den als bijlage 3.

Tabel 32: Aantal interpellaties in plenaire vergadering* per fractie en per bevoegdheidsdomein 

(2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

Cultuur en Sport

Financiën en Begroting 1  2  1  4 

Leefmilieu en Natuurbehoud

Mediabeleid

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

Welzijn, Gezin en Gezondheid

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden

Werking Vlaamse Regering 1  1 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 1  1 

Constitutieve autonomie

Totaal 3  2  1  6 

* inclusief actuele interpellaties

Tabel 33: Aantal interpellaties in de commissies per fractie en per bevoegdheidsdomein 

(2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 4  1  5 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 6  2  1  2  11 

Cultuur en Sport 11  1  1  4  2  19 

Financiën en Begroting 1  1  2 

Leefmilieu en Natuurbehoud 3  2  2  5  1  13 

Mediabeleid 2  6  1  1  1  11 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1  6  2  1  10 

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 4  1  1  1  1  1  9 

Welzijn, Gezin en Gezondheid 8  2  1  1  6  1  19 

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 1  2  1  3  1  8 

Werking Vlaamse Regering 1  1  2 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 5  1  6 

Constitutieve autonomie 1  1 

Totaal 47  24  7  7  23  8  116 
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Tabel 34 en grafiek 13 geven het aandeel van elke

fractie in het totale aantal interpellaties in de com-

missies gedurende de voorbije en de vorige zit-

tingsperiodes. Grafiek 12 geeft de evolutie van het

aantal interpellaties per fractie. 

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

(1999-2000 tot 2004-2005)

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

VB 25  27  26  24  18  41  

CD&V 49  43  39  48  51  20  

VLD-Vivant 5  2  6  1  1  6  

sp.a-spirit 1  3  3  2  3  6  

Groen! 6  13  9  7  5  20  

N-VA 7  

VU / VU&ID 11  11  17  12  19  

UF 2  0  0  0  1  

Onafh 0  0  0  6  3  

Totaal 100  100  100  100  100  100  
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Grafiek 12: Evolutie van het aantal interpellaties per fractie (1999-2000 tot 2004-2005)
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Tabel 35 en grafiek 14 geven het aandeel van elk

bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpella-

ties gedurende de voorbije en de vorige zittingsperi-

odes. Hoewel met betrekking tot sommige bevoegd-

heidsdomeinen veel meer interpellaties worden

gehouden dan met betrekking tot andere, bepaalt de

actualiteit mee het relatieve belang van de verschil-

lende bevoegdheidsdomeinen.

VLD-Vivant

6%
sp.a-spirit

6%

Groen!

20%

N-VA

7%

VU / VU&ID

0%

CD&V

20%

31%
5%

13%

17%
21%

12%

Binnenring: 1995-2004  —  Buitenring: 2004-2005

Onafh

0%

UF

0%

1%

VB

41%

Grafiek 13: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal interpellaties

Tabel 35: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties 

per zittingsjaar (afgeronde cijfers) (1999-2000 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Binnenlandse Aangelegenheden 8  14  15  8  8  4  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 5  4  3  7  3  9  

Cultuur en Sport 9  4  7  6  6  16  

Financiën en Begroting 1  1  2  2  4  5  

Leefmilieu en Natuurbehoud 5  7  5  9  9  11  

Mediabeleid 2  4  4  2  4  9  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 20  23  14  13  25  8  

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

Welzijn, Gezin en Gezondheid 11  7  12  8  10  16  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 9  14  16  15  14  7  

Werking Vlaamse Regering 3  1  4  4  3  2  

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

Totaal 100  100  100  100  100  100  
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Tabel 36 geeft het aandeel van elk bevoegdheids-

domein in het totale aantal interpellaties per fractie

voor het zittingsjaar 2004-2005.
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Grafiek 14: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties 

Tabel 36: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties per fractie

(2004-2005) (afgeronde cijfers)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 8  14  4 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 12  8  14  8  9 

Cultuur en Sport 22  4  14  16  22  16 

Financiën en Begroting 2  4  14  8  11  5 

Leefmilieu en Natuurbehoud 6  8  29  20  11  11 

Mediabeleid 4  25  14  4  11  9 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2  25  29  11  8 

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 8  4  14  14  4  11  7 

Welzijn, Gezin en Gezondheid 16  8  14  14  24  11  16 

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 2  8  14  12  11  7 

Werking Vlaamse Regering 4  4  2 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 12  4  6 

Totaal 100  100  100  100  100  100  100 
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3.3.2 Het aantal ingediende en aangenomen met

redenen omklede moties per fractie en per

bevoegdheidsdomein

Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen tot

besluit van een interpellatie een zogenaamde met

redenen omklede motie indienen. Een dergelijke

motie is een aanbeveling aan de Vlaamse Rege-

ring; als ze wordt aangenomen, wordt de Vlaamse

Regering geacht ze uit te voeren. Naast de met

redenen omklede motie bestaat ook de motie van

wantrouwen. In die motie verklaart de indiener dat

hij niet langer vertrouwen heeft in de Vlaamse

Regering of in één van haar leden. Als een motie

van wantrouwen wordt aangenomen moet de

Vlaamse Regering of de betrokken minister ont-

slag nemen, en moet het Vlaams Parlement in een

vervanging voorzien.

Moties van wantrouwen worden maar uiterst zel-

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

ste plaats niet meer ingediend als een blijk van

wantrouwen tegenover de Vlaamse Regering of

een van haar leden, maar als een aanbeveling aan

de regering. Tijdens het hele zittingsjaar 2004-

2005 werden geen moties van wantrouwen inge-

diend. Tabel 37 geeft een overzicht van het aantal

ingediende met redenen omklede moties in het zit-

tingsjaar 2004-2005.

Tabel 37: Aantal ingediende moties per fractie en per bevoegdheidsdomein (2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 6 5 1

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 12 5 4 3 4 2 5

Cultuur en Sport 16 11 5 5 5 5

Financiën en Begroting 3 2 2 2 1 2

Leefmilieu en Natuurbehoud 13 3 5 5 5 5 4

Mediabeleid 6 3 3 3 3 3

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 3 1 1 1 1 1 1

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 12 5 6 6 6 1 5

Welzijn, Gezin en Gezondheid 21 13 6 6 6 2 6

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 4 1 1 1 1 2 1

Werking Vlaamse Regering

Verhoudingen in de Belgische

Federale Staat 1 1

Totaal 97 48 0 0 33 0 32 0 33 15 0 0 32 0 0

Totaal per fractie 48 33 32 33 15 32 0

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

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



98

Tabel 38 illustreert de verhouding tussen het aantal

interpellaties en het aantal ingediende en aangeno-

men moties. Het aantal moties in verhouding tot

het aantal interpellaties is de voorbije jaren sterk

gestegen, maar het percentage met redenen omkle-

de moties dat werd aangenomen, is de voorbije

jaren ongeveer gelijk gebleven. Men kan stellen

dat grosso modo een derde van het aantal ingedien-

de moties aangenomen wordt. 

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

(1999-2000 tot 2004-2005)

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

interpellaties moties moties

1999-2000 142   96  68% 31 32%

2000-2001 148   88  59% 30 34%

2001-2002 239   137  57% 48 35%

2002-2003 237   149  63% 38 26%

2003-2004 118   90  76% 34 38%

2004-2005 122   97  80% 34 35%
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Grafiek 15: Verhouding tussen het aantal interpellaties en het aantal ingediende moties (1995 tot 2004-2005)
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Tabel 39 geeft een overzicht van het aantal inge-

diende en aangenomen moties per fractie voor het

zittingsjaar 2004-2005. Het valt dadelijk op dat de

moties die door slechts één fractie ingediend wer-

den bijna allemaal verworpen werden, en dat de

moties die door meerdere fracties samen werden

ingediend bijna allemaal aangenomen werden. 

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

FRACTIES ingediend aangenomen verworpen

VB 47 0 47

CD&V 0 0 0

VLD-Vivant 0 0 0

sp.a-spirit 0 0 0

Groen! 16 1 15

N-VA 0 0 0

UF 0 0 0

Totaal

(initiatieven van één fractie) 63 1 62

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

CD&V + VLD-Vivant + sp.a-spirit 2 2 0

CD&V + N-VA 1 1 0

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

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 34 33 1

TOTAAL 97 34 63
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Tabel 40 en grafiek 16 ten slotte illustreren het

aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale

aantal aangenomen moties.

Tabel 40: Aantal aangenomen moties per bevoegdheidsdomein (1999-2000 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Binnenlandse Aangelegenheden 7 8 6 3 4 0

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3 1 1 4 2 4

Cultuur en Sport 0 1 5 2 1 5

Financiën en Begroting 1 0 0 1 0 2

Leefmilieu en Natuurbehoud 0 3 5 5 3 5

Mediabeleid 0 0 1 0 1 3

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 7 5 7 9 11 1

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

Welzijn, Gezin en Gezondheid 2 4 13 5 3 7

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 1 1 4 2 3 1

Werking Vlaamse Regering 1 0 1 0 1 0

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

Totaal 31 30 48 38 34 34
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Grafiek 16: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal aangenomen moties
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3.3.3 Het aantal actuele vragen en vragen om uit-

leg per fractie en per bevoegdheidsdomein

Actuele vragen zijn mondeling gestelde vragen

over actuele onderwerpen die de Vlaamse volks-

vertegenwoordigers tijdens het wekelijkse vragen-

uur in de plenaire vergadering aan een lid van de

regering kunnen stellen. Ze kunnen worden inge-

diend tot enkele uren vóór de uiteenzetting ervan

in het halfrond, wat het mogelijk maakt zeer snel

op de politieke actualiteit in te spelen.  De voorzit-

ter van het Vlaams Parlement beslist over de ont-

vankelijkheid.

Het aantal actuele vragen is beperkt en evenredig

verdeeld volgens de politieke sterkte van de frac-

ties.  Door de politieke machtsverhoudingen na 13

juni 2004 is het aantal actuele vragen als volgt ver-

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

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

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

elk 1.

Tijdens de korte zitting 2004 werd geen vragenuur-

tje gehouden.  De nieuwe Vlaamse Regering moest

voor het zittingsjaar 2004-2005 op 318 actuele vra-

gen van volksvertegenwoordigers een antwoord

verstrekken.

Tabel 41 bevat het aantal actuele vragen per zit-

tingsjaar sinds 1999.  Tabel 42 geeft een overzicht

van het aantal actuele vragen in de plenaire verga-

deringen per fractie en per bevoegdheidsdomein

voor het zittingsjaar 2004-2005.  Tabel 43 geeft het

procentuele aandeel van elk bevoegdheidsdomein

in het aantal actuele vragen per fractie. Tabel 44 en

grafiek 18 geven het procentuele aandeel van elk

bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele

vragen.

Tabel 41: Aantal actuele vragen (1999-2000 tot 2004-2005)

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

326  293  302  236  173  318  
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Grafiek 17: Evolutie van het aantal actuele vragen (1999-2000 tot 2004-2005)
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Tabel 42: Aantal actuele vragen per fractie en per bevoegdheidsdomein (2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 8  11  7  3  2  2  33  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 6  2  2  4  1  3  18  

Cultuur en Sport 5  4  5  6  2  4  26  

Financiën en Begroting 1  1  3  2  7  

Leefmilieu en Natuurbehoud 4  4  2  4  7  21  

Mediabeleid 2  3  4  6  1  16  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 6  3  7  2  4  1  23  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 5  6  11  3  5  4  34  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 7  3  5  12  7  2  36  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 6  10  6  6  5  6  39  

Werking Vlaamse Regering 1  1  2  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 24  15  5  6  3  10  63  

Totaal 75  62  54  55  37  35  0  318  

Tabel 43: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen per fractie

(2004-2005) (afgeronde cijfers)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 11  18  13  5  5  6  10  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 8  3  4  7  3  9  6  

Cultuur en Sport 7  6  9  11  5  11  8  

Financiën en Begroting 1  2  5  6  2  

Leefmilieu en Natuurbehoud 5  6  4  7  19  7  

Mediabeleid 3  5  7  11  3  5  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 8  5  13  4  11  3  7  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 7  10  20  5  14  11  11  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 9  5  9  22  19  6  11  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8  16  11  11  14  17  12  

Werking Vlaamse Regering 1  3  1  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 32  24  9  11  8  29  20  

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

cijfers) (1999-2000 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Binnenlandse Aangelegenheden 6  11  10  13  9  10  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4  4  5  4  0  6  

Cultuur en Sport 6  5  7  5  8  8  

Financiën en Begroting 2  1  3  1  1  2  

Leefmilieu en Natuurbehoud 13  9  12  8  9  7  

Mediabeleid 2  4  2  1  2  5  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 10  10  9  8  8  7  

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

Welzijn, Gezin en Gezondheid 10  10  12  12  13  11  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8  8  12  12  15  12  

Werking Vlaamse Regering 5  3  3  6  5  1  

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

Totaal 100  100  100  100  100  100  
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Grafiek 18: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen 
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Vragen om uitleg (vroeger mondelinge vragen gehe-

ten) zijn de tegenhanger in de commissies van de

actuele vragen in de plenaire vergadering, met dat

verschil dat het aantal vragen om uitleg per fractie

niet beperkt is en dat de regering over meer tijd

beschikt om haar antwoord voor te bereiden. De

spreektijden zijn ook langer. Een vraag om uitleg kan

een beperkt debat inleiden doordat na de vraagsteller

nog 5 andere sprekers het woord kunnen voeren en na

het antwoord van de minister de vraagsteller en hoog-

stens vijf sprekers een repliek kunnen geven.

Tabel 45 geeft een overzicht van het aantal vragen

om uitleg in de commissies per fractie en per

bevoegdheidsdomein voor de zittingsjaren 2004 en

2004-2005. Het aantal vragen om uitleg is bijna

verdubbeld, van 602 in het eerste zittingsjaar

(1999-2000) van de vorige legislatuur tot 1.176 in

2004-2005, het eerste zittingsjaar van de huidige

legislatuur. Tabel 46 geeft het procentuele aandeel

van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal

vragen om uitleg per fractie. 

Tabel 45: Aantal vragen om uitleg per fractie en per bevoegdheidsdomein (2004-2005)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 33  43  12  21  5  7  121  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 24  17  3  1  6  6  57  

Cultuur en Sport 24  25  10  10  6  4  79  

Financiën en Begroting 4  7  3  1  15  

Leefmilieu en Natuurbehoud 30  38  16  16  11  5  116  

Mediabeleid 12  15  12  2  2  43  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 41  63  24  11  10  10  159  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 28  58  23  13  5  20  147  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 46  74  20  53  7  7  207  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 42  77  26  14  16  13  188  

Werking Vlaamse Regering 1  2  1  1  5  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 21  5  5  2  3  1  37  

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 2  2  

Totaal 306  424  143  157  71  75  1176  

Tabel 46: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal vragen om uitleg per fractie

(2004-2005) (afgeronde cijfers)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 11  10  8  13  7  9  10  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 8  4  2  1  8  8  5  

Cultuur en Sport 8  6  7  6  8  5  7  

Financiën en Begroting 1  2  2  1  1  

Leefmilieu en Natuurbehoud 10  9  11  10  15  7  10  

Mediabeleid 4  4  8  3  3  4  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 13  15  17  7  14  13  14  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 9  14  16  8  7  27  13  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 15  17  14  34  10  9  18  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 14  18  18  9  23  17  16  

Werking Vlaamse Regering 0  0  1  1  1  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 7  1  3  1  4  1  3  

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 1  0  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  
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Tabel 47 en grafiek 19 geven het aandeel van elke

fractie in het totale aantal mondelinge vragen/ vra-

gen om uitleg tijdens de voorbije en de vorige zit-

tingsjaren.

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

(afgeronde cijfers)

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

VB 16  17  14  15  16  26  

CD&V 36  35  37  45  48  36  

VLD-Vivant 9  7  8  7  8  12  

sp.a-spirit 8  9  10  6  5  13  

Groen! 14  15  13  12  8  6  

N-VA 6  

VU/VU&ID 18  18  18  12  15  

UF 0  0  0  0  0  0  

Totaal 100  100  100  100  100  100  
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Grafiek 19: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal vragen om uitleg 
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Tabel 48 en grafiek 20 geven het aandeel van elk

bevoegdheidsdomein in het totale aantal mondelin-

ge vragen/vragen om uitleg tijdens voorbije en de

vorige zittingsjaren.
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Grafiek 20: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal mondelinge vragen/

vragen om uitleg 

Tabel 48: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal mondelinge vragen/ 

vragen om uitleg (afgeronde cijfers) (1999-2000 tot 2004-2005)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Binnenlandse Aangelegenheden 7  6  8  9  9  10  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  3  4  2  3  5  

Cultuur en Sport 8  9  13  8  7  7  

Financiën en Begroting 1  2  2  3  1  1  

Leefmilieu en Natuurbehoud 17  14  12  11  12  10  

Mediabeleid 1  3  1  2  1  4  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 13  18  15  15  16  14  

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

Welzijn, Gezin en Gezondheid 12  11  11  12  15  18  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8  12  13  15  13  16  

Werking Vlaamse Regering 0  1  1  1  1  

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

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 1  

Totaal 100  100  100  100  100  100  
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3.3.4 Het aantal schriftelijke vragen per fractie en

per minister

De schriftelijke vragen zijn een specifiek instrument

van eerstelijns beleidscontrole. Zo gelden er nauwe-

lijks vormvereisten of procedureregels en er zijn

geen beperkingen wat aantal of tijdstip van indiening

betreft. Zij kunnen heel het jaar door worden gesteld,

ook tijdens recesperiodes. Het schriftelijke verloop

van de procedure maakt een gedetailleerde vraagstel-

ling en een goed gedocumenteerd antwoord moge-

lijk. Omdat het onderwerp niet noodzakelijk van

algemeen belang hoeft te zijn, kunnen schriftelijke

vragen ook een forum bieden op gemeenschaps- of

gewestniveau voor lokale aspecten van het regerings-

beleid. Als eerstelijns controlemiddel vormen zij ten

slotte ook dikwijls een aanloop voor verdere initia-

tieven. Naast die eerstelijns functie kunnen schrifte-

lijke vragen ook onderwerpen opvangen die zich om

een of andere reden niet lenen tot een mondelinge

behandeling in commissie of in plenaire vergade-

ring.

De schriftelijke vragen zijn het meest gebruikte par-

lementaire initiatief. Zo waren er voor de periode

1995 t.e.m. 2003-2004 55 % meer (ontvankelijke)

schriftelijke vragen dan de behandelde interpellaties,

actuele vragen, vragen om uitleg of mondelinge vra-

gen en de ingediende moties, resoluties en voorstel-

len van decreet samen.

Tijdens het korte zittingsjaar 2004 werden er 150

schriftelijke vragen bij het Vlaams Parlement inge-

diend. Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werden er

2.585 ingediend. Het totale aantal ingediende schrif-

telijke vragen evolueerde sedert 1995 als volgt.

Legislatuur 1995-1999

1995 64

1995-1996 1.788 

1996-1997 2.340

1997-1998 2.727

1998-1999 1.298  

Totaal 8.517

Legislatuur 1999-2004

1999 122

1999-2000 2.188

2000-2001 1.967

2001-2002 2.121

2002-2003 2.053

2003-2004 1.333

Totaal 9.784

Legislatuur 2004-2009

2004 150

2004-2005 2.585

Van de 2.735 schriftelijke vragen die werden inge-

diend in het korte zittingsjaar 2004 en het zittings-

jaar 2004-2005 samen, waren er 211 onontvanke-

lijk, dat is (afgerond) 7,5 %. De ontvankelijkheids-

bepalingen in het Reglement hebben vooral als

doel de vragen toe te spitsen op reële beleidscont-

role en elkaar overlappende initiatieven te vermij-

den. Hierna volgt een overzicht van het percentage

onontvankelijke schriftelijke vragen sedert 1995

(afgerond - korte zittingsjaren samengeteld met het

daaropvolgende volledige zittingsjaar).

1995 / 1995-1996 8,50 %

1996-1997 5,50 %

1997-1998 10,00 %

1998-1999 11,00 %

1999 / 1999-2000 9,00 %

2000-2001 15,00 %

2001-2002 10,50 %

2002-2003 6,00 %

2003-2004 3,50 %

2004 / 2004-2005 7,50 %

Vanaf 1 oktober 2005 gebeurt de officiële publica-

tie van de beantwoorde schriftelijke vragen op de

website van het Vlaams Parlement, doorlopend,

naargelang de antwoorden worden verstrekt. Daar-

toe werd een speciale publicatiepagina gecreëerd:

het "Websitebulletin". De betrokken vragen en ant-

woorden worden ook opgenomen in maandelijkse

verzamelbulletins. Die verschijnen zowel in

gedrukte vorm, als digitaal op de website. Vanaf 1

oktober 2005 worden de antwoorden op schrifte-

lijke vragen ook gepubliceerd zoals ze door de

kabinetten zijn verstrekt, zonder de tot dan toe

gebruikelijke taalkundige revisie, lay-out en anno-

taties door de diensten van het Vlaams Parlement.

De tabellen en grafieken hierna betreffen alleen de

ontvankelijke schriftelijke vragen.
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Tabel 49: Aantal schriftelijke vragen per fractie per minister (2004)

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

Vivant spirit

Leterme 4 1 1 1 7 

Moerman 3 2 5 

Vandenbroucke 7 2 2 7 18 

Vervotte 5 1 5 2 3 16 

Van Mechelen 5 4 1 1 7 18 

Anciaux 7 1 8 

Bourgeois 4 2 1 7 

Peeters 15 11 3 4 12 45 

Keulen 10 3 13 

Van Brempt 3 2 4 9 

Totaal 63 25 9 6 5 38 146 

Tabel 50: Schriftelijke vragen per fractie per minister in procenten (2004) (afgeronde cijfers)

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

Vivant spirit

Leterme 6 4 11 3 5 

Moerman 5 8 3 

Vandenbroucke 11 8 33 18 12 

Vervotte 8 4 56 33 8 11 

Van Mechelen 8 16 17 20 18 12 

Anciaux 11 3 5 

Bourgeois 6 8 17 5 

Peeters 24 44 33 80 32 31 

Keulen 16 8 9 

Van Brempt 5 8 11 6 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 

Tabel 51: Aantal schriftelijke vragen per fractie per minister (2004-2005)

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

Vivant spirit

Leterme 32 30 1 3 3 9 1 79 

Moerman 35 23 8 5 5 11 87 

Vandenbroucke 105 65 28 12 11 52 3 276 

Vervotte 54 68 46 11 5 27 211 

Van Mechelen 25 84 19 30 9 26 2 195 

Anciaux 33 29 7 4 6 8 1 88 

Bourgeois 84 57 15 14 4 19 193 

Peeters 164 233 107 77 62 116 10 769 

Keulen 108 59 7 19 4 56 4 257 

Van Brempt 46 73 20 12 15 52 5 223 

Totaal 686 721 258 187 124 376 26 2378 
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Tabel 52: Schriftelijke vragen per fractie per minister in procenten (2004-2005) (afgeronde cijfers)

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

Vivant spirit

Leterme 5 4 0 2 2 2 4 3 

Moerman 5 3 3 3 4 3 4 

Vandenbroucke 15 9 11 6 9 14 12 12 

Vervotte 8 9 18 6 4 7 9 

Van Mechelen 4 12 7 16 7 7 8 8 

Anciaux 5 4 3 2 5 2 4 4 

Bourgeois 12 8 6 7 3 5 8 

Peeters 24 32 41 41 50 31 38 32 

Keulen 16 8 3 10 3 15 15 11 

Van Brempt 7 10 8 6 12 14 19 9 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabel 53: Procentueel aandeel per fractie in het totale aantal schriftelijke vragen 

(1999 tot 2004-2005) (afgeronde cijfers)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

VB 27 20 22 28 26 22 43 29 

CD&V 22 46 45 44 42 41 17 30 

VLD-Vivant 16 10 13 9 10 10 6 11 

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

Groen! 1 6 7 8 8 7 3 5 

VU / VU&ID 20 10 10 7 7 12 

N-VA 26 16 

Overige / UF 10 2 1 2 4 7 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 



110

CD&V VLD-VivantVB sp.a-spirit Groen! VU / VU&ID N-VA Overige / UF

1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004

2004-2005

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

A
an

ta
l 

sc
h
ri

ft
el

ij
k
e 

v
ra

g
en

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

(1999 tot 2004-2005)
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Grafiek 22: Procentueel aandeel per fractie in het totale aantal schriftelijke vragen 



112

Leterme

3%

Van Mechelen

8%

Moerman

4%

Vandenbroucke

12%

Anciaux

4%

Bourgeois

8%

Vervotte

9%

Peeters

32%

Keulen

11%

Van Brempt

9%

Grafiek 23: Procentueel aandeel per minister in het totale aantal schriftelijke vragen (2004 en 2004-2005)

Tabel 54: Procentueel aandeel per minister in het totale aantal schriftelijke vragen (2004 en 2004-2005)

(afgeronde cijfers)

Minister 2004 2004-2005

Leterme 5 3 

Moerman 3 4 

Vandenbroucke 12 12 

Vervotte 11 9 

Van Mechelen 12 8 

Anciaux 6 4 

Bourgeois 5 8 

Peeters 31 32 

Keulen 9 11 

Van Brempt 6 9 

Totaal 100 100 
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Tabel 55: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in de schriftelijke vragen van elke fractie en

in het totale aantal schriftelijke vragen (2004 en 2004-2005) (afgeronde cijfers)

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

Vivant spirit

Binnenlandse Aangelegenheden 8 13 6 17 6 8 4 10 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 5 2 <1 2 

Cultuur en Sport 3 5 4 5 5 3 4 

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

Leefmilieu en Natuurbehoud 8 8 17 14 22 7 8 10 

Mediabeleid 2 1 1 2 <1 <1 1 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 9 6 8 6 9 6 4 7 

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 20 33 31 34 36 34 60 30 

Welzijn, Gezin en Gezondheid 15 15 20 13 5 23 4 16 

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 9 7 8 6 11 9 8 

Werking Vlaamse Regering 6 6 <1 <1 2 5 4 5 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 12 <1 <1 1 <1 3 16 4 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3.5 Het aantal schriftelijke vragen per bevoegd-

heidsdomein

Hierna worden voor de zittingsjaren 2004 en 2004-

2005 de belangstellingssferen van de vraagstellers

aangegeven. Het gaat om een procentuele vergelij-

king, enerzijds binnen elke fractie, anderzijds

binnen het totaal van de (ontvankelijke) schrifte-

lijke vragen.

Tabel 56: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal schriftelijke vragen 

(1999 tot 2004-2005) (afgeronde cijfers)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Binnenlandse Aangelegenheden 5  8  5  7  7  7  6  10  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3  2  2  2  2  2  1  2  

Cultuur en Sport 1  2  3  4  4  4  7  4  

Financiën en Begroting 3  1  1  2  2  4  1  2  

Leefmilieu en Natuurbehoud 15  14  14  14  12  9  12  10  

Mediabeleid 2  1  2  <1  2  2  1  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 6  7  9  7  8  7  10  7  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 27  25  22  23  26  27  24  29  

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

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8  7  9  8  8  9  9  8  

Werking Vlaamse Regering 7  9  6  6  4  8  3  5  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 6  5  3  6  6  2  8  4  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  
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4. De begrotingswerkzaamheden: een

decreetgevende en controlerende activiteit   

Procedures en bevoegdheden

De jaarlijkse bespreking en goedkeuring van

begrotingsdecreten is een belangrijk moment voor

het Vlaams Parlement. Met de goedkeuring van de

inkomsten- en uitgavenbegroting die door de

Vlaamse Regering wordt opgesteld, machtigt het

Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om de

voorgestelde uitgaven te doen en de vereiste finan-

ciële middelen te innen. Zonder begroting kan de

Vlaamse Regering geen beleid voeren. De begro-

tingsbesprekingen zijn tegelijk een belangrijk

instrument van parlementaire controle: indien het

Vlaams Parlement de begroting die de regering

voorstelt niet goedkeurt, wordt dat als een belang-

rijk signaal van wantrouwen ten aanzien van de

Vlaamse Regering beschouwd.

De begroting die de Vlaamse Regering opstelt voor

het kalenderjaar X wordt uiterlijk eind oktober van

het jaar X-1 bij het Vlaams Parlement ingediend in

de vorm van 2 ontwerpen van decreet: een ontwerp

van decreet houdende de middelenbegroting van de

Vlaamse Gemeenschap en een ontwerp van decreet

houdende de algemene uitgavenbegroting van de

Vlaamse Gemeenschap. Elke inhoudelijk bevoegde

commissie van het Vlaams Parlement bespreekt het

gedeelte van de algemene uitgavenbegroting dat

betrekking heeft op haar bevoegdheden. Elke com-

missie houdt een indicatieve stemming over haar

gedeelte van de uitgavenbegroting en deelt haar

verslag mee aan de commissie, bevoegd voor

Financiën en Begroting8 waar de eindstemming op

het niveau van de commissies plaatsvindt. De mid-

delenbegroting wordt enkel besproken door de

commissie, bevoegd voor Financiën en Begroting.

Na afhandeling in commissie volgt een algemeen

debat over de begroting in plenaire vergadering.

De eindstemmingen in de plenaire vergadering

betreffende beide ontwerpen van decreet vinden

plaats voor eind december van het jaar X-1. 

Samen met de 2 begrotingsdecreten dient de rege-

ring traditioneel een ontwerp van programmade-

creet in bij het Vlaams Parlement. Een programma-

decreet, officieel “decreet houdende bepalingen tot

begeleiding van de begroting” genoemd, is een

verzameling van nieuwe decretale bepalingen of

wijzigingen aan bestaande decretale bepalingen

die nodig zijn om de nieuwe begroting te kunnen

uitvoeren. Elke inhoudelijk bevoegde commissie

van het Vlaams Parlement bespreekt het gedeelte

van het programmadecreet dat betrekking heeft op

haar bevoegdheden. Elke commissie houdt een

eindstemming over haar gedeelte van het program-

madecreet.

Door de aanneming van de resolutie betreffende de

functie van een decreet houdende bepalingen tot

begeleiding van de begroting mogen er geen

decreetgevende bepalingen in het programmade-

creet worden opgenomen die geen rechtstreekse

band hebben met de begroting. Doordat het Uitge-

breid Bureau op de toepassing van deze resolutie

nauwkeurig toeziet, is het programmadecreet afge-

slankt tot een decreet dat effectief die bepalingen

bevat die nodig zijn om de desbetreffende begro-

ting uit te voeren. Die afslanking heeft soms aan-

leiding gegeven tot “ontwerpen van decreet hou-

dende diverse bepalingen” die niet meer gekoppeld

zijn aan de begrotingsdecreten. Het betreft in feite

verzameldecreten waarin bepalingen van diverse

aard bijeengebracht zijn omdat de Vlaamse Rege-

ring het niet opportuun acht ze als afzonderlijke

ontwerpen van decreet bij het Vlaams Parlement in

te dienen.

Beleidsnota’s

Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur (voor de

vierde maandag van oktober na de eedaflegging

van de Vlaamse Regering of tegen elk ander tijd-

stip als het Uitgebreid Bureau anders beslist in

plaats van 6 maanden na de eedaflegging van de

Vlaamse Regering) worden beleidsnota’s, geïnte-

greerd per departement van het ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap, ingediend. 

De beleidsnota’s moeten worden opgesteld in

onderling overleg tussen de betrokken leden van de

regering en geven de strategische keuzes en opties

van het beleid voor de duur van de regeerperiode

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

bevoegde commissies, gebeurt de bespreking in de

plenaire vergadering van de beleidsnota’s, op basis

van de met redenen omklede moties of moties van

wantrouwen, die worden ingediend tot besluit van

de beleidsnota. 

8 Tijdens deze en de vorige legislatuur de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting geheten. 
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De Vlaamse Regering diende 32 beleidsnota’s in,

die door de plenaire vergadering werden goedge-

keurd. Door de volksvertegenwoordigers werden

66 met redenen omklede moties ingediend tot

besluit van deze beraadslaging, waarvan er 32 wer-

den aangenomen.

Beleidsbrieven

Vanaf het zittingsjaar 1996-1997 dienen de

ministers van de Vlaamse Regering samen met de

begroting ook een beleidsbrief voor hun specifieke

bevoegdheidsdomeinen in (uitgezonderd dus bij

aanvang van een nieuwe legislatuur). De beleids-

brief bevat een overzicht van de uitvoering van de

begroting tijdens het lopende begrotingsjaar en een

prognose over de beleidsinvulling tijdens het vol-

gende begrotingsjaar. De beleidsbrief bevat even-

eens een overzicht van de wijze waarop de rege-

ring gevolg heeft gegeven aan het regeerakkoord

en de beleidsnota’s, resoluties en moties die door

het Vlaams Parlement aangenomen zijn.

Een samenvatting van de beleidsopties en de initia-

tieven voor het volgende begrotingsjaar moeten als

bijlage bij de beleidsbrief worden gevoegd.

De beleidsbrieven worden in de verschillende com-

missies in samenhang met de begroting besproken.

Tot besluit van het debat in de commissies kan een

motie van aanbeveling worden ingediend, waaro-

ver het Parlement zich door een stemming in de

plenaire vergadering uitspreekt.

Voor de begrotingsaanpassingen geldt dezelfde

procedure, met die beperking dat er geen beleids-

brieven ingediend worden. In elk geval moet de

Vlaamse Regering op grond van de wetten op de

rijkscomptabiliteit een begrotingscontrole uitvoe-

ren, waarna de middelen- en uitgavenbegroting van

de Vlaamse Gemeenschap eventueel kunnen wor-

den aangepast. In dat geval worden de ontwerpen

van decreet tot aanpassing van de uitgaven- en

middelenbegroting ingediend bij het Vlaams Parle-

ment en uiterlijk op 30 april rondgedeeld aan de

Vlaamse vertegenwoordigers. Voor 30 juni van het

jaar X moeten die ontwerpen door het Vlaams Par-

lement worden aangenomen. 

Eindrekeningen

In het zittingsjaar 2002-2003 werden de eindreke-

ningen 1999 en 2000 aangenomen. Nadien is

ondanks de eerdere inspanningen, de achterstand

inzake de indiening van eindrekeningen opnieuw

toegenomen. 

Begrotingsontwerpen

De begrotingswerkzaamheden van het Vlaams Par-

lement tijdens de vorige zittingsjaren worden

samengevat in Tabel 57. 

Tabel 57: Aantal aangenomen begrotingsdecreten

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

Middelenbegroting 1 1 1 1 1 1

Uitgavenbegroting 1 1 1 1 1 1

Aanpassingen middelenbegroting 1 1 2 2 1 2

Aanpassingen uitgavenbegroting 2 1 4 2 2 2

Eindrekeningen 0 1 0 2 0 0

Programmadecreten 2 2 2 3 2 2

Totaal 7 7 10 11 7 8
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De evolutie van de begroting van de Vlaamse

Gemeenschap sinds 1991

De ontwikkeling van de inkomsten en de uitgaven

van de Vlaamse Gemeenschap sinds 1991 wordt

samengevat in Tabel 58 en Grafiek 26. Tabel 58

illustreert dat het begrotingsevenwicht (optiek

Algemene rekening) een jaar vroeger door de

Vlaamse Regering werd bereikt dan was vooropge-

zet. Er kan worden vastgesteld dat de extra midde-

len die door achtereenvolgende communautaire

akkoorden aan de Vlaamse Gemeenschap werden

toegekend een zeer sterke stijging van de uitgaven-

begroting mogelijk hebben gemaakt zonder dat die

stijging gepaard ging met een verslechtering van

de financiële positie van de Vlaamse Gemeen-

schap. Sinds 1997 kent de uitvoering van de begro-

ting van de Vlaamse Gemeenschap geen tekorten

meer maar overschotten. 

In elk geval leiden de aanhoudende begrotings-

overschotten tot een aanzienlijke daling van de

schuld van de Vlaamse Gemeenschap. Volgens de

prognoses van de Vlaamse Regering zal de schuld

van de Vlaamse Gemeenschap tegen 2009-2010 tot

0 euro teruggebracht zijn.

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

eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 

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

De cijfers voor 2000 zijn in in het Boek van het Rekenhof 2001 (Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, p, 160-161) gepubliceerd.

De cijfers tot 2000 zijn realisaties. 

De cijfers voor 2001 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2001

De cijfers voor 2002 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2002 

De cijfers voor 2003 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2003

De cijfers voor 2004 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2004

De cijfers voor 2005 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2005

Tabel 58: Inkomsten, uitgaven en begrotingssaldo van de Vlaamse Gemeenschap*  

(in miljard frank - nominale termen) (in miljard euro - nominale termen)

Jaar Inkomsten Uitgaven Saldo Jaar Inkomsten Uitgaven Saldo

1991 377,3 396,7 -19,4 1991 9,35 9,83 -0,48

1992 401,1 433,0 -31,9 1992 9,94 10,73 -0,79

1993 437,6 459,4 -21,8 1993 10,85 11,39 -0,54

1994 464,1 498,2 -34,1 1994 11,50 12,35 -0,85

1995 493,3 512,8 -19,5 1995 12,23 12,71 -0,48

1996 509,1 529,3 -20,2 1996 12,62 13,12 -0,50

1997 553,4 549,0 4,4 1997 13,72 13,61 0,11

1998 581,6 569,8 11,8 1998 14,42 14,12 0,29

1999 618,3 601,2 17,1 1999 15,33 14,90 0,42

2000 629,7 604,7 25,0 2000 15,61 14,99 0,62

2001 673,5 657,1 16,4 2001 16,70 16,29 0,41

2002 671,8 675,8 -4,0 2002 16,65 16,75 -0,10

2003 701,9 701,9 0,0 2003 17,40 17,40 0,00

2004 722,9 722,5 0,4 2004 17,92 17,91 0,01

2005 772,1 744,7 27,4 2005 19,14 18,46 0,68
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Tabel 59: Uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap

per bevoegdheidsdomein in 2005 na

begrotingscontrole (in miljoen euro)

Bevoegdheidsdomein Uitgaven % van totaal

Onderwijs 8496,8 46 %  

Welzijn en Gezondheid 2393,9  13 %  

Cultuur en Media 824,4  4 %  

Werkgelegenheid 1143,2  6 %  

Lokale besturen 1877,7  10 %  

Leefmilieu 391,8  2 %  

Huisvesting 346,8  2 %  

Openbare Werken en Vervoer 1534,0  8 %  

Werking van de overheid 967,0  5 %  

Financieel beheer 488,3  3 %  

Totaal 18463,9  100 %  

De financiële middelen waarover de Vlaamse

Gemeenschap beschikt, bestonden tot voor de Lam-

bermontakkoorden voor circa 90 procent uit midde-

len die de federale overheid ingevolge de Financie-

ringswet van 6 januari 1989 doorstort aan de

Vlaamse Gemeenschap. Na de Lambermontakkoor-

den zouden de doorstortingen iets meer dan 80 pro-

cent van de middelen van de begroting van de

Vlaamse Gemeenschap uitmaken.

Tabel 59 en Grafiek 27 ten slotte, geven een over-

zicht van de verdeling van de uitgaven over de ver-

schillende bevoegdheidsdomeinen in 2003 na de

begrotingscontrole.
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Volledigheidshalve wordt er opgewezen dat de hier-

boven vermelde uitgaven in de uitgavenbegroting

de volgende uitgaven niet bevatten:

– de uitgaven die gefinancierd worden met de

inkomsten uit de milieuheffingen (die toegewezen

zijn aan het Minafonds) (232 miljoen euro voor

begrotingsjaar 2005). Indien men deze uitgaven

verrekent, verdubbelt het aandeel van het

bevoegdheidsdomein Leefmilieu in de begroting

van de Vlaamse Gemeenschap; 

– de uitgaven die voortvloeien uit de eigen ont-

vangsten van het Vlaams Infrastructuurfonds. De

uitgaven voor infrastructuur zijn in tabel 59 ten

bedrage van circa 70 miljoen euro onderschat;

– de uitgaven (ordonnanceringskredieten) opgeno-

men in het Financieringsfonds voor schuldaf-

bouw en eenmalige investeringsuitgaven (FFEU)

ten belope van 381 miljoen (de uitgaven gaan

vooral naar verkeersinfrastructuur, milieu en

onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen). 

5. Verzoekschriften

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift of een petitie is een brief,

gericht aan het Vlaams Parlement of aan de voor-

zitter van het Vlaams Parlement, waarin iemand

een verzoek formuleert. Het recht om verzoek-

schriften in te dienen, heet het petitierecht. Het

vloeit voort uit artikel 28 van de Grondwet. Het

recht om verzoekschriften in te dienen bij het

Vlaams Parlement wordt geregeld door het bijzon-

der decreet van 6 juli 2001, het gewoon decreet

van 6 juli 2001 en artikel 86 van het Reglement

van het Vlaams Parlement.

Het petitierecht is een vorm van rechtstreekse

democratie. Dat betekent dat iedereen het parle-

ment kan verzoeken om een concreet voorstel te

bespreken om het beleid of een decreet te wijzigen.

Zo kan iedereen dus een onderwerp op de politieke

agenda plaatsen: het Vlaams Parlement is verplicht

om een standpunt in te nemen in verband met het

onderwerp dat door de verzoeker aangekaart

wordt. Op die manier kan de bevolking de Vlaamse

Financieel beheer
3%

Huisvesting

2%

Lokale besturen

10%

Werking van de 

overheid

5%

Werkgelegenheid

6%

Welzijn en

Gezondheid

13%

Openbare Werken

en Vervoer

8%

Onderwijs

46%

 Cultuur en media

4%

Leefmilieu

2%

Grafiek 27: Uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap per bevoegdheidsdomein in 2005 (afgeronde cijfers)



121

volksvertegenwoordiging helpen om onvolkomen-

heden, eventuele onrechtvaardigheden of onver-

wachte effecten, of zelfs lacunes in de decreetge-

ving te detecteren. Tegelijk is het petitierecht een

hulp bij de controlerende opdracht van het Vlaams

Parlement: het parlement kan een verzoekschrift

immers naar de Vlaamse Regering verwijzen met

het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te ver-

strekken aan het parlement. 

Vormvoorwaarden

Een verzoekschrift wordt ingediend door een brief

te richten aan het Vlaams Parlement of aan de

voorzitter van het Vlaams Parlement. Iedereen kan

een verzoekschrift indienen. Er zijn immers geen

vereisten wat leeftijd of nationaliteit betreft. Een

verzoeker hoeft ook geen persoonlijk belang aan te

tonen of in Vlaanderen te wonen.

Het verzoekschrift moet wel ondertekend zijn en

uit de brief moet minstens een verzoek kunnen

worden afgeleid. Verzoekschriften die bij het

Vlaams Parlement ingediend worden, moeten ook

betrekking hebben op onderwerpen die tot de

bevoegdheid van het Vlaams Parlement behoren, of

moeten minstens de belangen raken van de Vlaam-

se Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. 

Behandeling

Ontvankelijkheidsonderzoek

De voorzitter van het Vlaams Parlement onder-

zoekt of het verzoekschrift ontvankelijk is. Dat

betekent dat hij nagaat of de naam en de voornaam

van de verzoeker leesbaar vermeld worden, of het

verzoekschrift ondertekend is, en of het betrekking

heeft op de bevoegdheden van het Vlaams Parle-

ment, of minstens de belangen van de Vlaamse

Gemeenschap of het Vlaamse Gewest raakt. 

Inhoudelijk onderzoek

Een ontvankelijk verklaard verzoekschrift wordt

voor behandeling in principe doorverwezen naar

de commissie die bevoegd is voor het onderwerp

dat in het verzoekschrift wordt aangekaart. Die

commissie beschikt over verschillende mogelijkhe-

den om het verzoekschrift te onderzoeken.

De commissie kan de verzoeker of andere perso-

nen horen. Als het verzoekschrift door minstens

15.000 personen ondertekend werd, is ze zelfs ver-

plicht om de eerste ondertekenaar van het verzoek-

schrift te horen. De commissie kan de regering 

over de inhoud van het verzoekschrift om uitleg

vragen, en daarbij een bepaalde termijn opleggen.

De commissie kan advies inwinnen bij bestaande

adviesorganen. Als het verzoekschrift betrekking

heeft op de rechten van het kind, is de commissie

verplicht een advies te vragen aan het Kinderrech-

tencommissariaat. De commissie kan ook aan de

verslaggevers de opdracht geven om ter plaatse de

feiten te gaan vaststellen. 

Tot slot van de bespreking van het verzoekschrift,

stelt de commissie een gemotiveerde conclusie op.

Van het geheel van de commissiebesprekingen

wordt een commissieverslag gemaakt.

Behandeling in de plenaire vergadering

Het verzoekschrift wordt vervolgens op de agenda

van de plenaire vergadering geplaatst. De plenaire

vergadering spreekt zich dan uit over de conclusies

van de commissie. De plenaire vergadering moet

zich hierover uitspreken binnen een termijn van 6

maanden, eventueel met 3 maanden verlengbaar,

vanaf de indiening van het verzoekschrift.

Aantal ingediende verzoekschriften

Tabel 60:  aantal ingediende verzoekschriften

vanaf 14 juli 1998

Uit de tabel blijkt dat er een gestage toename is

geweest van het aantal verzoekschriften. Procentu-

eel was die stijging het grootst tijdens het zittings-

jaar 2001-2002, maar ook tijdens het zittingsjaar

2002-2003 was er een opmerkelijke toename. Een

van de oorzaken van die stijging is het inwerking-

treden van het bijzondere en het gewone decreet

van 6 juli 2001. Door deze decreten werd de toe-

gang tot de verzoekschriftenprocedure vergemak-

kelijkt door een aantal ontvankelijkheidsvoor-

waarden die niet in overeenstemming waren met de

tekst van artikel 28 van de Grondwet, te schrappen.

Voorts heeft ook de toegenomen aandacht in de

media voor de verzoekschriftenprocedure ervoor

Zittingsjaar Aantal

1999 3

1999-2000 13

2000-2001 17

2001-2002 62

2002-2003 89

2003-2004 55

2004-2005 77

TOTAAL 316
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gezorgd dat meer verzoekschriften werden inge-

diend. Ten slotte blijkt er sinds het zittingsjaar

2002-2003 meer gebruik te worden gemaakt van

‘georganiseerde’ verzoekschriften, waarbij indivi-

duele verzoekers een identiek verzoekschrift indie-

nen. 

Voor gedetailleerde gegevens over het aantal, het

onderwerp en de afhandeling van verzoekschriften

van dit zittingsjaar wordt verwezen naar bijlage 4.

Aangepaste procedure

Op het einde van dit zittingsjaar werd de procedure

voor de behandeling van verzoekschriften in

beperkte mate bijgestuurd. De aangepaste procedu-

re geldt voor de verzoekschriften die ingediend

worden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad

van het bijzonder decreet houdende wijziging van

het bijzonder decreet van 6 juli 2001.

Het recht om verzoekschriften in te dienen blijft

onverkort gehandhaafd. De hoofdbedoeling van de

bijsturing is het parlement meer ruimte te geven in

het bepalen van de procedure voor de behandeling

van verzoekschriften. De bevoegde commissie zal

voortaan verschillende beslissingen kunnen

nemen. In de regel zal zij beslissen de verzoek-

schriften ten gronde te bespreken, maar als zij het

verzoekschrift niet geschikt acht voor parlementai-

re bespreking, zal zij zich kunnen beperken tot een

akteneming. De commissie zal ook kunnen beslui-

ten om het verzoekschrift door te verwijzen of te

sturen naar een andere instantie die beter geschikt

wordt geacht om het verzoekschrift te behandelen. 

Ook de omschrijving van wat onder een verzoek-

schrift wordt verstaan, werd enigszins aangepast.

Brieven of schriftelijke berichten waarin louter een

mening wordt geuit zonder concreet verzoek, met

een verzoek dat kennelijk niet ernstig is of waarin

beledigend taalgebruik wordt gehanteerd, worden

niet als verzoekschrift gekwalificeerd.

6. Procedures met betrekking tot de verhou-

ding tot de federale staat en de overige

gemeenschappen en gewesten van België

6.1 Bevoegdheidsconflicten

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan het

Vlaams Parlement verzoeken een beroep in te stellen

bij het Arbitragehof om een wet, een decreet of een

regel zoals bedoeld in artikel 134 van de Grondwet

geheel of gedeeltelijk te vernietigen, wanneer hij van

oordeel is dat ze een schending inhouden van:

a) de regels die door of krachtens de Grondwet zijn

vastgesteld voor het bepalen van de onderschei-

den bevoegdheden van de Staat, de gemeen-

schappen en de gewesten;

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

gen) en de artikelen 170 (de invoering van

belastingen), 172 (geen voorrechten inzake

belastingen) en 191 (de bescherming van

vreemdelingen) van de Grondwet.

Om dat beroep bij het Arbitragehof in te stellen moet

de volksvertegenwoordiger een motie indienen bij de

voorzitter van het Vlaams Parlement, die door ten

minste twee derde van de volksvertegenwoordigers

is ondertekend of moet worden aangenomen.

Tijdens de zittingen 2004 en 2004-2005 werd geen

motie tot beroep bij het Arbitragehof ingediend. 

6.2 Belangenconflicten

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft het

recht bij de voorzitter van het Vlaams Parlement

een motie wegens een belangenconflict in te die-

nen. Daarin wordt verklaard dat het Vlaams Parle-

ment ernstig in zijn belangen wordt benadeeld

door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of

ordonnantie of door een amendement daarop dat

aanhangig wordt gemaakt bij een andere parlemen-

taire vergadering van het federale België. 

Als een dergelijke motie wordt aangenomen met

ten minste drie vierde van de stemmen, wordt de

procedure in de betrokken instelling gedurende

zestig dagen geschorst om overleg te kunnen ple-

gen. De schorsing neemt eerst aanvang na de indie-

ning van het verslag. Indien het overleg binnen de

termijn van zestig dagen tot geen oplossing leidt,

wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de Senaat,

die binnen dertig dagen een gemotiveerd advies

uitbrengt aan het Overlegcomité. Het Overlegco-

mité beslist binnen dertig dagen volgens de proce-

dure van de consensus.

Tijdens de zitting 2004 werd geen motie betreffen-

de een belangenconflict ingediend. 

Tijdens de zitting 2004-2005 werden zes moties

betreffende een belangenconflict ingediend, waarvan

één werd aangenomen. De motie van 24 november

2004 was gericht tegen een in de Kamer van Volks-

vertegenwoordigers aanhangig wetsontwerp waarbij
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zonder overleg met de gemeenschaps- en gewestre-

geringen een federale heffing zou worden ingevoerd

van 13,07 percent op het vakantiegeld van het perso-

neel van de gemeenschappen en de gewesten. Aan-

gezien het overleg tussen het Vlaams Parlement en

de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 18 janua-

ri 2005 niet tot een oplossing heeft geleid, werd het

dossier overgemaakt aan de Senaat. Die betreurde in

zijn advies van 10 maart 2005 dat het overleg met de

gemeenschappen en de gewesten ontoereikend was

geweest en stelde zijn vertrouwen in de regering om

in de mate van het mogelijke tot een oplossing te

komen die voor alle partijen aanvaardbaar zou zijn.

Het Overlegcomité stelde op 20 april 2005 vast dat

een aangepast ontwerp van de federale regering geen

akkoord verkreeg van de leden van het Overlegcomi-

té. Daarop heeft de Kamer van  Volksvertegenwoor-

digers de behandeling van het wetsontwerp hervat.

7. Bijzondere bevoegdheden van het Vlaams

Parlement

Het Vlaams Parlement heeft krachtens bepaalde

wettelijke en decretale bepalingen de bevoegdheid

om benoemingen of voordrachten tot benoeming te

doen voor een aantal functies binnen de wetgeven-

de en uitvoerende macht. Die benoemingen en

voordrachten gebeuren allemaal op grond van de

evenredige vertegenwoordiging van de fracties in

het Vlaams Parlement.

Een overzicht van alle benoemingen en voordrach-

ten tijdens de zittingen 2004 en 2004-2005 vindt u

in bijlage 10.

8. Aan het Vlaams Parlement verbonden

instellingen

8.1 De Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst is bevoegd voor de

behandeling van klachten van burgers over de wer-

king van de Vlaamse overheidsdiensten. Hij kan de

overheid ook adviseren over de verbetering van

haar werking. Bernard Hubeau is vanaf 1 maart

1999 de Vlaamse ombudsman.

De parlementaire Vlaamse Ombudsdienst is inge-

steld door het decreet van 7 juli 1998 houdende

instelling van de Vlaamse Ombudsdienst. Hoe dat

ombudsdecreet tot stand is gekomen, staat in het

verslag van de bespreking van het decreet in de

Commissie voor Reglement en Samenwerking

(Stuk 893 (1997-1998) – Nr. 6). In het decreet van

31 januari 2003 tot wijziging van het ombudsde-

creet, werd de evaluatie van de Vlaamse ombuds-

man door het Vlaams Parlement, bij het verstrijken

van het eerste mandaat, geregeld.

De Vlaamse Ombudsdienst is een van het Vlaams

Parlement onafhankelijke, maar eraan verbonden

instelling. De logistieke, organisatorische en materië-

le ondersteuning van de Vlaamse Ombudsdienst door

het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement

is geregeld in een Protocol van samenwerking.

De Vlaamse ombudsman heeft zijn zesde jaarver-

slag, het Jaarverslag 2004, op 20 april 2005 voor-

gesteld en aan Norbert De Batselier, voorzitter van

het Vlaams Parlement, overhandigd. Het Jaarver-

slag 2004 van de Vlaamse Ombudsdienst is door

het Vlaams Parlement gepubliceerd als Stuk 41-A

(2004-2005) – Nr. 1. Het Jaarverslag 2004 werd

geagendeerd in de verschillende commissies van

het Vlaams Parlement.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

heeft een resolutie aangenomen ter afronding van

de bespreking van het Jaarverslag 2003 van de

Vlaamse Ombudsdienst.

Met een decreet van 7 mei 2004 (het zogenoemde

“klokkenluidersdecreet”) werden enkele wijzigin-

gen aangebracht aan het decreet van 7 juli 1998

houdende instelling van de Vlaamse Ombuds-

dienst. Door die wijzigingen wordt de Vlaamse

ombudsman bevoegd gemaakt voor het onderzoek

van klachten van ambtenaren van de Vlaamse over-

heidsdiensten over mogelijke onregelmatigheden

(misbruiken, wanpraktijken enzovoort) binnen hun

dienst, als zij daarvoor geen gehoor vinden binnen

de Vlaamse overheid. Zij krijgen gedurende dat

onderzoek en nog gedurende twee jaar na afslui-

ting van het onderzoek, een bijzondere bescher-

ming. Daartoe ondertekenden op woensdag 15 juni

2005 minister-president Yves Leterme, minister

Geert Bourgeois en Vlaams ombudsman Bernard

Hubeau het Protocol tot regeling van de bescher-

ming van de klokkenluiders.

8.2 Het Kinderrechtencommissariaat

Het Vlaams Parlement heeft het Kinderrechten-

commissariaat opgericht als een onafhankelijke

instantie voor het toezicht op de naleving van het
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Internationale Verdrag inzake de Rechten van het

Kind. Dat Verdrag werd bij decreet van 15 mei

1991 (B.S. 13 juli 1991) goedgekeurd door de

Vlaamse Raad en heeft in Vlaanderen dus kracht

van wet. Het Kinderrechtencommissariaat, opge-

richt bij decreet van 15 juli 1997, is operationeel

van start gegaan op 16 juni 1998.

Het Kinderrechtencommissariaat heeft verschillen-

de decretale opdrachten meegekregen: adviesverle-

ning, informeren en sensibiliseren, klachtenbehan-

deling en onderzoek naar de leefsituatie van min-

derjarigen. Door die variatie in de taken heeft het

Kinderrechtencommissariaat ook verschillende

doelgroepen: kinderen en jongeren, volwassenen

(en de publieke opinie), en uiteraard beleidsma-

kers. Die beleidsmakers zijn in de eerste plaats

Vlaamse parlementsleden. Over het geheel van de

werkzaamheden rapporteert het Kinderrechten-

commissariaat in een eigen jaarverslag. In het

kader van het Jaarverslag van het Vlaams Parle-

ment zijn vooral de werkzaamheden ten behoeve

van het Vlaams Parlement vermeldenswaard.

Het Kinderrechtencommissariaat volgt de agenda’s

van de commissies en geeft adviezen inzake the-

ma’s die relevant zijn voor minderjarigen. Dat

gebeurt op verzoek van het Vlaams Parlement of

uit eigen beweging.

In de periode juli 2004 – september 2005 werd het

Vlaams Parlement geadviseerd over de volgende

onderwerpen:

- tieners en vrije tijd: informatie en participatie,

ruimtelijke ordening, mobiliteit, jeugdwerk,

cultuur en sport

- het Vlaamse kinderparlement

- spijbelen en absoluut schoolverzuim

- kinderen en scheiding

- lange wachtlijsten bij bezoekruimten (kinderen

in een ernstig conflictueuse scheidingssituatie)

- opvoedingsondersteuning en media

De meeste adviezen en het jaarverslag zijn terug te

vinden op de website van het Kinderrechtencom-

missariaat: www.kinderrechten.be.

8.3 Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk

en Technologisch Aspectenonderzoek

(viWTA)

In 2004 hadden Vlaamse parlementsverkiezingen

plaats. Bijgevolg benoemde de plenaire vergade-

ring van het Vlaams Parlement op 13 oktober 2004

voor een tweede keer de volksvertegenwoordigers

in de raad van bestuur van het viWTA. Het gaat om

mevrouw Patricia Ceysens, de heer Eloi Glorieux,

mevrouw Kathleen Helsen, mevrouw Trees

Merckx-Van Goey, de heer Jan Peumans, de heer

Erik Tack, mevrouw Marleen Van den Eynde en de

heer Robert Voorhamme. De vertegenwoordigers

van de Vlaamse wetenschappelijke en technologi-

sche wereld bleven dezelfde: de heer Paul Berck-

mans, de heer Jean-Jacques Cassiman, de heer Paul

Lagasse, mevrouw Ilse Loots, de heer Bernard

Mazijn, de heer Freddy Mortier, de heer Nicolas

van Larebeke-Arschodt en de heer Lodewijk Wyns.

Ook de voorzitter (de heer Voorhamme) en de

ondervoorzitters (mevrouw Merckx-Van Goey en

de heer Wyns) bleven dezelfde. 

Op 22 december 2004 keurde de plenaire vergade-

ring op voorstel van de raad van bestuur een wij-

zing van het huishoudelijk reglement van het

viWTA goed. Het werkplan moet nu ieder jaar

vóór 1 december bij de raad van bestuur worden

ingediend, en niet meer vóór 1 oktober zoals voor-

heen, zodat het werkings- en het begrotingsjaar

beter op elkaar aansluiten. 

In het afgelopen jaar ging een groot deel van de

tijd en de energie naar de uitvoering en de follow-

up van de onderzoeksprojecten. De hoofdmoot

werd gevormd door de projecten van het program-

ma ‘Energie en Klimaat: debat in Vlaanderen’. Op

basis daarvan werden bijbehorende adviezen voor

het Vlaams Parlement opgesteld (zie het Jaarver-

slag 2004 van het viWTA), die werden voorgesteld

in de bevoegde commissies. 

In het project ‘Kleurrijk Vlaanderen kleurt grijs’

ging het viWTA dan weer op zoek naar de best

denkbare verhouding tussen de informatie- en

communicatietechnologie van de toekomst ener-

zijds en de mogelijkheden en de behoeften van

ouderen anderzijds. Ook op basis van dat project

werden adviezen aan de Vlaamse overheid gefor-

muleerd, zowel op het gebied van welzijn en

gezondheidszorg als op dat van mediabeleid. Er

werden ook korte studies gerealiseerd met betrek-

king tot gebieden met onderzoekspotentieel voor

de toekomst. Zo werd een synthese gemaakt van de

mogelijkheden en de beperkingen van e-democra-

tie in Vlaanderen, en van de manier waarop ICT

kan bijdragen tot een betere gezondheid en zorg-

verlening. 
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In het voorbije werkingsjaar werd ook het denken

over innovatie geanalyseerd, met het oog op de rol

die het technologisch aspectenonderzoek hierin

kan spelen. Dit gaf aanleiding tot een memoran-

dum van het viWTA, gericht aan iedereen die in

Vlaanderen met innovatie begaan is. 

Het viWTA organiseerde ook activiteiten gericht

op het brede publiek. Het meest zichtbare voor-

beeld was de lezingenreeks “De ethiek van het

Kyoto-protocol”. Daarbij werden zes eminente

denkers uitgenodigd om, elk vanuit hun eigen

invalshoek, aan een publiek van politici, NGO’s,

betrokken groepen en geïnteresseerden de onder-

liggende maatschappelijke waarden en normen

m.b.t. het actuele energie- en klimaatdebat, toe te

lichten. 

De belangrijke ondersteunende rol die het ‘netwer-

ken’ met andere gelijksoortige parlementaire

instellingen in het buitenland inneemt, werd al

gedurende de eerste twee werkingsjaren van het

viWTA ervaren. Om onze plaats als instelling ver-

bonden aan een regionaal parlement in dit netwerk

te consolideren, werd verkregen dat het viWTA in

2005 het voorzitterschap van het EPTA-netwerk

(European Parliamentary Technology Assessment)

op zich mag nemen.

In het voorbije werkingsjaar groeide de organisatie

gestadig verder. Het doel bleef daarbij steeds het

creëren van toegevoegde waarde voor de inhoude-

lijke voorbereiding van de beleidsdiscussies en de

debatten in alle geledingen van de Vlaamse parle-

mentaire gemeenschap.

8.4 Het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweld-

preventie

Op 5 mei 2004 nam het Vlaams Parlement met een

zeer ruime meerderheid het decreet houdende

oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en

Geweldpreventie aan. Het decreet zou in werking

treden op 1 september 2004. Vanaf het begin van

het parlementaire werkjaar werden dan ook de

nodige stappen gezet om het instituut op de rails te

zetten. Het Vredesinstituut werd de vierde parapar-

lementaire instelling die aan het Vlaams Parlement

is verbonden.

In eerste instantie werd de raad van bestuur van het

instituut samengesteld. Volgens het decreet

moesten kandidaten worden voorgedragen door de

politieke fracties, de Sociaal-Economische Raad

van Vlaanderen (SERV), de Vlaamse vredesbewe-

gingen en de Vlaamse Interuniversitaire Raad

(VLIR). Samen zouden die voorgedragen kandida-

ten dan nog drie leden coöpteren.

De raad van bestuur werd op 27 januari 2005

plechtig geïnstalleerd door parlementsvoorzitter

Norbert De Batselier en bestaat uit de volgende

leden: 

- voorgedragen door de politieke fracties: Katlijn

Malfliet, Freddy Sarens, Erik Suy, Jan Clement,

Nelly Maes en Axel Delvoie;

- voorgedragen door de SERV: Karen Castryck,

Veerle Vermeulen, Els Dirix en Paul Bueken-

hout;

- voorgedragen door de VLIR: Gustaaf Geeraerts,

Koen Vlassenroot en Jan Wouters;

- voorgedragen door de Vlaamse vredesbewegin-

gen: Walter Baeten, Mich Crols en Gio De

Weerd;

- gecoöpteerde leden: Tomas Baum, Philip Nau-

welaerts en Christophe Scheire.

Op 27 januari verkoos de raad van bestuur

mevrouw Nelly Maes tot voorzitter en de heer Phi-

lip Nauwelaerts tot ondervoorzitter. Er werd ook

een dagelijks bestuur samengesteld, bestaande uit

de voorzitter en de ondervoorzitter en verder de

heer Walter Baeten en mevrouw Karen Castryck. 

Het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreven-

tie is een wereldwijde primeur. Het Vlaams Parle-

ment is het eerste parlement dat een dergelijk insti-

tuut als onderdeel van het parlement opricht. Het

instituut heeft een viervoudige opdracht, die in een

parlementaire context zal worden uitgevoerd:

- documentatie verzamelen en ter beschikking

stellen;

- wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in eigen

beheer of uitbesteed aan een onderzoeksinstel-

ling;

- het publiek voorlichten over vredesvraagstuk-

ken en geweldpreventie;

- het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering

adviseren over wapenhandel, vredesvraagstuk-

ken en de Vlaamse internationale verdragen.

Het decreet bepaalt dat het instituut die opdrachten

autonoom uitvoert. De leden van de raad van

bestuur hebben zitting in eigen naam. 
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De raad van bestuur heeft tijdens het afgelopen

werkjaar vijf keer vergaderd. Er werden onder

andere verkennende gesprekken georganiseerd met

de Vlaamse minister Fientje Moerman, die

bevoegd is voor wapenhandel, en met Vlaams

minister Geert Bourgeois, bevoegd voor de inter-

nationale betrekkingen. 

Het Vlaams Parlement keurde op 8 juni 2005 het

huishoudelijk reglement van het instituut goed.

Hierin zijn de praktische bepalingen van de wer-

king geregeld.

Op 5 juli 2005 organiseerde de raad van bestuur

een denkdag, waar een eerste uitgebreide discussie

over de krachtlijnen van de strategische visie van

het instituut voor zijn werking in de eerstvolgende

jaren werd gevoerd.

Het instituut wordt gehuisvest in de gebouwen van

het Vlaams Parlement. Naast een directeur worden

begin 2006 nog twee onderzoekers, een communi-

catieverantwoordelijke en een secretarieel mede-

werker aangeworven.

Het instituut zal begin 2006 dan ook volledig ope-

rationeel zijn.
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Het informatiebeleid werd tijdens de voorbije peri-

ode grondig vernieuwd, en meer en meer op een

elektronische leest geschoeid. De Informatheek

werd omgevormd tot een informatiecentrum dat

met digitale dossiers inhoudelijk ondersteuning

verleent aan de volksvertegenwoordigers. Elke

morgen voor 9 uur wordt aan de parlementaire

gemeenschap een digitaal persoverzicht bezorgd.

Verder kreeg de website het BlindSurferlabel, werd

er met een intranet gestart en worden ook de

schriftelijke vragen meer en meer digitaal ver-

werkt. De thematische elektronische verzending

van de parlementaire documenten kwam in 2005

op kruissnelheid, wat een aanzienlijke reductie van

het papierverbruik met zich mee bracht. De nieuw

opgerichte Dienst Europa ten slotte, zal de Vlaam-

se volksvertegenwoordigers bijstaan door hen

systematisch te informeren over Europese regelge-

ving en initiatieven.

1. Informatheek

ALEPH

Als partner van het LIBIS-netwerk (andere part-

ners van dat netwerk zijn o.a. KUL, KUB, SERV,

het federale parlement, het Liberaal Archief, de

Boerenbond, ACV, KBC, het Vlaams Centrum voor

Volkscultuur, de bibliotheek van de Wetenschappe-

lijke Instellingen Volksgezondheid) stapte de

Informatheek in 2005 mee over naar een nieuw

bibliotheeksysteem, ALEPH.

Op 2 februari werd de circulatiemodule opgestart.

De ontleningen die nog in het oude LIBIS-systeem

genoteerd stonden, werden manueel geconverteerd.

De acquisitiemodule werd op 28 februari 2005 in

gebruik genomen. De catalografie die in het oude

systeem op 20 januari 2005 stopgezet was, werd op

22 februari 2005 opgestart.

Hoofdstuk III
Het informatiebeleid

Grafiek 28: Evolutie boekenbezit
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Grafiek 29: Evolutie ontleningen
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Totaal nieuw voor de Informatheek is de periodie-

kenmodule. Er wordt geleidelijk overgeschakeld

van de oude tijdschriftendatabank (ACCESS) naar

de ALEPH-module. 

Ontleningen 

Het aantal ontleningen steeg in 2004 licht tot 3124

(in 2003 3071).

Boekenbezit in 2004: 42866

Interbibliothecair leenverkeer (ibl) en elektroni-

sche documentleverantie

Indien een informatheekgebruiker een publicatie

zoekt, die geen deel uitmaakt van de Informatheek-

collectie (bijv. een boek, tijdschriftartikel, cd-rom

enzovoort ), dan kan de Informatheek die via inter-

bibliothecair leenverkeer (ibl) aanvragen bij andere

bibliotheken en documentatiecentra, ook in het

buitenland. De gebruiker kan zijn ibl-aanvraag

doorsturen rechtstreeks vanuit de bibliotheekcata-

logus, per telefoon, per fax, per post of per e-mail.

De jongste jaren evolueerde het interbibliothecaire

leenverkeer geleidelijk naar elektronische docu-

mentleverantie. Dat betekent dat de verwerking en

de levering van de documenten zo veel mogelijk

elektronisch gebeurt. In de praktijk gebeurt dat

vooral via IMPALA, Instant Mailing Procedure for

Automated Lending Activities, het elektronisch

documentbestelsysteem voor België. 

De meerderheid van de ibl-aanvragen (gemiddeld

ca. 90%) wordt succesvol geleverd binnen de

week. De belangrijkste leveranciers zijn de univer-

siteitsbibliotheken van Leuven en Antwerpen, en in

het buitenland: de British Library en de Nederland-

se wetenschappelijke bibliotheken. Ongeveer de

helft van de aangevraagde tijdschriftartikelen

wordt elektronisch aangeleverd in pdf- of in tif-

formaat.

In 2004 verstuurde de Informatheek 786 ibl-aan-

vragen naar andere bibliotheken. Zelf ontvingen

wij 468 aanvragen van andere bibliotheken en

documentatiecentra.

Aanwinstenlijsten

5 aanwinstenlijsten van boeken en 14 aanwinsten-

lijsten van tijdschriftartikelen werden gepubliceerd

op de website. Het was nog niet mogelijk aan-

winstenlijsten van boeken te produceren met het

nieuwe bibliotheeksysteem.

Milieuportaal

In het voorjaar 2004 werd in het kader van de uit-

bouw van een digitale bibliotheek gestart met een

proefproject voor de deelbibliotheek milieu. Dat

resulteerde in de voorstelling van het Portaal leef-

milieu in de terzake bevoegde commissie op 30

juni 2005.

Digitale dossiers

In overleg en in samenwerking met commissiese-

cretarissen en commissievoorzitters stelden de

medewerkers van de Informatheek in 2004-2005

verschillende digitale dossiers samen. Het voor-

deel van dergelijke dossiers is dat er links gelegd

worden naar andere websites, wat o.a. betekent

dat, voor een belangrijk deel van het dossier, de

gegevens automatisch geactualiseerd worden.

Bovendien is een dergelijk dossier volstrekt neu-

traal: iedere volksvertegenwoordiger kan zijn of

haar eigen dossier samenstellen, op basis van eigen

inzichten, door selectie van al het materiaal dat

hem of haar nuttig lijkt.

De volgende elektronische dossiers werden aan de

respectieve commissies voorgesteld:

- Europese Grondwet, Commissie voor Buiten-

lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Interna-

tionale Samenwerking en Toerisme;

- Bolkestein-richtlijn, Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en Gezin;

- Lissabon-strategie / rapport Kok, Commissie

voor Economie, Werk en Sociale Economie;

- Gemeentedecreet, Commissie voor Binnenlandse

Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie;

- Milieuportaal, Commissie voor Leefmilieu en

Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.

Er werden uitgebreide papieren dossiers over de

volgende thema’s opgesteld:

- BAM;

- Brussel-Halle-Vilvoorde;

- Financiering Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs;

- Digitaal Vlaanderen.
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In het legislatuurjaar 2004-2005 werden er infor-

matiefiches gemaakt over:

- Iran;

- De Koerden;

- Oezbekistan;

- Roemenië;

- De Russische Federatie;

- Marokko.

Informatiefiches worden voornamelijk gevraagd

naar aanleiding van bezoeken van buitenlandse

delegaties. Op een 4-tal pagina’s wordt een samen-

vatting gemaakt van de politieke structuren van

een land of regio, van de belangrijkste data, feiten

en wetenswaardigheden.

Ruilabonnementen

Op 14 maart 2005 besliste het Bureau van het

Vlaams Parlement, omwille van efficiëntieredenen,

het principe van de ruilabonnementen met de ande-

re parlementen af te schaffen, met uitzondering

van de ingebonden documenten.

De Conferentie van de voorzitters van de 7

Assemblees  schaarde zich op 21 maart 2005 ach-

ter dat voorstel. Ter uitvoering daarvan bevat de

website van het Vlaams Parlement onder

Info/Andere sites/Parlementen de links naar alle

andere parlementen, zodat actuele parlementaire

gegevens en documenten te allen tijde voor ieder-

een digitaal beschikbaar zijn.

2. Website

De website van het Vlaams Parlement is een geïn-

tegreerd elektronisch werkinstrument voor zowel

interne als externe gebruikers. In het kader van de

vermindering van het papiergebruik in het Vlaams

Parlement en de Vlaamse administratie wint de

website aan belang als toegangspoort tot de parle-

mentaire documenten.

Hoofdpagina

De hoofdpagina maakt in één oogopslag de parle-

mentaire actualiteit toegankelijk. De directie

Decreetgeving, het Secretariaat-generaal en de

directie Externe Relaties en Ontvangst leveren een

substantiële en voortdurende inspanning om de

parlementaire gebeurtenissen helder en overzichte-

lijk aan te bieden. Belangwekkende punten uit de

Grafiek 31: 

Evolutie van het aantal ontvangen ibl-aanvragen sinds 1998:
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agenda's van de plenaire vergaderingen en de com-

missievergaderingen, evenementen, bijzondere

gebeurtenissen, enzovoort worden, eventueel met

een foto, zo snel mogelijk aangekondigd en ver-

bonden met meer informatie verder op de site.

Parlementaire databanken

De parlementaire databanken, samen bekend onder

de werknaam Proteus, worden voortdurend actueel

gehouden en vormen het hoofdbestanddeel van de

website. De parlementaire databanken worden

technisch onderhouden door de directie Informati-

ca, functioneel beheerd door de directie Decreetge-

ving, en geactualiseerd door o.a. de medewerkers

van Beknopt Verslag en Handelingen, Stukken,

Agenda's Commissies en Plenaire vergaderingen,

Actuele Vragen en Interpellaties, Verzending, Bio-

grafische Dienst enzovoort. De weergave van de

ingewikkelde parlementaire structuren en proces-

sen in databanken vraagt om een voortdurende bij-

sturing en overleg tussen alle betrokkenen. Zoveel

mogelijk informatie wordt zonder bemiddeling van

de webmaster gepubliceerd. 

De parlementaire documenten zijn beschikbaar in

pdf-formaat.

De inhoud van de parlementaire databanken

bestaat uit de teksten van alle parlementaire docu-

menten sinds 1971, gegevens over de doorlopen

procedures sinds 1995, de agenda’s, de samenstel-

ling van commissies en fracties en de biografische

gegevens van de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers. 

Op 10 januari 2005 besliste het Bureau om de

Schriftelijke Vragen en Antwoorden, met inachtne-

ming van een embargo van 10 werkdagen, op de

website te publiceren. In onderlinge samenwerking

tussen de dienst Schriftelijke Vragen en de directie

Informatica en in goede afspraak met alle kabinet-

ten van de Vlaamse ministers en de Vlaamse admi-

nistraties zijn de nodige voorbereidingen getroffen

om ook dit parlementair controlemiddel in de par-

lementaire databanken op te nemen.

Op 23 mei 2005 heeft het Bureau beslist tot een zo

snel mogelijke publicatie van de Handelingen van

de plenaire vergaderingen en de commissieverga-

deringen op de website: staande de vergadering, de

dag zelf of de dag na de vergadering. De directie

Informatica en de directie Decreetgeving werkten

samen om dat vanaf eind september 2005 mogelijk

te maken.

Er is gestreefd naar een presentatie die de informa-

tie toegankelijk maakt voor de gebruiker die niet

vertrouwd is met de parlementaire werking, door

middel van zogenaamde intuïtieve zoekinterfaces. 

Beheer en Optimalisering 

Het beheer van de website is toevertrouwd aan de

Stuurgroep Website en de Redactieraad. De verant-

woordelijke uitgever is de secretaris-generaal van

het Vlaams Parlement.

De stuurgroep, met vertegenwoordigers uit elke

directie, legt de grote lijn van de website vast en

coördineert de dienstenoverschrijdende samenwer-

king. 

De Redactieraad bestaat uit de webmaster, taal- en

communicatiedeskundigen, een medewerker van

de dienst Externe Relaties en de functionele

beheerder van de parlementaire databanken. De

Redactieraad zorgt voor de dagelijkse voortgangs-

bewaking. Dat houdt onder andere de samenstel-

ling van de hoofdpagina in, de voortgangsbewa-

king van de e-mails en andere berichten aan de

webmaster, en het contact met de informatielever-

anciers. De directie Informatica zorgt voor de tech-

nische ondersteuning van de goede werking van de

website. 

De webmaster wordt, wat de dagelijkse updating

betreft, bijgestaan door verschillende medewerkers

van de Informatheek, voor wie een gespecialiseer-

de opleiding georganiseerd wordt i.s.m. de VDAB

in de herfst 2005. 

Interne en externe gebruikers vinden soms niet de

gewenste informatie, al is die wel beschikbaar.

Daarom werd besloten om de website soberder en

transparanter te maken.

De redactie heeft na een enquête in november 2004

bij de verschillende fracties, en met inachtneming

van de reacties van interne en externe gebruikers,

een nieuwe structuur voorgesteld. Op 23 mei 2005

besliste de Directieraad om de opdracht tot resty-

ling van de lay-out van de website te gunnen aan

de firma Digipoint.

Redactionele bijdragen

De belangrijkste toevoegingen aan de website

zijn de Dienst Europa, het milieuportaal, de

werkvelden van de commissies 2004-2009, infor-

matie over het BlindSurferlabel, de missieverkla-

ring, de pdf-versie van het biografisch lexicon,

de taalmails, het boek "Levende democratie: de
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kracht van een parlement in de 21ste eeuw" en

Librisource.

Vanaf augustus 2004 wordt Visual SourceSafe

gebruikt voor het versiebeheer van de redactionele

bijdragen.

De redactionele bijdragen bevatten 5.079 bestan-

den in 400 folders. Er zijn door de webmasters

1.737 documenten geüpdated, 1.232 toegevoegd en

192 verwijderd.

Onderbouw en connectie

De website wordt gepubliceerd op basis van Java,

Oracle, Javascript en html op Linux-machines, met

een 10 Mb connectie.

Toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden

De website van het Vlaams Parlement is zo

gemaakt dat blinden en slechtzienden alle informa-

tie kunnen raadplegen, zonder dat ze op onoverko-

melijke drempels stuiten. De inspanningen die we

daarvoor hebben geleverd, werden op 27 januari

2005 beloond met het BlindSurferlabel. 

Het BlindSurferlabel is een toegankelijkheidslabel

dat internetgebruikers met een visuele handicap

het signaal geeft dat een website voor hen tech-

nisch vlot toegankelijk is. Het is een certificering

dat de website aan bepaalde normen voldoet, en

voorzieningen bevat voor mensen met een visuele

handicap, maar ook voor mensen met een motori-

sche of andere communicatieve handicap. De aan-

passingen van de site van het Vlaams Parlement

aan de BlindSurfernormen waren vrij ingrijpend en

arbeidsintensief, omdat de site bijzonder veel

gebruik maakt van geavanceerde dynamische tech-

nologieën, waarmee de databank van alle parle-

mentaire documenten en vergaderingen wordt ont-

sloten voor het grote publiek. De implementatie

werd gerealiseerd door een werkgroep BlindSur-

ferlabel, bestaande uit de redactie, de directie

Informatica en de webmasters. Er is dankbaar

gebruikgemaakt van de medewerking van een erva-

ringsdeskundige. Een blinde ambtenaar van het

Vlaams Parlement heeft alle ingrepen onder zijn

vingers gehad.

3. Archief- en Biografische Dienst

De Archiefdienst is belast met het bewaren, selec-

teren, ontsluiten en beschikbaar stellen van de

archiefbescheiden van het Vlaams Parlement. De

Biografische Dienst draagt zorg voor het verzame-

len en bewaren van biografische informatie over de

leden en gewezen leden, en voor het up-to-date

beschikbaar stellen van die informatie via de web-

site van het Vlaams Parlement.

Archiefdienst

Het plotse overlijden van de archivaris, Karel

Degryse, drukte zijn stempel op de werking van de

Archief- en Biografische Dienst het voorbije werk-

jaar, die terugviel op 1 voltijdse medewerker. 

De aanvang van de nieuwe legislatuur bracht een

stijging van de archiefoverdrachten met zich mee.

De Archiefdienst ontving het voorbije werkjaar in

totaal 220 m nieuw archief aan overdrachten door

het Algemeen Secretariaat. Een gedeelte van de

overdrachten kon worden beschreven, geordend en

aan de inventarissen toegevoegd. De archiefbe-

waarplaats bevat momenteel een kleine kilometer

archief en vult daarmee twee jaar na het ingebruik-

nemen ervan een derde van de beschikbare ruimte.

Systematisch wordt overgeschakeld op zuurvrije

archiefdozen. 

De Archiefdienst verzorgde 145 interne uitlenin-

gen van archiefstukken, die na gemiddeld twee

werkdagen teruggeplaatst konden worden in het

archief. Er waren geen externe uitleningen. Er

werd veel aandacht besteed aan het optimaliseren

van de bewaaromstandigheden in de archiefbe-

waarplaats; temperatuur en luchtvochtigheid wer-

den constant gemeten en n.a.v. een aantal inciden-

ten met kapotte leidingen werd een calamiteiten-

plan in de steigers gezet.

Het wekelijkse opslaan van de audio-opnames van

de plenaire vergaderingen en de commissieverga-

deringen op een server, met back-ups op cd-rom’s,

werd voortgezet. De cd-rom’s worden door de

Archiefdienst gebrand. Het archief beschikt

momenteel over 32,2 gigabyte digitale audio-opna-

mes die frequent door het Algemeen Secretariaat

worden geraadpleegd. 150 gigabyte audio-opna-

mes plenaire vergaderingen en commissievergade-

ringen, daterend van voor mei 2003, staan nog op

magneto-optische schijven. Er loopt een project

om ook die te digitaliseren.

De Archiefdienst beheerde het inbinden en verde-

len van de ingebonden parlementaire publicaties

van het lopende werkjaar en van de voorbije legis-

latuur. 
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Biografische Dienst

Het Biografisch Lexicon in gedrukte vorm werd

afgevoerd; het Biografisch Lexicon is voortaan

enkel raadpleegbaar op de website van het Vlaams

Parlement. Daartoe werd door de Biografische

Dienst een nieuwe module op de website uitge-

werkt die de gebruiker in staat stelt om alle biogra-

fische fiches uit te printen.

De gewijzigde samenstelling van het Vlaams Parle-

ment na de verkiezing bracht belangrijke wijzigin-

gen met zich mee in de biografische gegevens en

de parlementaire loopbaan van de Vlaamse volks-

vertegenwoordigers. De Biografische Dienst heeft

die onmiddellijk verwerkt en in PROTEUS en het

daaraan gekoppelde (digitale) Biografisch Lexicon

ingevoerd.

De Biografische Dienst verleende verder onder

meer zijn medewerking aan het onthaal van de

nieuwe parlementsleden, aan de berekening van

anciënniteit, aan de vereniging van gewezen leden

en aan de samenstelling van in plenaire vergade-

ring uitgesproken rouw- en huldespeeches. Dage-

lijks worden daartoe de biografische dossiers en de

persdossiers van leden en gewezen leden bijge-

werkt en aangevuld. De ontsluiting van de pers

gebeurt elektronisch via MEDIARGUS. Sinds

november 2001 zorgt de dienst ook mee voor het

samenstellen van het dagelijkse persoverzicht over

het Vlaams Parlement, dat via MEDIARGUS voor

9 uur ’s morgens aan de parlementaire gemeen-

schap aangeboden wordt. 

4. Schriftelijke vragen

In de loop van 2005 zijn een aantal belangrijke

beslissingen genomen m.b.t. indiening, overzen-

ding en publicatie van de schriftelijke vragen.

Zo kunnen de schriftelijke vragen vanaf juni 2005

louter elektronisch, per e-mail, worden ingediend,

met elektronische handtekening van de indiener

via de elektronische identiteitskaart.

Daarnaast hebben Vlaams Parlement en Vlaamse

Regering op 4 maart 2005 een protocol onderte-

kend waarbij is overeengekomen dat formele over-

zendingen tussen parlement en regering waarvoor

thans een (papieren) handtekening nodig is, voor-

taan louter elektronisch kunnen gebeuren, met

elektronische handtekening via de elektronische

identiteitskaart. De schriftelijke vragen zijn daar-

van de eerste door het Vlaams Parlement goedge-

keurde toepassing. Vanaf 16 september 2005

gebeurt de overzending van de schriftelijke vragen

naar de kabinetten en de overzending van de ant-

woorden naar het parlement dan ook zuiver

elektronisch. Ook de vraagstellers krijgen vanaf

die datum hun eigen exemplaar van het antwoord

door de diensten van het Vlaams Parlement

elektronisch toegestuurd.

Ten slotte heeft de plenaire vergadering van het

Vlaams Parlement op 23 februari 2005 ook het

Reglement gewijzigd wat de publicatie van de

beantwoorde schriftelijke vragen betreft. Die wij-

ziging behelst twee belangrijke aspecten. 

Vanaf 1 oktober 2005 worden de beantwoorde

schriftelijke vragen stelselmatig gepubliceerd op

een speciale pagina van de website van het Vlaams

Parlement, naargelang de antwoorden worden ver-

strekt. Er wordt daarbij nog wel een "embargo" van

tien werkdagen in acht genomen; in die periode

kunnen de vraagstellers eerst zelf kennis nemen

van het antwoord. Na publicatie op de website

worden de vragen en antwoorden opgenomen in

maandelijkse verzamelbulletins. Die verschijnen

zowel in gedrukte vorm als op de website. Ten

slotte zijn de beantwoorde schriftelijke vragen ook

te allen tijde afzonderlijk consulteerbaar in de

databank van het Vlaams Parlement.

Een niet minder belangrijk aspect is dat vanaf 1

oktober 2005 de antwoorden op schriftelijke vra-

gen worden gepubliceerd zoals ze door de kabinet-

ten zijn verstrekt, dus zonder dat de diensten van

het Vlaams Parlement nog taalkundige correcties

uitvoeren, annotaties aanbrengen of lay-out verzor-

gen. In de praktijk geldt dat voor alle antwoorden

op schriftelijke vragen die vanaf 16 september

2005 aan het parlement zijn bezorgd.

De statistische gegevens over de schriftelijke vra-

gen vindt u in Hoofdstuk II van dit jaarverslag.

5. Taal- en Communicatieadvies

Taalafspraken

Taal- en Communicatieadvies geeft mondelinge en

schriftelijke adviezen ter verbetering van het taal-

gebruik in het Vlaams Parlement. Door de ervaring

dat vaak dezelfde vragen over taal worden gesteld,

ontstond het idee om afspraken te maken over
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bepaalde taalkwesties en die afspraken voor ieder-

een bereikbaar en centraal beschikbaar te maken.

Juist het begin van een nieuwe legislatuur leek een

goed moment om over taalkwesties af te stemmen

samen met de schrijvende of corrigerende parle-

mentaire diensten, zoals Commissies, Openbare,

Handelingen, Beknopt Verslag en SchriftelijkeVra-

gen.

Op basis van een rondvraag werd een niet-limita-

tieve lijst van taalafspraken vastgelegd. Door de

afspraken te plaatsen op het intranet, kwamen die

ook beschikbaar voor alle taalgebruikers in het

parlement. De potentiële doelgroep is immers rui-

mer dan alleen het personeel van het Algemeen

Secretariaat en strekt zich uit tot de hele parlemen-

taire gemeenschap. Wanneer ook de Vlaamse

volksvertegenwoordigers, de medewerkers van de

voorzitter en van de bureauleden en de medewer-

kers van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, het

fractiepersoneel en het personeel van de PPI’s zich

aan de taalafspraken zouden houden, kan een gro-

tere eenheid in schriftelijk taalgebruik bereikt wor-

den. De taalafspraken dragen er zo toe bij preven-

tief de taalkwaliteit binnen het Vlaams Parlement

te stroomlijnen en te bewaken. 

De Taalafspraken (Richtlijnen en toelichting &

Alfabetische lijst) staan sinds begin 2005 op het

intranet, zodat ze gemakkelijk door de parlemen-

taire gemeenschap geraadpleegd kunnen worden.

Het is de bedoeling de Taalafspraken up-to-date te

houden en regelmatig een nieuwe versie ervan op

het intranet te zetten. Aanvulling kan variëren van

lijstjes woorden en begrippen of een uitvoerige

afkortingenlijst tot algemene richtlijnen, zoals een

vraag-en-antwoordbehandeling van een bepaald

taalprobleem, bv. de schrijfwijze van getallen, aan-

eenschrijven in het algemeen enz. Samen met de

verzameling taalmails en de link naar

Taaladvies.net, de officiële taaladviessite van de

Nederlandse Taalunie, moeten de Taalafspraken

een hanteerbaar instrument bij taalvragen zijn. 

intranet.vlaamsparlement.be

Een intranet kan in een organisatie fungeren als een

centraal punt waar interne bedrijfsinformatie, nuttige

externe informatie en intern algemeen gebruikte toe-

passingen een plaats vinden. Tot het begin van het

parlementaire jaar 2004-2005 werd door de directie

Informatica een technisch afgewerkte eerste versie

van een intranet voorbereid. In 2004-2005 werd de

inhoud van het intranet geanalyseerd en uitgewerkt.

Die inhoud werd geïmplementeerd in de technische

versie door de directie Informatie in samenwerking

met Informatica en de diverse informatieleveran-

ciers. Vanaf januari 2005 was het intranet gedeelte-

lijk toegankelijk, en werd het in stadia afgewerkt en

opengesteld. Op 11 juli was een afgewerkte, inhou-

delijk uitgebalanceerde versie intranet van het

Vlaams Parlement volledig operationeel.

Het intranet is fundamenteel enerzijds een verza-

mel/portaalsite voor alle belangrijke interne infor-

matie van het Vlaams Parlement, en anderzijds een

interactief communicatie-instrument voor de parle-

mentaire gemeenschap. Het grote voordeel - maar

tegelijk ook de grote uitdaging - van een intranet

was daarbij dat het voor de volledige parlementaire

gemeenschap toegankelijk is. 

Het intranet bestaat uit een aantal zogenaamde tab-

bladen: grotere, samenhangende gehelen van infor-

matie. De tabbladen zijn opgebouwd uit informa-

tieblokken of portlets, waarin de informatie wordt

aangeboden. De invoer van de informatie gebeurt

decentraal door de inhoudelijk verantwoordelijke

diensten, onder het toezicht van een intranet-

beheerder. 

- Het tabblad Actueel, de homepage van het intra-

net, bevat recente informatie gerelateerd aan de

kerntaken van het Vlaams Parlement (agenda's,

recente verslagen, recente persoverzichten, een

centraal berichtenbord,enz.). 

- Het tabblad Parlementair Werk bevat instrumen-

ten waarmee het parlementaire werk wordt

geregeld en gestroomlijnd, basisdocumentatie

voor de parlementaire werking, reglementen en

regelingen, een toegang tot de parlementaire

databanken, enz. 

- Achtergrondinformatie bij het parlement (zoals

huisstijlregels, een persarchief, taalhulpmidde-

len) staat op het tabblad Documentatie. Daar

kunnen ook tijdelijk belangrijke informatie-

blokken worden aangeboden. 

- Het tabblad Service is het centrale punt voor elke

vorm van dienstverlening in het parlement (tech-

nische zaken, informaticahulpverlening, catering,

enz.). Naast informatie (handleidingen) bevat het

ook automatische formulieren waarmee stan-

daarddiensten (een defect signaleren, een broodje

bestellen) kunnen worden uitgevoerd. 

- Het tabblad Personele Zaken bevat informatie

over het statuut en de financiële situatie van

parlementsleden, en hrm-aspecten en personeel-
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saangelegenheden van politieke medewerkers

en ambtenaren. Die informatie is differentieel

toegankelijk: alleen gebruikers waarvoor een

informatieblok relevante informatie bevat, krij-

gen er toegang toe. 

- Elke gebruiker heeft een eigen tabblad, Mijn

Pagina, dat hij zelf kan samenstellen uit alle

informatieblokken van het intranet, gepersona-

liseerde informatieblokken (bv. met een over-

zicht van parlementaire initiatieven voor een

parlementslid) en dat bovendien elektronische

dossiers per commissie kan bevatten: elke

volksvertegenwoordiger kan zo het elektroni-

sche dossier van zijn eigen commissies op zijn

persoonlijke pagina plaatsen. 

Sinds begin maart 2005 is het intranet ook als

extranet, van buitenaf, bereikbaar via een beveilig-

de verbinding. De kabinetten van de Vlaamse

ministers hebben toegang tot het extranet sinds

begin juli 2005. 

6. Juridische dienst

De Juridische dienst heeft een drievoudige opdracht.

Vooreerst verricht de dienst studiewerk, en verleent

hij advies aan de voorzitter, het Bureau, de secreta-

ris-generaal en de Directieraad met betrekking tot

het parlementair recht in ruime zin. Vervolgens geeft

de Juridische dienst tweedelijnsadvies aan andere

directies over andere takken van het recht. De Juridi-

sche dienst is tot slot ook verantwoordelijk voor het

beheer van de rechtsgedingen waarbij het Vlaams

Parlement partij is.  Naar aanleiding van de creatie

van een juridische functie bij de directie Administra-

tie werd overeengekomen dat alle juridische vraag-

stukken inzake aangelegenheden die tot de bevoegd-

heid van de directie Administratie behoren, inclusief

eventuele rechtsgeschillen, voortaan door de directie

Administratie opgevolgd zullen worden.

In de zitting 2004 ging de meeste aandacht naar de

installatie van het nieuw verkozen parlement, met

vragen over het onderzoek van de geloofsbrieven,

de eedaflegging, onverenigbaarheden enz. In de

zitting 2004-2005 behandelde de Juridische dienst

o.m. de volgende dossiers: harmonisering van de

decreten over de instellingen die aan het Vlaams

Parlement verbonden zijn, een evaluatie van de

verzoekschriftenprocedure, de toegang tot het

Rijksregister en het Centraal Strafregister, open-

baarheid van bestuur, diverse huishoudelijke regle-

menten (van het Vredesinstituut, de Vlaamse Con-

trolecommissie voor de Verkiezingsuitgaven, de

Directieraad en het Bureau), auteursrecht op infor-

matiedossiers, de toepassing van de subsidiari-

teitstoets die neergelegd is in het ontwerp van de

Europese Grondwet, de vermogens- en mandaten-

aangifte van de parlementsleden, diverse over-

heidsopdrachten en personeelsaangelegenheden,

enkele reglementsaanpassingen, de splitsing van

het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde,

de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, het Kaderverdrag voor de bescherming

van de nationale minderheden, enz.

7. Verzending en documentenbeheer

De dienst Verzending-documentenbeheer heeft als

taak het materiële beheer en de verwerking van

documenten, ook van de elektronische vorm ervan.

Het belangrijkste onderdeel van die opdracht is

ervoor te zorgen dat al het parlementaire drukwerk

en andere documenten tijdig ter bestemming gera-

ken, via diverse kanalen, zoals per post, per fax,

per e-mail, en via de website.

Het abonnementenbeheer wordt eveneens door de

dienst zelf verzorgd, van het contact met de abon-

nees tot de facturatie. 

Thematische digitale verzending

De belangrijkste vernieuwing voor de dienst Ver-

zending-documentenbeheer was het invoeren van

de thematische digitale verzending. Hierdoor kon-

den de abonnees zich niet enkel per thema op de

publicaties van het Vlaams Parlement abonneren

maar konden ze ook kiezen op welke manier die

werden bezorgd, digitaal of in papieren versie.

Vanaf januari 2005 werd  de thematische digitale

verzending opgestart voor de Vlaamse volksver-

tegenwoordigers, wat een ingrijpende verandering

teweegbracht.

Voortaan kunnen zij zich per thema abonneren via

post en/of mail, in tegenstelling tot vroeger toen ze

automatisch alle documenten van het Vlaams Par-

lement toegestuurd kregen. Hierdoor werd het

massale papierverbruik sterk gereduceerd; de afna-

me ging zelfs de verwachtingen te boven. Er was

een gemiddelde daling van 80,4% voor het aantal

papieren documenten. Er werd gemiddeld 50% van

de documenten via e-mail gevraagd.

De digitale en thematische verzending werd ver-

volgens per 1 maart 2005 toegepast voor het Alge-
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meen Secretariaat. Hier is het aantal papieren ver-

sies gemiddeld met 58,75% gedaald. 

Het papierverbruik werd ten slotte ook voor een

groot deel gereduceerd door het optrekken van de

abonnementsprijzen voor het zittingsjaar 2004-2005.

De mogelijkheid tot selectief abonneren werd ver-

der uitgewerkt, waardoor vanaf 1 oktober 2005 ook

ministers en hun kabinetten, kabinetschefs, de

geaccrediteerde pers, medewerkers en de overige

abonnees zich thematisch en/of digitaal kunnen

abonneren. Ook hier valt een verdere daling van

het papierverbruik te verwachten.

Takenpakket

Taken buiten de administratieve en praktische

werkzaamheden voor het verzenden en het stock-

beheer van de publicaties zijn o.a.:

- adressering van omslagen en overzendingen van

documenten voor leden van de diverse commis-

sies, en voor andere diensten van het Algemeen

Secretariaat; 

- de behandeling van interne en externe aanvra-

gen voor parlementaire publicaties, facturatie

incluis; 

- een eerste controle van de door de externe druk-

ker geleverde pdf-documenten, het beschikbaar

stellen op de website van die documenten en het

bijhouden van een registratiechecklist ervan;

- het up-to-date houden van/en atomiseren van

Handelingen ten behoeve van het decreetgevend

informatiesysteem Proteus;

- organisatie en uitvoering van aanbieding van

selectieve (thematische) en/of elektronische

verspreiding van parlementaire documenten,

waaronder het waarnemen van elektronische

abonnementen (per e-mail).

8. Dienst Europa

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement

heeft op 3 mei 2005 beslist dat het noodzakelijk

was om binnen het Vlaams Parlement te beschik-

ken over een Dienst Europa. Op 1 juni 2005 werd

binnen de directie Informatie een Dienst Europa

opgericht met als primaire taak zoveel mogelijk

nuttige informatie over Europese aangelegenheden

in te winnen en te synthetiseren voor de Vlaamse

volksvertegenwoordigers. De Dienst moet ervoor

zorgen dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers

zich tijdens het wetgevingsproces bewust zijn van

de Europese regelgeving en initiatieven, dat de

Europese dimensie altijd aanwezig is en de de

impact ervan duidelijk is in alle geledingen van het

Vlaams Parlement.

De Dienst Europa werd gehuisvest op de 6e verdie-

ping van het Huis van de Vlaamse Volksvertegen-

woordigers. Tijdens de resterende maanden van het

parlementaire jaar 2004-2005 heeft de Dienst

Europa een strategische planningsnota opgesteld

die op 8 juli 2005 door het Uitgebreid Bureau werd

goedgekeurd. De Dienst Europa heeft ook de eer-

ste nuttige contacten gelegd met de Vlaamse Per-

manente Vertegenwoordiging bij de Europese

Unie, met de Vlaamse administratie en met de

kabinetten van de Vlaamse minister-president en

van de minister van Bestuurszaken, Buitenlands

Beleid, Media en Toerisme.

De Dienst Europa is ook nauw betrokken bij het

opstellen van een samenwerkingsakkoord tussen

de verschillende Belgische parlementen betreffen-

de het Mechanisme  van Vroegtijdige Waarschu-

wing voor de Subsidiariteit.

9. Parlando

Het Vlaams Parlement heeft sinds december 2001

een huisblad, Parlando genaamd. Het is een uitga-

ve die vier keer per jaar verschijnt, telkens bij het

wisselen van de seizoenen. Er is dus een lente-,

zomer-, herfst- en winternummer. 

Het huisblad is bedoeld als instrument voor interne

communicatie voor de personeelsleden van het

Algemeen Secretariaat, van de PPI's, van de frac-

ties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. 

Naast de verantwoordelijke uitgever, de directeur

Informatie, bestaat de redactie uit negen leden. Ze

worden bijgestaan door een aantal personeelsleden

van het Algemeen Secretariaat die de vaste rubrie-

ken verzorgen, of door telkens weer andere losse

medewerkers die de artikels – op verzoek van de

redactieleden – aanleveren. 

De inhoud van Parlando is zeer gevarieerd: zake-

lijke informatie over de interne werking van het

parlement, personeelsinformatie, en veeleer ont-

spannende lectuur maar steeds gelinkt aan het

Vlaams Parlement. 

Parlando wordt gelay-out en gedrukt (in een oplage

van 850 exemplaren) door de huisdrukkerij van het

Vlaams Parlement.
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Tentoonstelling

1 oktober 2004 – 25 maart 2005
10u – 17u

GRATIS TOEGANG

Gesloten op zon- en feestdagen 
en van 24 december tot en met 3 januari.

in het Vlaams Parlement

te LAND, ter ZEE

en in de LUCHT

in het Vlaams Parlement

Vlaams Parlement   • De Loketten  •  IJzerenkruisstraat 99   •  1000 Brussel
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1. Publiekswerking

1.1 Evenementen

Het Vlaams Parlement stelt zijn zalen ter beschik-

king van instellingen en verenigingen, voor initia-

tieven met een maatschappelijke meerwaarde. Tij-

dens de zittingen 2004 en 2004-2005 vonden in het

Vlaams-Parlementsgebouw 141 evenementen

plaats waaraan in totaal 30.532 belangstellenden

deelnamen. 

Bijna de helft (66) van de evenementen ging uit

van de Vlaamse overheid (Vlaams Parlement,

Vlaamse Regering, Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, Vlaamse openbare instellingen).

Tevens stelt het Vlaams Parlement zijn zalen in

ruime mate open voor sociaal-culturele en econo-

mische initiatieven die voldoende maatschappelijk

relevant zijn. Dat levert een bonte verscheidenheid

van evenementen op. Uiteraard blijven eveneens de

Vlaamse volksvertegenwoordigers en de erkende

politieke fracties gebruikmaken van het Vlaams-

Parlementsgebouw (23 evenementen). 

Opvallend was de grote belangstelling van het

publiek voor de open dagen die het Vlaams Parle-

ment organiseerde: tijdens de Brusseldag die op 16

oktober 2004 op initiatief van de Gezinsbond

plaatsvond, bezochten 6.511 belangstellenden het

parlement; de Vlaanderendag op 24 april 2005

lokte 2.600 bezoekers en tijdens het Brusselse

Open Monumentenweekend van 17 en 18 septem-

ber 2005 waren meer dan 2.200 Vlamingen en

Franstaligen present.

1.2 Ontvangst van bezoekers

1.2.1 Bezoekers- en informatiecentrum

In het bezoekers- en informatiecentrum De Loket-

ten in het Huis van de Vlaamse Volksvertegen-

woordigers kunnen bezoekers terecht voor infor-

matie over het Vlaams Parlement, alle rondleidin-

gen starten en eindigen er en er werd een parle-

mentswinkel uitgebouwd. In de parlementswinkel

vindt men niet alleen het meer traditionele aanbod

van boeken, educatief materiaal en andere publica-

ties over het parlement; er is een ruim aanbod van

relatiegeschenken (puzzels, kantoorbenodigdhe-

den, champagne, vaatwerk enzovoort) met het par-

lementaire logo.

Naast de ontvangst van bezoekers, vindt in het

bezoekers- en informatiecentrum ook jaarlijks een

grote, gratis toegankelijke tentoonstelling plaats.

Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 was Panamaren-

ko er te gast (cf.infra).

1.2.2 Rondleidingen

De groepen die het Vlaams Parlement bezoeken,

krijgen een bondige toelichting over de opdracht

en de werking van het Vlaams Parlement, de archi-

tectuur en de overal opgestelde werken van heden-

daagse Vlaamse kunstenaars. 

De gidsen zijn de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers en hun medewerkers en een vijftigtal vrijwilli-

gers-ambtenaren. Kandidaatgidsen krijgen een

opleidingssessie. Verscheidene gidsen kunnen

rondleidingen geven in vreemde talen zoals het

Frans, het Engels, het Duits, het Spaans, het Itali-

aans en het Russisch.

Tijdens de zittingen 2004 en 2004-2005 namen

30.545 bezoekers deel aan een rondleiding. De

meeste bezoekers komen uit middelbare scholen

die de educatieve aanpak van de groepsbezoeken in

het Vlaams Parlement appreciëren. 

1.2.3 Ontvangst van individuele bezoekers bij

openbare vergaderingen

In het Vlaams Parlement zijn de plenaire vergade-

ringen en de commissievergaderingen in principe

openbaar. In de voorbije periode trok de plenaire

vergadering 1.057 toehoorders  De bezoekers krij-

gen op de publiekstribune van de plenaire vergade-

ring een informatieve folder. Daarin vinden ze uit-

leg over de plenaire vergadering en de Koepelzaal.

Hoofdstuk IV
De externe relaties van het Vlaams Parlement
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Tijdens de zittingsjaren 2004 en 2004-2005 woon-

den 1.487 belangstellenden de commissievergade-

ringen bij.

1.2.4 Ontvangst van individuele bezoekers

Mensen komen niet alleen naar het Vlaams Parle-

ment om vergaderingen bij te wonen. Zij kunnen er

ook een Vlaamse volksvertegenwoordiger ontmoe-

ten, op een fractievergadering uitgenodigd zijn of

om een of andere reden de diensten van het parle-

ment opzoeken. In de periode van dit jaarverslag

waren dat er meer dan 15.000. 

Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 ontving het

Vlaams Parlement een recordaantal (90.637)

bezoekers. Het uitzonderlijk hoge cijfer is te dan-

ken aan het grote succes van de tentoonstelling

“Panamarenko in het Vlaams Parlement” en aan de

3 open dagen die het Vlaams Parlement tijdens het

voorbije zittingsjaar organiseerde.

Tabel 62: Het totale aantal bezoekers tijdens de

voorbije zittingsjaren 

(1999 tot 2004-2005)

Zittingsjaar Bezoekerstotaal

1999 4.973

1999-2000 58.368

2000-2001 53.410

2001-2002 66.597

2002-2003 73.608

2003-2004 85.382

2004 6.444

2004-2005 90.637

Tabel 61: Het aantal bezoekers in het Vlaams Parlement tijdens de zittingsjaren 2004 en 2004-2005

Zittingsjaar Bezoekers Bezoekers Bezoekers Bezoekers Diverse Bezoekers Bezoekers-

evenementen rondleidingen commissies plenaire individuele tentoonstelling totaal

vergadering bezoekers

2004 2.700 2.172 442 1.130 6.444

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

TOTAAL 30.442 30.545* 1.487 1.057 15.361 28.189*   97.081*

* tijdens de periode 2004-2005 namen circa 10.000  van de 28.189 bezoekers aan de tentoonstelling (kolom 7) ook deel aan

een rondleiding (kolom 3); om dubbeltelling te vermijden, werden zij in het totale aantal bezoekers (kolom 8) vanzelfspre-

kend slechts 1 maal meegerekend.
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1.3 Tentoonstelling Panamarenko

Van 1 oktober 2004 tot 25 maart 2005 organiseerde

het Vlaams Parlement in De Loketten zijn tweede

expositie “Panamarenko in het Vlaams Parle-

ment. Te land, ter zee en in de lucht”. Er kwamen

28.189 geïnteresseerden op af. Zo’n 10.000 van

hen combineerde een bezoek aan de tentoonstel-

ling met een rondleiding in het Vlaams Parlement.

De tentoonstelling bood een boeiend beeld van de

ongebreidelde verbeeldingskracht die Panamaren-

ko sinds het begin van de jaren zestig aan de dag

legt. Zijn oeuvre evolueert op de grenzen van kunst

en wetenschap. Hij ontwerpt tuigen gebaseerd op

de vlucht van insecten, maar ook met magnetische

velden, waardoor ontsnappen aan de zwaartekracht

mogelijk wordt. Ze worden soms door motoren,

dan weer door mensenkracht aangedreven.

Als extern adviseur voor de tentoonstelling werd

Flor Bex, eredirecteur van het Muhka, aangetrok-

ken. Hij stelde de collectie samen in overleg met

Panamarenko. De achttien geëxposeerde werken

gaven een overzicht van 1975 tot 2004. Naast

negen grote werken stonden in de gerestaureerde

postchequeloketten vier kleinere creaties of model-

len en vijf multiples. 

Achtergrondinformatie kregen de bezoekers via

een audiogids. De kunstenaar vertelde in zijn eigen

bekende stijl anekdotes over elke creatie. Voor toe-

lichting bij de ondertitel van de tentoonstelling

kwamen drie experts aan bod: autopiloot Jacky

Ickx (te land), admiraal Willy Herteleer (ter zee)

en ballonvaarder Wim Verstraeten (in de lucht) gin-

gen de confrontatie aan met de kunstwerken van

Panamarenko. De klankband was beschikbaar in

drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

Van de tentoonstelling verscheen een minicatalo-

gus in drie talen (Nederlands, Frans en Engels), die

ter plekke verkrijgbaar was tegen 1 euro. Een ori-

gineel en onuitgegeven aandenken aan de tentoon-

stelling was de modelbouwdoos van het “Vliegend

Eiland” (2004), één van de geëxposeerde werken.

Voor de prijs van 50 euro kon de bezoeker met de

nodige modelbouwmaterialen “zijn eigen Panama-

renko” creëren. Het resultaat is een exacte kopie

van het kunstwerk op de helft van de ware grootte.

Op 22 februari 2005 ontving voorzitter De Batselier de 25.000ste bezoeker aan de tentoonstelling, 

mevrouw Arlette Wille.
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De kunstenaar gaf zelf een persoonlijke touch aan

het constructieplan door een tekening op de cover.

De beperkte oplage van 1500 modelbouwdozen

was tegen het einde van de tentoonstelling volledig

uitgeput.

1.4 Publicaties

In de rubriek “Praktische informatie voor het

publiek” achteraan in dit legislatuurverslag vindt u

beknopte informatie over alle publicaties van het

parlement. Hierna volgt enkel een kort overzicht

van de nieuwe initiatieven en wijzigingen.

1.4.1 Boek “Levende democratie – De kracht van

een parlement in de 21ste eeuw”

Het boek “Levende democratie – De kracht van

een parlement in de 21ste eeuw”, totstandgekomen

onder redactie van parlementsvoorzitter Norbert

De Batselier, bevat een aantal bijdragen van

Vlaamse academici en parlementsmedewerkers

over diverse aspecten van de werking van een

hedendaags parlement, mede in het licht van de

ontwikkelingen die de politieke democratie de

voorbije jaren heeft doorgemaakt. De bedoeling

ervan is in de eerste plaats een aanzet te leveren tot

een verder debat over parlementaire vernieuwing.

1.4.2 De brochure van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement biedt een gratis brochure

aan over zijn opdracht en werking. In de voorbije

periode werd er een nieuwe editie van de Neder-

landstalige versie gedrukt. Bij elke herdruk wordt

de tekst geactualiseerd. De brochure bestaat ook in

het Frans, Engels, Duits en Spaans, en is te verkrij-

gen op eenvoudig verzoek. 

1.4.3 Het jaarverslag en het legislatuurverslag

Het Vlaams Parlement publiceert sinds zijn eerste

rechtstreekse verkiezing jaarverslagen en legisla-

tuurverslagen. De oplage van de jaarverslagen

bedraagt thans 2.100 exemplaren (1.100 gedrukte

exemplaren en 1.000 op cd-rom). Het jaarverslag

Op 6 oktober 2004 stelt voorzitter De Batselier het boek 

“Levende democratie – De kracht van een parlement in de 21ste eeuw” voor.
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en het legislatuurverslag worden door het parle-

ment zelf verspreid. Ze worden toegestuurd aan

alle openbare bibliotheken in Vlaanderen, de

Vlaamse bibliotheken van Brussel en alle biblio-

theken van Vlaamse universiteiten en hogescholen.

2. Media

2.1 De geaccrediteerde media

Het Vlaams Parlement heeft geen eigen woord-

voerder. De woordvoerders zijn de politieke

instanties. Externe Relaties verzorgt de contacten

met de media. Daarbij wordt een onderscheid

gemaakt tussen de geaccrediteerde en de niet-geac-

crediteerde media. Accreditatie is gereserveerd

voor media die geregeld berichten over het Vlaams

Parlement. Het is een erkenning die recht geeft op

een aantal extra faciliteiten. De relaties tussen het

parlement en de media worden geregeld door een

mediareglement, goedgekeurd door het Bureau. 

De perssyndicus die de geaccrediteerde journa-

listen hebben gekozen, is Peter Simoens van de

Nederlandstalige redactie van het persagentschap

Belga. De perssyndicus vertolkt de wensen van

zijn confraters bij het Vlaams Parlement.

2.2 Mediadienstverlening ten behoeve van de par-

lementaire gemeenschap

De parlementaire gemeenschap kan bij Externe

Relaties terecht voor adressen en andere contactge-

gevens van journalisten en media. 

Regelmatig worden persberichten verstuurd over

de belangrijkste gebeurtenissen in het Vlaams Par-

lement. Elke maand krijgen de geaccrediteerde

media een overzicht van de evenementen die in de

komende maand plaatsvinden. 

2.3 Begeleiding van de media in het Vlaams 

Parlement

Het Parlement reikt aan de journalisten van de

geaccrediteerde media een permanente toegangs-

badge uit. Daarmee kunnen zij het Vlaams Parle-

ment vrij in en uit. In de Koepelzaal en in de com-

missiezalen beschikken de journalisten over eigen

plaatsen om de openbare vergaderingen te volgen.

De geaccrediteerde journalisten beschikken boven-

dien over afzonderlijke kantoren met de nodige

aansluitingen.

De geaccrediteerde media worden van alle infor-

matie en documentatie voorzien die zij nodig heb-

ben, en krijgen automatisch een abonnement op de

publicaties van het Vlaams Parlement zoals de

stukken en de agenda's. De lijst met de actuele vra-

gen in de plenaire vergadering wordt toegestuurd

zodra die is vastgelegd. Voor die actuele vragen,

een vast onderdeel van de plenaire vergadering, is

er vrij veel mediabelangstelling. Niet-geaccredi-

teerde journalisten krijgen alles wat zij nodig heb-

ben op eenvoudig verzoek.

3. Educatieve dienst en burgerschaps-

vorming: De Kracht van je Stem

Het Vlaams Parlement heeft in zijn missie ver-

klaard het democratisch draagvlak van de samenle-

ving te willen versterken door het uitdragen en

aanmoedigen van burgerzin. De educatieve dienst-

verlening en het educatieve aanbod van De Kracht

van je Stem speelt daarin een essentiële rol.

De Kracht van je Stem wil actief bijdragen tot: 

- het ontwikkelen van het democratisch bewust-

zijn van (jonge) mensen;

- het ondersteunen van de meningsvorming en het

stimuleren van de meningsuiting;

- het stimuleren van de actieve participatie aan de

vertegenwoordigende democratie;

- het ontwikkelen van democratische attitudes;

- het stimuleren van kritische reflectie.

De educatieve dienst wil deze doelstellingen reali-

seren door het ondersteunen van het onderwijs in

zijn taak van opvoeden tot burgerzin en door bur-

gerschapsvorming in het levenslang en levensbreed

leren te ondersteunen. De educatieve dienst heeft

hiervoor een ruim aanbod ter beschikking van het

onderwijs en vormingswerk.

Lesmateriaal 

Het lesmateriaal van De Kracht van je Stem heeft

tot doel leerkrachten en leerlingen materiaal aan te

reiken om te werken rond democratie en burgerzin.

Dat veronderstelt zowel het verwerven van kennis

van de democratische spelregels als het verwerven

van vaardigheden en attitudes. Het materiaal

levert, naast basisinformatie, diverse werkvormen

en oefeningen om de creativiteit en het probleem-

oplossende vermogen van de leerlingen te stimule-

ren. Groepsopdrachten doen een appel op hun

samenwerkingsbereidheid. Ze leren deelnemen aan

een pluralistisch debat. Het educatieve materiaal
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sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen

burgerzin en sociale vaardigheden. Ook vakgebon-

den eindtermen zoals o.a. voor het vak geschiede-

nis kunnen ermee bereikt worden. Het materiaal is

tevens geschikt voor themadagen of projectweken

in de klas of in de hele school.

Het educatieve dagprogramma in het Vlaams Par-

lement

In januari 2004 werd gestart met een beperkt

proefproject voor een educatief dagprogramma in

het Vlaams Parlement. Na bijsturing werd in sep-

tember 2004 het dagprogramma op de website aan-

gekondigd. Het was op zeer korte tijd volgeboekt.

Van september 2004 tot juni 2005 volgden 2.570

leerlingen (119 klassen) het dagprogramma.

Het doel is te werken aan de democratische vor-

ming van de leerlingen. Ervaringsgericht leren

staat centraal. Al spelend oefenen de leerlingen

allerlei vaardigheden en democratische attitudes:

luisteren naar elkaar, samen een oplossing uitwer-

ken en verdedigen, argumenteren, respect opbren-

gen voor de mening van anderen. Doorheen het

programma geraken ze vertrouwd met onze politie-

ke overheden en instellingen. Dat dit plaatsvindt in

de gebouwen van het Vlaams Parlement maakt het

allemaal ‘echter’.

Bij het educatieve dagprogramma werd een bro-

chure ontwikkeld die naar alle ingeschreven leer-

krachten wordt verstuurd na reservatie. Het doel

van de brochure is een instrument aan te reiken

voor de voorbereiding en verwerking van het dag-

programma in de klas. De educatieve dienst wil op

die manier leerkrachten stimuleren om het dagpro-

gramma te integreren in een ruimere werking rond

democratie en burgerzin, zodat het bezoek aan het

Vlaams Parlement geen eenmalige en vrijblijvende

schooluitstap blijft. 

De begeleidende brochure voor het basisonderwijs

is beschikbaar sinds januari 2005. De begeleidende

brochure voor het secundair onderwijs is beschik-

baar vanaf eind 2005. 

Leerkrachtendag in het Vlaams Parlement

Op 16 februari 2005 vond in het Vlaams Parlement

de tweede leerkrachtendag over democratische

opvoeding en burgerzin plaats, georganiseerd door

de educatieve dienst. 110 leerkrachten uit uiteenlo-

pende onderwijsrichtingen namen deel. 

Na een inleiding door prof. dr. Dimo Kavadias

(VUB) over “ De school als politieke leeromge-

ving. De (beperkte) invloed van het secundair

onderwijs op politiek relevante houdingen van jon-

geren in Vlaanderen”, konden de deelnemers in

kleine groepen ervaringen uitwisselen en zoeken

naar succesfactoren m.b.t. initiatieven rond demo-

cratie en burgerzin. De besprekingen werden afge-

rond met een panelgesprek met vertegenwoordi-

gers van de onderwijskoepels en pedagogische

begeleidingsdiensten. De eindconclusies werden

geformuleerd door prof. Stefaan Fiers.

Deelname aan externe studiedagen en onderwijs-

beurzen 

De educatieve dienst nam deel aan verschillende

externe studie- en nascholingsdagen:

- de educatieve beurs van de onderwijsdagen pro-

jectmatig werken, georganiseerd door Canon

Cultuurcel van het departement Onderwijs op

25 en 28 februari 2005;

- de onderwijsbeurs Vlaamse Onderwijsdagen in

Gent van 27 februari tot 2 maart 2005;

- voorstelling van de werking van De Kracht van

je Stem op de nascholingsdag van de Academi-

sche lerarenopleiding K.U. Leuven Sociale

Wetenschappen (Vliebergh-Senciecentrum) op

2 maart 2005

Informatieloket voor leerkrachten

Een vlotte telefonische en elektronische dienstver-

lening is essentieel voor een goede ‘klantenbin-

ding’. De medewerkers van de educatieve dienst

bieden de leerkrachten concrete informatie op

maat aan en zoeken actief mee naar mogelijkheden

en oplossingen voor het werken rond burgerzin. 

Samenwerking en netwerkvorming

Interne werkgroepen binnen het Vlaams Parlement

garanderen het optimale gebruik van de interne

deskundigheid omtrent specifieke thema’s; externe

project-werkgroepen met vormingsorganisaties

bundelen de krachten rond specifieke thema’s of

doelgroepen. De stuurgroep van De Kracht van je

Stem speelt een belangrijke rol in de band met het

onderwijsveld.

Tijdens het werkjaar 2004-2005 werd samenge-

werkt met verschillende externe organisaties.
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- Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de

Basiseducatie (VOCB). Vanaf september 2005

bieden de centra voor basiseducatie een traject

maatschappijoriëntatie aan, dat bestaat uit vaste

modules en keuzemodules. Voor de doelgroep

van cursisten uit de basiseducatie heeft De

Kracht van je Stem een specifiek educatief aan-

bod dat in samenwerking met het VOCB geac-

tualiseerd wordt en waar nodig aangevuld om

een integratie in de nieuwe modulaire structuur

mogelijk te maken. 

- Met het Centrum Informatieve Spelen (CIS)

werd samengewerkt voor de vernieuwing van

het educatieve spelmateriaal. Het CIS verzorgt

tevens de distributie van de ‘doedozen’. CIS

begeleidt de simulatiespelen van het educatieve

dagprogramma in het Vlaams Parlement. 

- Met de dienst voor onderwijsontwikkeling

(DVO) werd op verschillende tijdstippen over-

legd in verband met de (vakoverschrijdende)

eindtermen.

- Vzw Vormen biedt educatief materiaal en bege-

leiding aan leerkrachten inzake mensenrechten-

educatie. Met de vzw Vormen wordt op regel-

matige tijdstippen informatie uitgewisseld en

samengewerkt inzake de modules mensenrech-

ten en kinderrechten van het educatief materi-

aal. Vzw Vormen verzorgde ook een workshop

op de leerkrachtendag 2005.

- Met het Knooppunt democratie van de Koning

Boudewijn Stichting (KBS) wordt samenge-

werkt voor de ontwikkeling van educatief mate-

riaal.

- Toemeka vzw, beweging voor een verstaanbare

samenleving, is een beweging binnen het soci-

aal-cultureel werk. Toemeka vzw heeft heel wat

ervaring met doelgroepen die een beperkte taal-

ontwikkeling hebben en is een aangewezen

partner om maatschappelijk kwetsbare doel-

groepen en personen met een beperkte taalont-

wikkeling te bereiken. Met de vzw Toemeka

werd in 2004 een brochure voor de Europese en

Vlaamse verkiezingen ontwikkeld. 

De stuurgroep van De Kracht van je Stem

De stuurgroep van De Kracht van je Stem stuurt de

inhoudelijke en didactische ontwikkeling van het

educatieve aanbod van en adviseert het Bureau van

het Vlaams Parlement m.b.t. de werking van de

educatieve dienst.

Voorzitter: Francis Decoster

Leden: Chris Wyns, Paul Wyckmans, prof.

Stefaan Walgrave, Wim Verdyck, Kris

Van Esbroeck, Ankie Vandekerckhove,

Lieve Steurbaut, Willy Schuermans,

Michael Meyers, Marc Le Bruyn, prof.

Marc Hooghe, Roos Herpelinck, Ann

Drieghe, Diane De Keyser.

Zij vertegenwoordigen volgende geledingen:

RAGO, VSKO, POV, OVSG, VOCB, VLOR,

Vlaamse Overheid, aangevuld met externe deskun-

digen.

4. Buitenlandse en Europese betrekkingen

De buitenlandse betrekkingen van het Vlaams Par-

lement zijn te situeren in verschillende geledingen

van de organisatie. De commissie voor Buitenland-

se en Europese Aangelegenheden legt zich onder

andere toe op het Vlaamse buitenlandse beleid en

de ratificatie van Europese verdragen (zie hoofd-

stuk II, 2.2.4). Een nieuwe dienst, de Dienst Euro-

pa, volgt de relevante beslissingen van de Europese

instanties op de voet (meer informatie hierover

vindt u in Hoofdstuk III). Via de deelname aan de

congressen van de CALRE werkt de voorzitter mee

aan de belangenbehartiging van alle regionale wet-

gevende assemblees in Europa (cf. infra).

4.1 Buitenlandse ontvangsten

Sinds jaar en dag kan het Vlaams Parlement op

heel wat buitenlandse interesse rekenen. Veel

belangstelling gaat uit naar de communautaire

spitstechnologie van de Belgische staatsstructuur:

ons land mag dan al complex zijn, vele landen met

etnische conflicten beschouwen het als een voor-

beeld van hoe verschillende bevolkingsgroepen

vreedzaam kunnen samenleven. Ook de inhoude-

lijke kant van het Vlaamse beleid wekt interesse

op. Het dringt intussen tot heel wat buitenlandse

bewindsvoerders door dat Vlaanderen op belangrij-

ke domeinen zijn eigen koers kan bepalen. 

Hoewel de meeste vragen van buitenlandse geïnte-

resseerden via e-mail een antwoord krijgen, bezoe-

ken ook elk jaar een aantal buitenlandse delegaties

het parlement in levende lijve. Zo ontvingen leden

van de commissie voor Buitenlandse Aangelegenhe-

den een delegatie van regionale parlementsleden uit

de Joegoslavische deelstaat Montenegro, een gebied

waar het autonomievraagstuk momenteel brandend

actueel is. De gedachtewisseling had dan ook voor-

namelijk betrekking op de staatshervorming.
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Ondervoorzitter Carl Decaluwe ontving de commis-

sie, bevoegd voor Etnische Minderheden, van het

parlement van Vietnam en onderhield die commis-

sieleden over de wetgevende bevoegdheden van het

Vlaams Parlement, de vreedzame samenwerking van

verschillende taalgemeenschappen en de rol van het

Vlaams Parlement in de communautaire verhoudin-

gen. Ook "the Standing Committee" (de commissie,

bevoegd voor Reglement en Procedures) van datzelf-

de Vietnamese parlement was in Brussel te gast: zij

werd ontvangen door secretaris-generaal Wim Tes-

sier. Een andere bezoeker met vooral belangstelling

voor onze staatsstructuur was het vooraanstaande

Cubaanse parlementslid  Martha Cabrisas. 

Uit Catalonië, traditioneel een regio met een sterke

binding met Vlaanderen, ontvingen we dit jaar de

Conselle de l'Audiovisual (Audiovisuele Raad),

die diverse Vlaamse volksvertegenwoordigers uit

de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

vragen stelden over de manier waarop in Vlaande-

ren een eigen medialandschap tot stand was kun-

nen komen. 

Tot slot vermelden we nog dat de Panamarenko-

tentoonstelling aanleiding gaf tot een bezoek van

enkele leidinggevende ambtenaren van de Neder-

landse Tweede Kamer, die het idee om een kunst-

tentoonstelling in een parlementsgebouw te organi-

seren ook in Den Haag willen realiseren.

4.2 CALRE (Conferentie van de wetgevende

regionale assemblees van Europa)

Het Europese netwerk van wetgevende regionale

assemblees bestond eind 2004 uit 76 leden uit 8

Europese lidstaten. De uitbreiding van het netwerk

naar de 10 nieuwe lidstaten van Europa zal

uiteraard afhangen van de interne evolutie.

Na de succesvolle zesde CALRE-conferentie  van

Brussel eind oktober 2002, georganiseerd door de

Belgische deelstaatparlementen, uitvoerig beschre-

ven in het jaarverslag 2002-2003 en in het legisla-

tuurverslag 1999-2004, nemen we de inhoudelijke

draad weer op bij de zevende CALRE-conferentie,

gehouden in Reggio Calabria (Italië) op 27 en 28

oktober 2003.

In het kader van de CALRE ontving voorzitter De Batselier op 3 maart 2005 collega’s uit diverse andere

deelstaatparlementen. Vlnr: Giacomo Spissu (Sardegna), Johann Holztrattner (Salzburg), Alessandro Tes-

ini (Friuli Venezia Giulia), Ernest Benach i Pascual (Catalunya), Norbert De Batselier, Louis Siquet

(Duitstalige Gemeenschap), José Manuel Fernández Santiago (Castilla y Léon), Fernando López Carras-

co (Castilla-La Mancha), Purificación Sáez González (Cantabria), Alejo Salas Alonso (Extremadura).
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Zevende CALRE-conferentie in Reggio Calabria

op 27 en 28 oktober 2003

De verklaring van Reggio Calabria, die unaniem

werd aangenomen, behandelde de volgende hoofd-

punten :

- de CALRE is tevreden is over de voorliggende

ontwerptekst van Europese Grondwet, maar

betreurt dat voor de regionale parlementen nog

steeds niet is voorzien in de mogelijkheid om

rechtstreeks een beroep in te leiden bij het Hof

van Justitie ;

- er wordt opnieuw aangedrongen op een waarne-

mersstatuut van een afvaardiging van de CALRE

in de COSAC (Conferentie van de commissies

voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

van de lidstaten van de Europese Unie);

- in de contacten met de Europese instellingen

wordt een status quo vastgesteld en de stellin-

gen van de vorige verklaringen worden opnieuw

opgenomen. Het amendement van de voorzitter

van het Vlaams Parlement, Norbert De Batse-

lier, inzake de raadpleging door het Comité van

de Regio’s ten opzichte van landen waar regio-

nale bevoegdheidswetten van kracht zijn en de

verplichting van de Europese instellingen om te

motiveren wanneer zij een advies van het Comi-

té van de Regio’s naast zich leggen, werd una-

niem aanvaard;

- inzake de uitbreiding van de Europese Unie met

10 nieuwe lidstaten, is de verklaring van Reggio

Calabria voorzichtig positief; er worden part-

nerschappen voorgesteld met de regio’s uit de

nieuwe landen;

- er wordt akte genomen van de dialoog die onder

het Italiaanse voorzitterschap werd gerealiseerd

met andere regionale parlementen die niet over

wetgevende bevoegdheden beschikken. De Bel-

gische regionale parlementen hebben zich tegen

die uitbreiding van de CALRE steeds verzet;

- er is opnieuw een verklaring over insulaire en

ultraperiferische regio’s waarbij de CALRE

haar bereidwilligheid uitdrukt ter bescherming

van de valorisatie van de geografische, taalkun-

dige, culturele, grondwettelijke en sociale

diversiteit van de Europese regio’s.

Achtste CALRE-conferentie in Milaan op 25 en 26

oktober 2004 

De achtste CALRE-conferentie stond in het teken

van de ondertekening van het Verdrag tot vaststel-

ling van een Grondwet voor Europa, inzonderheid

van de versterking en de verfijning van het subsidi-

ariteitsbeginsel.

De protocollen die aan de tekst van de Grondwet

worden gehecht, geven aan de nationale en ook aan

de regionale parlementen met wetgevingsbevoegd-

heid een plaats bij de beoordeling van de naleving

van het subsidiariteitsbeginsel. De regionale parle-

menten zien daarin een uitstekend middel om de

regio’s, die dichter bij de burger staan, een inbreng

te geven op het Europese forum en zo het democra-

tische deficit tussen Europa en de burger te ver-

kleinen.

De Verklaring van Milaan besteedt daarom veel

aandacht en aan de geëigende procedures om het

subsidiariteitsbeginsel en de plaats van de Europe-

se regionale parlementen daarin geen dode letter te

laten blijven. (Zie ook o.m. het verslag van de

Commissie CONST van de heer Peter Straub,

voorzitter van het Comité van de Regio’s en Land-

tagspresident van Baden-Württemberg, dat medio

2005 werd afgerond.)

Hierbij de belangrijkste aandachtspunten:

1. de regionale parlementen willen zo spoedig

mogelijk de rol die de nieuwe Europese grond-

wet hun toekent in de Europese besluitvorming

via de subsidiariteitstoets effectief opnemen;

2. hiertoe moet een informatienetwerk worden

opgericht tussen het Comité van de Regio’s, de

regionale wetgevende assemblees en de regerin-

gen van de regio’s met wetgevende bevoegdhe-

den;

3. de regionale wetgevende assemblees moeten,

overeenkomstig hun bevoegdheden, lid kunnen

worden van de COSAC;

4. men moet de dialoog met het Europees Parle-

ment verder ontwikkelen en consolideren;

5. de regionale parlementen willen bijdragen tot

de verspreiding van de Europese gedachte via

hun eigen publiekswerking;

6. de CALRE steunt de interparlementaire samen-

werking binnen haar leden en verwijst naar het

Netwerk van de Commissies voor Europese

zaken van de regionale wetgevende parlementen

(Norpec );

Negende CALRE-Conferentie in Barcelona oktober

2005 in voorbereiding

Ter voorbereiding van de negende CALRE-confe-

rentie in Barcelona in het najaar van 2005, heeft
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het Catalaanse voorzitterschap, in de persoon van

parlementsvoorzitter Ernest Benach i Pascual, aan-

gegeven dat de hernieuwde actielijnen blijven :

- de versterking, vernieuwing van de samenwer-

king van de CALRE met de Europese instellin-

gen;

- het consolideren van de positie van de regionale

assemblees in de Europese context;

- het opzetten  van een de nodige instrumenten

voor de subsidiariteitstoets in samenwerking

met de nationale parlementen en het Comité van

de Regio’s;

- de verdieping van de culturele en taalkundige

diversiteitsaspecten;

- de verdieping van het regionale democratiecon-

cept door o.m. het gebruik van nieuwe informa-

tie- en communicatietechnologieën in gang te

zetten;

- de bevordering en structurering van de CALRE

als samenwerkingsverband tussen de regionale

parlementen van Europa die wetgevende

bevoegdheden hebben. 

Om al deze actiepunten concreter te kunnen uit-

werken, heeft het Permanent Comité drie werk-

groepen opgericht :

- Werkgroep subsidiariteit : o.l.v. de heer Peter

Straub, voorzitter van het Comité van de Regio-

’s en ook voorzitter van de Landtag van Baden-

Württemberg; 

- Werkgroep decentralisatie, regionale democra-

tie en Handvest van de Regio’s (waarin ook de

betrekkingen met de nieuwe lidstaten, de nieu-

we buurlanden en de betrekkingen met de Euro-

mediterrane assemblees zijn begrepen): o.l.v. de

heer Riccardo Nencini, voorzitter van de assem-

blee van Toscane;

- Werkgroep over digitale democratie (e-demo-

cracy) : o.l.v. de heer Juan Maria Atuxta Mendi-

ola (Baskenland) ter voorbereiding van de

Wereldtopconferentie van Steden en Regio’s

over de Informatiemaatschappij, te Bilbao op 9-

11 november 2005.

Voorzitter Norbert de Batselier is namens de Belgi-

sche CALRE-leden toegetreden tot de werkgroep

Subsidiariteit  (Bureaubeslissing van 18 april

2005).

Het is de bedoeling om aan de hand van een con-

creet voorbeeld een soort subsidiariteitstest te

doen. Zo’n test moet duidelijk maken waar de

obstakels liggen voor de regionale parlementen.

Het is de bedoeling dat een netwerk van regionale

parlementen aan elkaar rapporteert. De test gebeurt

in samenwerking met het Comité van de Regio’s.

Samenwerking met het Comité van de Regio’s

Het algemeen secretariaat van de CALRE onder-

houdt zeer goede contacten met het Comité van de

Regio’s. Dit Europese orgaan heeft immers ook

een vooraanstaande rol te spelen in het bewaken

van het subsidiariteitsprincipe in de Europese

regelgeving en beschikt over een feitelijk kennis-

centrum inzake subsidiariteit.

De Commissie voor constitutionele aangelegenhe-

den en governance (CONST) van het Comité van

de Regio’s nodigde op 3 maart 2005 alle CALRE-

voorzitters uit om deel te nemen aan een hoorzit-

ting/gedachtewisseling over het thema van de sub-

sidiariteit en het belang van de regionale parlemen-

ten in het besluitvormingsproces van de Europese

Unie (o. a. de verslagen van Peter Straub en Luc

Van de Brande). 

Tijdens die bespreking kon vooral genoteerd wor-

den dat men ook in andere Europese lidstaten met

regionale parlementen (o.a. Duitsland en Oosten-

rijk) op zoek is naar een adequate formule om de

regionale parlementen in een zo vroeg mogelijk

stadium te betrekken bij de totstandkoming van de

Europese regelgeving en de subsidiariteitscontrole.

Andere initiatieven

Voorzitter De Batselier heeft op 24 februari 2005

namens de CALRE, als vervanger van voorzitter

Benach i Pascual (Catalonië), deelgenomen aan de

tweede “Gestructureerde dialoog” tussen de Euro-

pese Commissie en de Europese regio’s en steden.

De dialoog werd voorgezeten door Commissie-

voorzitter Barroso en vond plaats in het halfrond

van het Europees Parlement.

Naast de leden van het Comité van de Regio’s

waren hierop uitgenodigd de voorzitter en de

woordvoerders van diverse Europese verenigingen:

CALRE, Council of European Municipalities and

Regions (CEMR), Association of European Border

Regions (AEBR), Conference of Peripheral Mariti-

me Regions of Europe (CPMR), REGLEG (Regio’s

met legislatieve bevoegdheden), Assembly of

European regions (AER).

Met deze “structured dialogue”, die in 2004 voor het

eerst plaatshad, wil de Europese Commissie de dia-

loog met de Europese regio’s en steden bevorderen.



149

Het idee is gegroeid uit het Witboek van de Euro-

pese Commissie over European Governance

(2001), waarin werd vastgesteld dat de Europese

instellingen beter moeten samenwerken met en

attenter zijn voor de behoeften van de Europese

regio’s en steden.

In zijn toespraak wees voorzitter Norbert De Bat-

selier op het belang van de regionale inbreng in

een open en participatieve Europese besluitvor-

ming.
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De Bureauzaal

Vlaams Parlement
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1. De werkingsbegroting 

In tabel 63 en grafiek 32 vindt u de evolutie van de

dotatie voor de gewone uitgaven van het Vlaams

Parlement voor de voorbije vijf jaar. Deze dotatie

wordt uitgetrokken op de begroting van de Vlaam-

se Gemeenschap. De dotatie 2005 bleef ongewij-

zigd ten opzichte van 2004.

Hoofdstuk V
De mensen en de middelen van het Vlaams Parlement
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Grafiek 32: Dotatie voor de gewone uitgaven van het Vlaams Parlement

Tabel 63: Dotatie voor de gewone uitgaven van het Vlaams Parlement

2001 48.587.130,86 euro

2002 58.646.000,00 euro

2003 68.000.000,00 euro

2004 75.000.000,00 euro

2005 75.000.000,00 euro
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De rekening van de gewone uitgaven voor 2004

bedroeg 71.609.899,17 euro. De verdeling van de

uitgaven vindt u in tabel 64 en grafiek 33.

Tabel 64: Verdeling van de gewone uitgaven van het Vlaams Parlement in 2004

Parlementsleden en hun medewerkers 30.273.365,71 €

Politieke fracties en hun personeel 7.758.020,03 €

Medewerkers van het Vlaams Parlement 13.300.542,16 €

Gewone kosten voor de gebouwen 3.391.701,70 €

Werkingskosten 5.785.921,65 €

Ombudsdienst, Kinderrechtencommissariaat en viWTA 3.994.499,79 €

Andere kosten 7.105.848,13 €

TOTAAL 71.609.899,17 €

Grafiek 33: Verdeling van de gewone uitgaven van het Vlaams Parlement in 2004
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De schoonmaak werd in de loop van deze periode

ook geëvalueerd. Deze evaluatie was minder posi-

tief en met de firma werden de nodige afspraken

gemaakt voor een verbetertraject. Er werd vastge-

steld dat dit wel degelijk heeft gewerkt. Bij de ver-

volgevaluatie werd een significante verbetering

vastgesteld.

Techniek

In de loop van de besproken periode werd er inten-

sief gezocht naar middelen om de geluidskwaliteit

in de Koepelzaal te verbeteren. De problemen met

de geluidskwaliteit bestaan al sedert de ingebruik-

name en hebben vooral te maken met de ongewone

vorm van de glazen koepel en het concept van de

plenaire vergaderzaal. Om ze het hoofd te bieden,

werden de luidsprekers vervangen door actieve

luidsprekers met gestuurd geluid. Verder is het ook

de bedoeling om op  elke werkplek een aanslui-

tingspunt voor een hoofdtelefoon te plaatsen.

Daarnaast werd er ook begonnen met het up-to-

date te houden van de technische installaties, reke-

ning houdend met beschikbare nieuwe technieken.

De installaties in het Vlaams Parlementsgebouw

zijn vaak immers al 10 jaar oud, waardoor niet

altijd wisselstukken beschikbaar zijn.

Ook in het Huis van de Vlaamse Volksvertegen-

woordigers werden nog een aantal technische

onvolkomenheden weggewerkt. Het betrof foutieve

aansluitingen en correcties van de documentatie

(as-build dossiers) op basis van wat er in realiteit

werd vastgesteld. Ook het systeem voor de aircon-

ditioning heeft de nodige problemen opgeleverd.

In het kader van de technische ondersteuning is het

in gebruik nemen van het ERP-pakket SAP een

belangrijke vernieuwing. Met dat pakket kunnen

de technische werkzaamheden beter worden

gevolgd. Een andere vernieuwing is het uitbeste-

den van het onderhoud van de technische installa-

ties voor de domeinen elektriciteit, klimaatregeling

(HVAC), sanitair en keukeninstallaties.

Aankoop

Met de aankoopdienst werd er verder gewerkt aan

het versterken van het principe van de centrale aan-

koop. De ingebruikname van het nieuwe ERP-pak-

ket SAP per 1 januari 2005 heeft dat principe een

grote impuls gegeven. Hierdoor werden de ver-

In bijlage 13 vindt u een gedetailleerd overzicht

van de ontvangsten en de uitgaven voor 2004.

De rekening van het Vlaams Parlement wordt

gecontroleerd door het Rekenhof. Zij werd steeds

fundamenteel in orde bevonden. 

2. De infrastructuur van het Vlaams 

Parlement

De gebouwen

Het Vlaams Parlement beschikt over 2 gebouwen:

het eigenlijke Vlaams Parlementsgebouw en het

Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. 

In het Vlaams Parlementsgebouw werd begonnen

met onderhoudswerken naar aanleiding van het 10-

jarige gebruik van het gebouw. Zo werd onder

meer het parket op een aantal verdiepingen grondig

behandeld (afschuren en opnieuw vernissen) en

werden een aantal ruimten opnieuw geschilderd.

Deze werkzaamheden maken deel uit van een

omvangrijker onderhoudsplan voor de volgende

jaren, om er voor te zorgen dat de gebouwen van

het Vlaams Parlement in goede staat blijven. In het

kader van de meerjarenbegroting werden daarvoor

de nodige middelen uitgetrokken.

Verder werd er ook een begin gemaakt met de ver-

nieuwing van het berichtennetwerk (PAT) en het

ICT-datanetwerk.

Het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers

werd op 17 mei 2004 definitief opgeleverd. Ook

hier werden, door het intensieve gebruik, al onder-

houdswerkzaamheden gestart. Zo werd het parket

in het Atrium en in de restaurants grondig behan-

deld. Verder werden een aantal lokalen opnieuw

geschilderd.

Facility

De catering van het Vlaams Parlement kent een

onverwacht succes. De uitgevoerde evaluatie gaf

aan dat ze zeer geapprecieerd wordt door de parle-

mentaire gemeenschap. Om de huidige kwaliteit en

aantrekkingskracht te behouden, werden er ook

een aantal extra investeringen uitgevoerd in het

restaurant en de keuken. Met deze investeringen

werden ook aan aantal vastgestelde tekortkomin-

gen aan het initiële ontwerp van de keuken bijge-

stuurd.
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schillende actoren meer verplicht om hun bestel-

lingen via de aankoopdienst te plaatsen. Dat had

ook zijn weerslag op het werkvolume. Alleen al in

het eerste kwartaal van 2005 werden er evenveel

dossiers behandeld als in 2004.

Drukkerij

De heruitrusting van de drukkerij met de overgang

naar een volledig digitale omgeving werd afge-

rond. Door deze evolutie werd er ook overgegaan

naar het meer in huis drukken van documenten. Zo

werden de Handelingen van de commissievergade-

ringen volledig in eigen beheer afgedrukt. Voor de

Handelingen van de plenaire vergadering werd met

deze werkwijze gestart. In de volgende periode zal

het systeem geëvalueerd worden en eventueel uit-

gebreid naar andere documenten. 

Magazijnbeheer

Met ingang van 1 december 2004 beschikt het

Vlaams Parlement over een dienst centrale goede-

renontvangst. Door de ingebruikname van het

ERP-pakket SAP werd deze functie immers nood-

zakelijk om zo een goede voortgangsbewaking van

de goederenstromen in het Vlaams Parlement

mogelijk te maken.

Het economaat van het Vlaams Parlement had als

gevolg van de verkiezingen van juni 2004 vrij veel

werk met het coördineren van de leveringen van de

contingenten gepersonaliseerd briefpapier, kaartjes

en enveloppen aan de Vlaamse volksvertegenwoor-

digers. Deze operatie werd met succes afgerond

tegen het kerstreces 2004.

In het algemeen zal de invoering van het ERP-pak-

ket een betere voortgangsbewaking van de maga-

zijnen van het Vlaams Parlement mogelijk maken,

zodat deze efficiënt beheerd kunnen blijven.

3. ICT

Op het vlak van ICT zette het Vlaams Parlement de

ingeslagen weg van digitalisatie voort, waarbij ICT

opgevat wordt als een nuttig werkinstrument eer-

der dan als een modeverschijnsel of gadget. Nieu-

we technologieën worden grondig geëvalueerd en

daar waar ze een belangrijke meerwaarde kunnen

betekenen voor de werking van het Vlaams Parle-

ment, worden ze ingezet. Met de verjonging van

het Vlaams Parlement als gevolg van de verkiezin-

gen in 2004 is ook het informaticabewustzijn van

de leden en hun medewerkers aanzienlijk toegeno-

men. Dat maakt dat ze overduidelijk de belangrijk-

ste stuwende kracht zijn geworden in het informa-

tiseringsproces.

Digitale Selectieve verzending

Tot voor kort werden alle parlementaire stukken en

documenten steeds naar alle leden en andere exter-

ne belanghebbenden verstuurd. Aan het begin van

dit zittingsjaar werd, in samenwerking met de

directie Informatie een systeem van (digitale)

selectieve verzending ontwikkeld en ingevoerd.

Enerzijds geeft dit systeem, dat gekoppeld is aan

het centrale informatiesysteem “Proteus”, aan de

leden de mogelijkheid om zich te abonneren op

een aantal inhoudelijke categorieën (grosso modo

de verschillende commissies) en anderzijds laat het

hen de keuze tussen een klassiek abonnement en

een e-mailabonnement. Een dergelijk systeem ver-

mindert aanzienlijk de oplage van de documenten

en de belasting voor de secretariaten van de

Vlaamse volksvertegenwoordigers, die vroeger een

enorme massa (vaak nutteloos) papier te verwer-

ken kregen.

Het succes van het systeem is in de eerste plaats

daaraan te danken dat de Vlaamse volksvertegen-

woordigers er massaal gebruik van hebben

gemaakt. De mate waarin ze hun keuzes hebben

beperkt en het hoge aandeel van de inschrijvingen

op de e-mailversie maken dat er nog slechts een

fractie van de vroegere hoeveelheid papier ver-

bruikt wordt (zie voor meer informatie hierover het

Hoofdstuk III over het informatiebeleid).

Hotspots

Met het oog op een vlotte toegang tot de nodige

informatie was het cruciaal dat de Vlaamse volks-

vertegenwoordigers in de verschillende vergader-

zalen van het Vlaams Parlement toegang hadden

tot het internet. Om praktische redenen werd er

geopteerd voor draadloze WiFi-technologie.

Gezien het niet onbelangrijke veiligheidsaspect en

het beheer van de toegangen werd ervoor geop-

teerd om de installatie en de uitbating van deze

hotspots uit besteden. De firma Belgacom had

hiervoor de voordeligste offerte en kreeg de

opdracht toegewezen.
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Uit de statistieken blijkt dat de hotspots in alle

commissiezalen regelmatig gebruikt worden. In de

plenaire zaal hebben in juni 24 verschillende per-

sonen de hotspot op één of ander moment gebruikt. 

De gebruikte formule maakt dat de hotspots ook

volwaardig deel uitmaken van het hotspotnetwerk

van Belgacom. Daardoor kunnen de Vlaamse

volksvertegenwoordigers hun abonnement gebrui-

ken op alle Belgacom hotspots in het land en heb-

ben externe gebruikers (met name de pers) die toe-

gang tot de Belgacom hotspots hebben, ook toe-

gang via de hotspots in het Vlaams Parlement.

Elektronische identiteitskaart 

In de loop van het afgelopen zittingsjaar werd een

project rond het gebruik van de Belgische Elektro-

nische identiteitskaart (EIK) gestart. Bij de FOD

Binnenlandse zaken werd de erkenning van het

project aangevraagd en verkregen. Er werd

gevraagd aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers

om vrijwillig in te stappen. Meer dan 90% van alle

volksvertegenwoordigers deden dat, en ruilden hun

oude identiteitskaart in voor een nieuw digitaal

exemplaar.

Het gebruik van de EIK is voor het Vlaams Parle-

ment een belangrijke stap in de digitalisering van

de werkprocessen. Nu is het immers mogelijk om

documenten waaronder parlementaire initiatieven

digitaal te ondertekenen en te versturen naar het

Algemeen Secretariaat. 

Intranet

In nauwe samenwerking met de directie Informatie

werd een gloednieuw intranet ontwikkeld en opge-

zet. Dit gepersonaliseerde intranet groeide snel uit

tot één van de belangrijkste informatiebronnen en

communicatiekanalen binnen het Vlaams Parle-

ment. (Voor meer informatie over de inhoudelijke

aspecten zie Hoofdstuk III over het informatiebe-

leid.)

SAP

In de loop van het afgelopen zittingsjaar werd de

geïntegreerde beheerssoftware SAP geïmplemen-

teerd en met succes in productie genomen.

Daardoor worden de administratieve processen

beter ondersteund en aan elkaar gekoppeld en heeft

het management de mogelijkheid om de gegevens

te gebruiken als basis voor het beleid. De imple-

mentatie werd gerealiseerd door een multidirectio-

neel projectteam waarbij naast de directie ICT ook

alle andere directies betrokken waren.

Een stabiele en performante informaticaomge-

ving

Hoe goed de initiatieven of toepassingen ook zijn,

zonder een stabiele serveromgeving kan men er

weinig mee aanvangen. De tijd dat informatica een

gadget was en dat men aanvaardde dat computers

regelmatig uitvielen, ligt ver achter ons. Vandaag

vereist de goede werking van het parlement een

permanente beschikbaarheid van de ondersteunen-

de informaticaomgeving (website, informatiedata-

banken, mailsystemen, enz, ... )

Het afgelopen jaar werd er daarom zwaar geïn-

vesteerd in nieuwe servers, backupapparatuur en

een verbeterde internetconnectiviteit. 

4. Kunstintegratie 

Met werk van Fabre, Raveel, Gaudaen, Vertessen,

Eerdekens, Bijl, Debruyckere, Duchateau, Legrand

en zovele anderen biedt het Vlaams Parlement zijn

talloze bezoekers een representatief overzicht van

haast alles wat naam en faam heeft in de heden-

daagse Vlaamse kunstwereld. Een belangrijke

lacune was tot voor kort Panamarenko. Daarom

adviseerde de commissie voor Integratie van

Kunstwerken op 15 oktober 2004 naar aanleiding

van de tentoonstelling "Panamarenko in het

Vlaams Parlement" om Panamarenko's zeer recente

werk “Het Vliegend Eiland” (bouwjaar 2004) aan

te kopen. Het Bureau heeft dit voorstel vervolgens

bekrachtigd. "Het Vliegend Eiland" is sinds mei

2005 te bewonderen in de hall aan de bezoekersin-

gang van het Huis van de Vlaamse Volksvertegen-

woordigers.

Het Vliegend Eiland is met een diameter van 1,85

meter geen maquette, maar een origineel en

authentiek kunstwerk van Panamarenko zelf. Daar-

naast bestaat van deze door zonne-energie aange-

dreven hovercraft ook een 17 meter brede versie,

die achteraf is gerealiseerd door een atelier. Het

eiland was anderzijds ook in desktopformaat ver-

krijgbaar, verpakt in een Panamarenko-bouwdoos,

die tijdens de tentoonstelling te koop werd aange-

boden. 
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De aankoop van een Panamarenko betekende het

laatste advies van de commissie voor Integratie

voor Kunstwerken in haar oude samenstelling. De

uit veertien leden bestaande commissie was opge-

richt ter gelegenheid van de afwerkingfase van het

Vlaams-Parlementsgebouw en had als opdracht

advies uit te brengen over de opdrachten aan kun-

stenaars om werken in het nieuwe gebouw te inte-

greren. Ook na de voltooiing van het parlements-

gebouw was de rol van de commissie geenszins

uitgespeeld. Het Vlaams Parlement besteedde

immers elk jaar 125.000 euro aan de aankoop van

kunstwerken, die telkens werden aangekocht na

een advies van de kunstcommissie. Ter gelegen-

heid van de ingebruikname van het Huis van de

Vlaamse Volksvertegenwoordigers jureerde zij in

2001 en 2002 zelfs een internationale wedstrijd en

selecteerde ze uit meer dan honderd inzendingen

vijf kunstenaars voor een ingrijpende kunstintegra-

tieprojecten in het nieuwe kantoorgebouw.

In 20 december 2004 besliste het Bureau van het

Vlaams Parlement om de commissie eveneens te

raadplegen over het onderwerp en de inhoud van

de grote tentoonstellingen die jaarlijks in de Loket-

ten worden gehouden. Om de commissie terzake

als een efficiënt adviesorgaan te kunnen laten func-

tioneren, achtte men het wenselijk om de commis-

sie met veertien leden te vervangen door een com-

pactere groep van experts. Concreet werd de nieu-

we commissie samengesteld uit één kunstexpert

per Vlaamse provincie, aangevuld met een ver-

tegenwoordiger van de academische wereld, en de

commissievoorzitter. De commissie zelf mocht

vervolgens twee Vlamingen coöpteren die in het

buitenland hun stempel drukken op het kunstbe-

leid. 

Dat leverde de volgende samenstelling op:

- Voorzitter: 

Flor Bex, kunsthistoricus, eredirecteur

MUHKA Antwerpen.

- Namens de Vlaamse provincies:

Jan Boelen (Lim), Directeur Z33 Hasselt;

Hans Martens (OVl), kunsthistoricus, adviseur

Kunsten minister voor Cultuur;

Ernest Van Buynder (Ant), vast secretaris UA

Antwerpen;

Willy Van den Bussche (WVl), kunsthistoricus,

conservator PMMK Oostende;

Hilde Van Gelder (VBr), docent kunstgeschie-

denis K.U.Leuven. 

- Uit de academische wereld

Francis Smets, doctor in de kunstgeschiedenis,

eredocent Hogeschool Limburg.

- Gecoöpteerde "buitenlandse" experts

Ann Demeester, directrice van W139 in Amster-

dam (NL); 

Hilde Teerlinck, directrice van Crac Alsace in

Altkirch (F).

Behalve over de tentoonstelling in de Loketten en

over de eventuele verdere aankoop van kunstwer-

ken, adviseert de commissie het Bureau voortaan

ook over de volgende aspecten van het kunstbeheer

in het parlement: het onderhoud van de bestaande

werken; het eventueel aan derden in depot geven

van gestockeerd werk; de bepaling van de huidige

waarde van de werken in het patrimonium; andere

aangelegenheden waarin haar advies nuttig is.

Op 11 januari 2005 had de eerste vergadering

plaats van de hervormde commissie. De eerste

opdracht van de prille commissie bestond erin over

het thema te adviseren van de tentoonstelling in de

Loketten voor het zittingsjaar 2005-2006. De com-

missie stelde unaniem voor om werk van Jan Fabre

te exposeren. Zijn driedimensionale kunst kan uit-

stekend tot zijn recht komen in de zaal. Jan Fabre

is bovendien een van de belangrijkste artistieke

vertegenwoordigers van Vlaanderen en spreekt een

groot publiek aan. 

5. Het Algemeen Secretariaat

5.1 Directieraad

Tijdens de zittingsjaren 2004 en 2004-2005 was

de Directieraad samengesteld uit zeven leden: de

secretaris-generaal, die de Directieraad voorzit, en

de directeurs van de directies Administratie,

Decreetgeving, Informatie, Externe Relaties en

Ontvangst, Infrastructuur & Logistiek en Informa-

tica. Na de afronding van de selectieproeven voor

directeur die ter uitvoering van de reorganisatie

van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Par-

lement vanaf september 2003 werden georgani-

seerd, werden tijdens de zittingsjaren 2004 en

2004-2005 drie extern geselecteerde directeurs lid

van de Directieraad. Op 1 augustus 2004 trad

Johan De Graeve in dienst als directeur van de

directie Informatie, op 1 december 2004 Reginald

Leuridan als directeur van de directie Administra-

tie en op 1 september 2005 Kurt De Vriendt als

directeur van de directie Informatica. In afwach-
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ting van hun benoeming, werden die directies

geleid door waarnemend directeurs, die tevens lid

waren van de Directieraad.

De Directieraad heeft twee belangrijke opdrachten.

Enerzijds bereidt hij de dossiers van het Bureau en

het Uitgebreid Bureau voor en is hij verantwoorde-

lijk voor de vlotte uitvoering van de beslissingen

van het Bureau en het Uitgebreid Bureau. Daar-

naast heeft de Directieraad eigen bevoegdheden.

De belangrijkste, de bevoegdheden inzake perso-

neelsaangelegenheden, zijn verankerd in het Perso-

neelsstatuut van het personeel van het Algemeen

Secretariaat. De overige, die voornamelijk betrek-

king hebben op de aankoop- en bestelbevoegdheid,

zijn opgenomen in het delegatiebesluit van 29

maart 2004.

Sedert het zittingsjaar 2004-2005 vergaderde de

Directieraad in principe elke week. Dat verklaart

waarom de totale vergaderduur tijdens deze zit-

tingsjaren, met name 77,25 uur, beduidend hoger

lag dan tijdens de vorige legislatuur toen de Direc-

tieraad gemiddeld 37 uur per jaar vergaderde.

5.2 Personeelsbeleid: realisaties en uitdagingen 

Na een herschikking van de organisatiestructuur in

2003, werden in het zittingsjaar 2004-2005 acties

ondernomen om het personeelsbeleid te vernieu-

wen. Zo bracht de directie Administratie een dis-

cussie over de doelstellingen van het personeelsbe-

leid op gang. Aan die besprekingen namen zowel

leden van de Directieraad als medewerkers van de

eigen directie deel. Er werd overeenstemming

bereikt over de dragende doelstelling van het per-

soneelsbeleid, namelijk bijdragen tot een stabiele,

stimulerende werkomgeving met oog voor bezet-

ting in termen van capaciteit en kwaliteit, waar

polyvalente medewerkers met pro-actieve expertise

actief zijn en waar de leidinggevende coach en rol-

model is.

De directie Administratie groepeert de kerntaken

financiën en human resources, wat o.a. dienstverle-

ning aan de volksvertegenwoordigers, hun mede-

werkers en de eigen personeelsleden inhoudt.

Momenteel zorgt de directie, voor wat de dienst-

verlening aan de eigen personeelsleden betreft,

voor de loonadministratie, de administratieve voor-

bereiding en de voortgangsrapportage van de cou-

rante personeelsbewegingen (vnl. recrutering en

selectie en doorstroming), het opleidingsbeleid en

het beheer van het administratieve dossier van elk

personeelslid (met o.a. het beheer van de toegeken-

de verloven, ziekteverzuim, etc.). Deze basistaken

kwalitatief vervullen, blijft een belangrijke

opdracht voor de directie. Verder is de directie ver-

tegenwoordigd in het structurele overleg met de

Personeelsraad en staat zij in voor de aanpassingen

aan het personeelsstatuut die uit dit overleg volgen.

De directie wil zich in de komende jaren ook toe-

leggen op een coaching- en consulentrol van de

leidinggevenden, die immers ook belangrijke per-

soneelstaken op zich nemen. Bovendien wil zij de

kwaliteit in verschillende HR-domeinen aanscher-

pen door bestaande instrumenten optimaal te

gebruiken en nieuwe hulpmiddelen aan te reiken.

Voor al deze onderdelen zijn gerichte stappen

gezet. 

Wat het recruteringsproces betreft, werden in de

periode juni 2004 tot september 2005 10 selectie-

procedures georganiseerd via Jobpunt Vlaanderen,

waarvan er 3 tijdens die periode niet afgerond wer-

den. In die periode traden drie mandaathouders in

dienst, 8 kandidaten werden toegelaten tot de stage

en 2 personeelsleden werden contractueel aange-

steld. Bovendien werden 9 contractuele personeel-

sleden tot de stage toegelaten. Zeven personeelsle-

den zullen voor 1 oktober 2005 contractueel wor-

den aangesteld. De uitstroom in deze periode bleef

beperkt tot 3 personeelsleden.

Ook de mobiliteits- en promotiekansen werden ten

volle benut: 9 functies werden ingevuld via interne

mobiliteit en 16 personeelsleden werden in deze

periode, hetzij op proef hetzij in vast verband,

bevorderd. Het Algemeen Secretariaat telt momen-

teel 226 personeelsleden.

Om de basistaken beter te kunnen uitvoeren, is een

bestek voor een nieuw tijdsregistratiesysteem uit-

geschreven. Dat systeem bevat diverse mogelijkhe-

den van doorgedreven automatisering, zodat admi-

nistratieve processen vereenvoudigd worden. Ver-

eenvoudiging van administratieve processen is

eveneens de doelstelling bij de uitbreiding van het

bestaande ERP-systeem voor boekhouding en

begroting met een personeelsmodule. Het is de

bedoeling een geïntegreerd beheer van personeels-

gegevens en een geautomatiseerde loonadministra-

tie te kunnen garanderen. 
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Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werd het perso-

neelsstatuut aangepast aan het Vlaamse decreet van

26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van

bestuur. Dat decreet is immers van toepassing op

het Vlaams Parlement en de daaraan verbonden

instellingen voor de bestuursdocumenten die te

maken hebben met overheidsopdrachten en perso-

neelsaangelegenheden.

Daarnaast werd de timing voor de evaluaties van

het personeel enigszins aangepast en werden een

aantal bepalingen inzake het statuut van de niet-

permanente personeelsleden en met betrekking tot

de staffunctionarissen gewijzigd. Ten slotte werd

de personeelsformatie aangepast aan de gewijzigde

behoeften van de organisatie.

Ter uitvoering van het statuut werd in de Ambte-

lijke Werkgroep Statuut, waarin vertegenwoordi-

gers van de Directieraad en van de Personeelsraad

zitting hebben, voor zowel de permanente perso-

neelsleden als voor de niet-permanente personeel-

sleden een nieuwe werktijdregeling uitgewerkt.

Wat het personeelsbeleid zelf betreft, werden in

2004 en 2005 acties ondernomen om de bestaande

planningsgesprekken te activeren, onder meer door

gebruik te maken van  het gemeenschappelijke

kader van de Vlaamse overheid voor erkenning van

competenties (“het competentiewoordenboek”) en

door een heldere invulling van de evaluaties.  Voor

de cijfermatige onderbouwing en voortgangsbewa-

king van enkele cruciale personeelsprocessen

werkt de directie een experiment uit met een

Boordtabel met cruciale HR-ken- en stuurgetallen.

De directie schreef een managementcode uit (met

principes rond responsabilisering, meerjarenbegro-

ting, resultaatgerichtheid, samenwerking, de rol

van de directie en het statuut als onderdeel van een

volwaardig HR-beleid) die een leidraad moet vor-

men voor de leidinggevenden. Tot slot werkte de

directie een voorstel uit voor een tevredenheids-

onderzoek en rapporteerde zij over de samenwer-

king met Jobpunt Vlaanderen.

Vlaamse volksvertegenwoordigers

Eigen aan het Vlaams Parlement is dat het oplei-

dingsbeleid breed opgezet is: zowel de eigen per-

soneelsleden als de politieke medewerkers kunnen

deelnemen aan vormingsinitiatieven. Bovendien

heeft het Bureau aan de fracties een eigen trek-

kingsrecht voor deelname aan colloquia en semina-

ries toegekend, zodat de fracties zelf accenten kun-

nen leggen. Dat fractiebudget kan zowel worden

ingezet voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers

als voor hun medewerkers. Tijdens het eerste zit-

tingsjaar van de nieuwe legislatuur werkte het

Opleidingsloket binnen de directie enkele informa-

tieve sessies voor de (nieuwe) volksvertegenwoor-

digers uit. De klemtoon van deze reeks lag op het

thema ‘begroting’, met onder meer een toelichting

door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, door

vertegenwoordigers van het Rekenhof en het Plan-

bureau en door de eigen staffunctionaris Interne

Audit. Naast deze themareeks konden de volksver-

tegenwoordigers intekenen op informatiesessies

over de decreetgevende en controlerende taak en

over de werking van de paraparlementaire instel-

lingen.

De directie Administratie werkte actief mee aan de

voorbereiding van de onthaaldag voor de nieuwe

volksvertegenwoordigers van 23 juni 2005. Van die

onthaaldag werd gebruikgemaakt om de parle-

mentsleden te informeren over hun materiële sta-

tuut. Dat past overigens in het reguliere takenpak-

ket van de medewerkers die binnen de directie zor-

gen voor de dienstverlening aan de volksvertegen-

woordigers. Zo staat het Vlaams Parlement, sinds

de verkiezingen, in voor de uitbetaling van de par-

lementaire vergoeding van 114 leden. De 10

gemeenschapssenatoren ontvangen hun vergoeding

van de Senaat.

De verkiezingen van 13 juni 2004 brachten overi-

gens een grote verschuiving mee in de samenstel-

ling van het Vlaams Parlement. Slechts 60 van de

124 Vlaamse volksvertegenwoordigers die vóór 13

juni 2004 deel uitmaakten van de assemblee,

waren op 22 juli 2004 (nadat de Vlaamse Regering

gevormd was) nog lid van het Vlaams Parlement.

Naast de 60 herverkozenen telde het Vlaams Parle-

ment op 22 juli 2004, 46 leden die voor het eerst

een mandaat van volksvertegenwoordiger opna-

men. Verder werden vijf leden van de vorige

Vlaamse Regering na de verkiezingen (opnieuw)

Vlaams volksvertegenwoordiger, net als 13 andere

personen die voordien (minstens ooit al) lid van

een parlementaire assemblee waren (geweest). Tij-

dens het zittingsjaar 2004–2005 hebben 3 volks-

vertegenwoordigers ontslag genomen en namen

hun opvolgers het mandaat op. 
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Op 13 juni 2004 eindigde bijgevolg voor de grote

meerderheid van 64 uittredende Vlaamse volksver-

tegenwoordigers hun parlementaire loopbaan en

konden zij aanspraak maken op een uittredingsver-

goeding. Enkele leden maakten de overstap naar

een regering of een andere assemblee. Twaalf uit-

tredende leden die ervoor in aanmerking kwamen,

hebben na de stopzetting van hun mandaat, de ere-

titel van Vlaams volksvertegenwoordiger aange-

vraagd. In totaal zijn er 26 gewezen leden die de

eretitel dragen.

Eerder in 2004, met name op 31 maart, werd er

hulde gebracht aan mevrouw Wivina Demeester-

De Meyer en de heer Paul Van Grembergen omwil-

le van 30 jaar parlementair mandaat. Bij koninklijk

besluit van 11 juni 2004 werd aan 41 Vlaamse

volksvertegenwoordigers en Vlaamse ministers een

onderscheiding in de Nationale Orden verleend.

De plechtige overhandiging van de eretekens vond

plaat op 24 november 2004.

5.3 Interne audit

In het kader van de herstructurering waartoe het

Bureau in de zomer van 2003 heeft beslist, werd in

het personeelskader een functie interne audit en

managementrapportage ingeschreven. 

Die functie werd rechtstreeks onder de griffier

geplaatst. 

De staffunctionaris interne audit en management-

rapportage kreeg in de loop van het voorjaar van

2004 de opdracht om te starten met een interne

audit in het Vlaams Parlement.   

Op 20 december 2004 keurde het Bureau het inter-

neauditcharter (het kader voor de interne audit)

goed. Op 14 maart 2005 werden de leden van het

interneauditcomité aangesteld voor een periode

van 5 jaar.

Het interneauditcomité van het Vlaams Parlement

kwam al samen op 25 april en 20 juni 2005.

Het interneauditcomité houdt toezicht op de mate

waarin in het Vlaams Parlement het systeem van

interne controle is uitgebouwd en functioneert. Het

interneauditcomité adviseert het Bureau en de

leden van de Directieraad. Meer specifiek komen

de volgende domeinen aan bod:

• effectief en efficiënt beheer van risico’s;

• betrouwbaarheid van de financiële rapportering

en de beheersrapportering;

• naleving van wetten, decreten en reglementerin-

gen;

• effectieve en efficiënte werking van de dien-

sten;

• bescherming van de activa;

• het waken over een effectief en efficiënt audit-

proces.

Het interneauditcomité is samengesteld uit 3 onaf-

hankelijke deskundigen:

Mevrouw Inge Boets, partner bij Ernst & Young,

en de professoren Carl Reyns (UA) en Ignace De

Beelde (UGent).

Mevrouw Inge Boets werd tot voorzitter van het

interneauditcomité verkozen. Het voorzitterschap

van het interneauditcomité wisselt jaarlijks.

Het werkjaar 2005 wordt gebruikt om het werkter-

rein van de audit af te bakenen en te beschrijven,

een risicoanalyse uit te voeren en een auditplan op

te stellen. Als alles volgens plan verloopt, zou de

interneauditfunctie vanaf 2006 operationeel zijn.

6. De personeelsleden van de politieke frac-

ties en de Vlaamse volksvertegenwoordi-

gers

6.1 Gevolgen van de verkiezingen van 13 juni

2004 voor de medewerkers van niet opnieuw

verkozen Vlaams volksvertegenwoordigers en

van de politieke fracties

Na de verkiezingen van 13 juni 2004 moesten 132

individuele medewerkers van Vlaamse volksver-

tegenwoordigers en medewerkers van politieke

fracties worden opgezegd omdat het mandaat van

de Vlaams volksvertegenwoordiger waarvoor zij

werkten, niet werd verlengd. 

Sinds de verkiezingen waren er eind juni 2005 al

meer dan 200 nieuwe indiensttredingen (dus niet

‘nieuwe personeelsleden’). Daarbij gaat het om:

- 44 personeelsleden die na afloop van hun

opzeggingstermijn een betrekking kregen aan-

geboden bij een andere volksvertegenwoordiger

of fractie, of die opnieuw in dienst traden van

de niet-rechtstreeks verkozen volksvertegen-

woordiger voor wie zij voorheen werkten en die

alsnog als opvolger zitting heeft;
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- nieuwe indiensttredingen bij nieuw verkozen

Vlaamse volksvertegenwoordigers of bij nieu-

we of groter geworden politieke fracties;

- vervangers van afwezige personeelsleden (bv.

bij bevallingsverlof, verloven, arbeidsonge-

schiktheid);

- voltijdse medewerkers die deeltijds gaan wer-

ken of vice versa en daardoor een nieuwe

arbeidsovereenkomst krijgen, enz. 

Als eerste parlementaire assemblee in België heeft

het Vlaams Parlement voor zijn personeelsleden

outplacementbegeleiding in het leven geroepen.

Op 28 juni 2004 had het Bureau van het Vlaams

Parlement beslist dat politieke medewerkers ouder

dan 45 jaar outplacementbegeleiding kunnen vol-

gen. Op expliciet verzoek kon ook wie jonger is

dan 45 jaar een beroep doen op outplacement. Tien

opgezegde personeelsleden hebben van die moge-

lijkheid tot nog toe gebruik gemaakt. 

6.2 Personeelsformatie van de politieke fracties

na de verkiezingen van 13 juni 2004

Na de verkiezingen van 13 juni 2004 werd het aan-

tal toegekende personeelsleden per fractie herbere-

kend op basis van de grootte van de fractie. De ple-

naire vergadering had op 19 februari 2004 het

Reglement van het Vlaams Parlement gewijzigd,

waardoor krachtens artikel 8 een fractie erkend

wordt wanneer die vijf leden telt bij het begin van

de zittingsperiode (daarvoor moest die zeven leden

tellen). 

Op grond van het Reglement van toekenning van

medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van

het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de

Vlaamse volksvertegenwoordigers en van de groot-

te van de politieke fracties na de verkiezingen van

13 juni 2004 is de maximale toegestane bezetting

van de personeelsformatie van de fracties en van

de UF (Union des francophones) met ingang van 1

augustus 2004 als volgt vastgelegd:

6.3 Aanpassing van de rechtspositieregeling van

het politiek personeel 

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

heeft op 16 februari 2005 een aanpassing aan de

Rechtspositieregeling van de medewerkers van de

voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau,

van de politieke fracties en van de Vlaamse volks-

vertegenwoordigers goedgekeurd. De goedgekeur-

de aanpassing heeft betrekking op een afwijking

van de diplomavereisten voor de functie van frac-

tiesecretaris, waarbij de bepaling wordt opgeno-

men dat van de diplomavereisten voor de aanstel-

ling van een fractiesecretaris afgeweken kan wor-

den indien die fractiesecretaris gedurende mini-

mum een hele legislatuur of gedurende minimum 5

jaar lid is geweest van het Vlaams Parlement.

Tabel 65: Personeelsformatie fractiemedewerkers

(niet-)erkende fracties : VB CD&V VLD-

VIVANT

sp.a-spirit Groen! NV-A UF Totaal

aantal leden per 

(niet-)erkende fractie :
32 29 25 25 6 6 1 124

aantal fractiesecretarissen: 1 1 1 1 1 1 0 6

aantal wetenschappelijk 

medewerkers:
11,5 10,5 9,5 9,5 3 3 0 47

aantal administratief 

medewerkers
2 2 2 2 1 1 0 10

totaal aantal personeelsleden in

de fractieformatie :
14,5 13,5 12,5 12,5 5 5 0 63
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James Ensorzaal

Vlaams Parlement
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Praktische informatie voor het publiek

1. Adres, telefoon en fax van het Vlaams Parlement

Postadres: Vlaams Parlement

1011 Brussel

Bezoekers voor de plenaire vergadering en de commissies melden zich aan bij de bezoekersingang  van het

Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Groepen voor rondleidingen melden zich aan in De Loketten, Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordi-

gers, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel.

Algemeen telefoonnummer : 02 552 11 11

Algemeen faxnummer : 02 552 11 22

E-mail: externe.relaties@vlaamsparlement.be

2. Website

Het Vlaams Parlement beschikt over een eigen website, http://www.vlaamsparlement.be. U vindt er actue-

le informatie over onder meer het parlementsgebouw, de werking, de parlementaire publicaties en de

Vlaamse volksvertegenwoordigers. U krijgt vrij toegang tot het digitale archief van het Vlaams Parlement.

3. Bijwonen van openbare vergaderingen

De plenaire vergadering en de commissies vergaderen in principe openbaar. Publiek is welkom. In alle

zalen is er een publiekstribune. Zolang er zitplaatsen vrij zijn in de zaal, worden toehoorders binnengela-

ten. Belangstellenden melden zich aan bij de bezoekersingang.

Tijdens de vergadering blijven de toehoorders rustig neerzitten. Onthaalmedewerkers en de Militaire Poli-

tie houden daar toezicht op. Op de publiekstribune van de plenaire vergadering krijgen de bezoekers een

informatieve folder over wat er gebeurt in de vergaderzaal.

Reserveren hoeft niet, maar kan. U kunt gereserveerde zitplaatsen een week vooraf aanvragen bij de dienst

Externe Relaties (02 552 11 11). Als de werkzaamheden van het parlement dat vereisen, kunnen reserva-

ties eventueel geannuleerd worden.

4. De agenda’s van de plenaire vergadering en de commissies

De agenda’s vindt u op Teletekst van de openbare omroep VRT. Teletekstpagina 721 geeft de agenda van

de plenaire vergadering. Teletekstpagina 722 geeft de agenda van de commissies. Elke wijziging van de

agenda wordt onmiddellijk bekendgemaakt.

Diezelfde informatie wordt u ook geboden op de website van het Vlaams Parlement onder de rubriek Par-

lementaire Vergaderingen: http://www.vlaamsparlement.be.

Ten slotte publiceert ook het Belgisch Staatsblad de agenda’s van de plenaire vergadering en de commis-

sies.
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5. De publicaties van het Vlaams Parlement

Elektronische officiële publicaties 

U kunt zich gratis abonneren op de elektronische versie van de officiële publicaties van het Vlaams Parle-

ment en de thema's kiezen die u interesseren.

- de Stukken (ontwerpen en voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie, amendementen, verslagen,

moties, lijsten, enzovoort; ook de adreslijsten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse

ministers worden gepubliceerd als Stuk)

- de Handelingen 

- het Bulletin van Vragen en Antwoorden 

Gedrukte officiële publicaties 

U kunt zich ook tegen betaling abonneren op de gedrukte officiële publicaties van het Vlaams Parlement

en de thema's kiezen die u interesseren. 

Alle informatie over abonnementen op de elektronische of gedrukte versie vindt u op de website

www.vlaamsparlement.be, rubriek Parlementaire Documenten.

6. Groepsbezoeken aan het Vlaams Parlement

Voor een rondleiding kunt u een groepsbezoek aanvragen of kunt u zich aansluiten bij een groepsbezoek.

Op een rondleiding krijgt u een omstandige uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement.

Ook de merkwaardige architectuur van de gebouwen (het parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse

Volksvertegenwoordigers) en de vele kunstwerken krijgt u te zien onderweg. Het bezoek wordt afgerond

met een drankje, aangeboden door het Vlaams Parlement.

Een groepsbezoek moet u twee maanden vooraf aanvragen. Bij de dienst Externe Relaties kunt u, telefonisch

(02 552 40 44) of per e-mail (externe.relaties@vlaamsparlement.be), de nodige formulieren aanvragen.

Wie niet in groep komt, kan zich aansluiten bij een geboekte groep. Dat kan enkel na telefonische afspraak

met de dienst Externe Relaties. 

De rondleidingen in het Vlaams Parlement zijn gratis.

7. Documentatie over het Vlaams Parlement

7.1 Een brochure

Een geïllustreerde brochure geeft in een bevattelijke stijl inzicht in de rol en de werking van het Vlaams

Parlement. Ook voor gebruik op school is deze publicatie geschikt. U krijgt de brochure gratis bij de dienst

Externe Relaties. Zij is eveneens beschikbaar in het Frans, Engels, Duits en Spaans.

7.2 Een standaardwerk

Het boek “Dertig jaar Vlaams Parlement – Historiek en dynamiek van een parlementaire instelling” is een

wetenschappelijke studie over de geschiedenis van het Vlaams Parlement. Dit werk van Martine Goossens

is uitgegeven door het Vlaams Parlement in samenwerking met uitgeverij Pelckmans en is te koop in de

parlementswinkel en  in de boekhandel.
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7.3 Een kijkboek

Onder de auspiciën van het Vlaams Parlement publiceerde uitgeverij Lannoo in 2003 een vernieuwde ver-

sie van het kunstboek Het Vlaams Parlement. Het werk besteedt aandacht aan de geschiedenis van het par-

lement, aan de architectuur van het Vlaams Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse Volksvertegen-

woordigers en aan de opdrachten van het Vlaams Parlement in onze federale staat. De auteur is Martine

Goossens. De foto’s zijn van de hand van Marnix Van Esbroeck.

Het kijkboek is een stijlvol relatiegeschenk en is te koop in de parlementswinkel en in de  boekhandel.

7.4 Een stripverhaal

Voor de kinderen van 9 tot 12 jaar heeft het Vlaams Parlement een stripalbum “Flosj in het Vlaams Parle-

ment” uitgegeven. Auteur Bruno De Roover laat een leeuwtje “Flosj” een leuk kwajongensavontuur bele-

ven in het Vlaams Parlement. Tijdens zijn avonturen komt het stripfiguurtje, en dus ook de jonge lezer,

heel wat te weten over het Vlaams Parlement.

Leerlingen van de derde graad basisonderwijs die in klasverband een rondleiding in het Vlaams Parlement

volgen, ontvangen een gratis exemplaar op het einde van hun bezoek. Het stripalbum wordt verkocht in de

parlementswinkel.

7.5 Een verkiezingshandboek

Bij Kluwer Rechtswetenschappen België verscheen in april 2004 het boek “Het Vlaams Parlement. Verkie-

zing en statuut van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers”. Het boek biedt informatie over de samenstelling

en de verkiezing van het Vlaams Parlement en het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. De

auteurs, Michiel Elst en Luk Van Looy, maken deel uit van de Juridische Dienst van het Vlaams Parlement.

7.6 De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem is een initiatief voor democratische opvoeding en biedt een rijk en gediversifieerd

aanbod van educatief materiaal voor alle  doelgroepen in het onderwijs, vanaf de derde graad van het

basisonderwijs tot en met volwassenenonderwijs. Het lesmateriaal (brochures, cd-rom, themamappen,

spelmateriaal, …) past in de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van het onderwijs. De Kracht van je

Stem biedt ook een educatief dagprogramma aan met een bezoek aan het Vlaams Parlement.

De educatieve dienst De Kracht van je Stem is telefonisch bereikbaar (02 552 11 11) van 9u30 tot 12u30

en van 13u30 tot 18 uur en per mail op dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be. De medewerkers bieden

leerkrachten en vormingswerkers concrete informatie op maat aan en zoeken actief mee naar mogelijkhe-

den en oplossingen voor het werken rond burgerzin. 

Het lesmateriaal van De Kracht van je Stem omvat volgende pakketten:

- een algemene informatiemap voor leerkrachten met achtergrondinformatie over mensenrechten en kin-

derrechten, democratie en rechtsstaat, verkiezingen en partijen, instellingen en besluitvorming.

- voor de 3e graad basisonderwijs: een map met een leerkrachtenhandleiding, opdrachtenbladen voor de

leerlingen en een set van posters. Deze map is sinds augustus 2005 beschikbaar in een geactualiseerde

versie.

- voor de 1e graad secundair onderwijs: 4 speldozen met een leerkrachtenhandleiding.

G4: simulatiespel over de gemeenteraad

Overstemmen: simulatiespel over het federale en Vlaams Parlement

Open Kaart: spel over inspraak en democratie bij het maken van regels en afspraken

Rechtdoor: spel over rechten en plichten
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- voor de 2e graad ASO, KSO, TSO: een map voor leerlingen en een handleiding voor leerkrachten. Het

materiaal voor de leerlingen is uitgewerkt als een stripverhaal dat de leerkracht zelfstandig of in samen-

spraak met de leerlingen kan samenstellen en uitbouwen; 

- voor de 3e graad ASO, KSO, TSO: een map voor de leerlingen en een handleiding voor leerkrachten.

Het materiaal is opgebouwd rond vier thema’s: mensenrechten en kinderrechten, democratie en rechts-

staat, verkiezingen en partijen en overheden, instellingen en besluitvorming. Voor deze doelgroep is

tevens een CD-Rom beschikbaar. De mappen zijn sinds augustus 2005 beschikbaar in een volledig her-

werkte versie;

- voor de 2e, 3e en 4e graad BSO: een map voor de leerlingen en een handleiding voor leerkrachten rond

de vier thema’s mensenrechten en kinderrechten, democratie en rechtsstaat, verkiezingen en partijen,

besluitvorming en jongeren. De mappen voor het BSO zijn sinds januari 2005 beschikbaar in een ver-

nieuwde versie;

- Digitaal materiaal dat kan gedownload worden van www.dekrachtvanjestem.be: 

voor het DBSO: leerlingenmateriaal en een leerkrachtenhandleiding

voor het BUSO: leerlingenmateriaal en een leerkrachtenhandleiding

voor de Basiseducatie: cursistenmateriaal en een leerkrachtenhandleiding

De educatieve dagprogramma’s van De Kracht van je Stem worden georganiseerd op maandag en vrijdag

van 10u tot 15u30. Het programma is gratis en bestaat uit: 

- een rondleiding door het Vlaams Parlement met uitleg over de werking van onze parlementaire demo-

cratie, afgewisseld met bijzonderheden over de architectuur en de Vlaamse hedendaagse kunst in de

gebouwen; 

- een simulatiespel in een commissiezaal onder begeleiding van een ervaren spelbegeleider. 

Meer informatie is te vinden op de website www.dekrachtvanjestem.be. 

E-mail: dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be.

8. Informatie- en bezoekerscentrum met parlementswinkel

In het informatie- en bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement  kunt u alle bovenvermelde informatie-

middelen krijgen (brochure) of kopen (boeken en stripalbum, cd, dvd, video). De parlementswinkel biedt

bovendien een gevarieerd aanbod van relatiegeschenken met het logo van het Vlaams Parlement.

– Bezoekadres De Loketten

Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers

IJzerenkruisstraat 99

1000 Brussel

– Tel. 02 552 46 11
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9. Informatheek

De Informatheek is de bibliotheek en het documentatiecentrum van en voor de parlementaire gemeen-

schap. De Informatheek is gespecialiseerd in informatie over de bevoegdheden van het Vlaams Parlement

en over het Vlaamse maatschappelijke leven in ruime zin. Externe bezoekers krijgen slechts toegang na

een telefonische afspraak en kunnen autonoom informatie opzoeken en fotokopieën maken maar geen

publicaties lenen.

– Openingsuren op vergaderdagen: van 9 uur tot het einde van de vergadering

op andere werkdagen: 9 – 18 uur (op vrijdag en in een reces: 9 – 17 uur)

– Bezoekadres Leuvenseweg 86

1000 Brussel

– Postadres Informatheek

Vlaams Parlement

1011 Brussel

– Tel. balie 02 552 45 45 en 02 552 45 46

– Fax 02 552 45 00

– E-mail informatheek@vlaamsparlement.be

10. Kinderrechtencommissaris

De Vlaamse Kinderrechtencommissaris is mevrouw Ankie Vandekerckhove.

– Bezoekadres Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel

– Postadres Kinderrechtencommissariaat - Vlaams Parlement – 

1011 Brussel

– Tel. 02 552 98 00

– Fax 02 552 98 01

– E-mail Kinderrechten@vlaamsparlement.be

– Website www.kinderrechtencommissariaat.be  

11. Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsman is de heer Bernard Hubeau.

– Adres Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel

– Tel. 0800 24050 (gratis nummer)

02 552 98 98

– Fax 02 552 98 50

– E-mail Ombudsdienst@vlaamsparlement.be

– Website www.vlaamseombudsdienst.be

12. viWTA (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek)

Directeur: de heer Robby Berloznik

– Adres Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel

– Tel. 02 552 40 50

– Fax 02 552 44 50

– Website www.viwta.be
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13. Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Directeur: Tomas Baum

– Adres Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel

– Tel. 02 552 98 58
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COLOFON

Het legislatuurverslag van het Vlaams Parlement werd uitgegeven in opdracht van het Bureau. Een kernre-

dactie onder leiding van Externe Relaties verzorgde de uitgave.

Coördinatie, eindredactie en lay-out Kris Van Esbroeck

Coördinatie, secretaris kernredactie Pieter Pletinckx

Taalzorg Geert Craps, Marianne van Scherpenzeel, Marianne Boone, Ann

Martens

Overige leden van de kernredactie Rik Berquin, Guy De Crem, Johan De Graeve, Martine Goossens,

Stefaan Mergaerts, Marc Le Bruyn, Marc Lemaitre, Dirk Matthiijs,

Herman Overheyden, John Thielemans, Stephan Vanbosseghem,

Hans Van Den Abbeele, Esmeralda Vandierendonck, Paul Vanpa-

rys, Gerit Vermeylen

Auteurs

Hoofdstuk I Martine Goossens, Stefaan Mergaerts

Hoofdstuk II Marc Beckers, Rik Berquin, Lieve Beullens, Henk Cuypers, Johan

Cuypers, Bart Debrabandere, Andrea De Clerck, Pieter De Coster,

Jan Dewulf , Willy Dirkx, Peter Graller, Robbie Kintaert, Marc Le

Bruyn, Marc Lemaitre, Dirk Mattens, Johan Meermans, Stefaan

Mergaerts, Peter Minten, Lut Moulaert, Dirk Nuyts, Herman Over-

heyden, Laurent Panneels, Johan Peetersille, Geert Rits, Peter Van

Beeck, Stephan Vanbosseghem, Luc Van der Borght, Esmeralda

Vandierendonck, Geert Verbruggen, Gerit Vermeylen 

Hoofdstuk III Marc Beckers, Dries Bergen, Marianne Boone, Jenny Bosmans,

Tom Cocquyt, Geert Craps, Johan De Graeve, Manon De Groote,

Michiel Elst, Dirk Hanssens, Bruno Stroobandt, Mija Symoens,

Hilde Van Ongevalle, Marianne van Scherpenzeel

Hoofdstuk IV Mieke Creffier, Pieter Pletinckx, John Thielemans, Kris Van den

Bremt, Wilfried Van Vinckenroye

Hoofdstuk V Johan Borremans, Hugo Kinnaer, Bart Martens, Dirk Matthijs,

Martine Goossens, Frank Ornelis, Hans Van Den Abbeele, Wilfried

Van Vinckenroye

De bijlagen kwamen tot stand dank zij de medewerking van:

Stijn Berckmans, Klaas Brusselmans, Pieter De Coster, Guy De Crem, Jan Dewulf,  Mieke Holvoet, Robbie

Kintaert, Stefaan Mergaerts, Pieter Pletinckx, Stephan Vanbosseghem, Luc Van der Borght, Kris Van Esbroeck,

Luc Vanpaemel, Marleen Van Steenberge

Fotografie

Ars Luminis

Kurt Van Strijthem

Belga – Peter De Voecht (p. 24)

Druk Drukkerij Joh. Enschedé - Van Muysewinkel

ISBN Wettelijk Depot-nummer 

9074302181 D/2005/3933/5
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BIJLAGEN
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(1) Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 

(2) Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie

(3) Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

(4) Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale

Samenwerking en Toerisme 

(5) Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

(6) Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie 

(7) Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

(8) Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie

(9) Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

(10) Commissie voor Reglement en Samenwerking

(11) Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

(12) Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen

(13) Commissie voor de Vervolgingen

(14) Controlecommissie voor Regeringsmededelingen

(15) Subcommissie voor Financiën en Begroting

(16) Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

(17) Subcommissie voor Wapenhandel

(18) Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven

(19) Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte

(20) Commissie Digitaal Vlaanderen

(21) Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie 

(22) Deontologische Commissie

(23) Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Nummering van de commissies en 

interparlementaire gremia
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1. Vlaams Belang (32 leden)

Vast lid Plaatsvervangend lid

Erik ARCKENS (3) (5) (1) (11) 

Thieu BOUTSEN (1) (15) (2) (10) (6)

Agnes BRUYNINCKX (9) (21) (4) (7) 

Herman DE REUSE (1) (13) (10) (15) (3) (14) (18) (19) 

Johan DECKMYN (5) (9) (20) (6) (23) 

Filip DEWINTER  (14) (18) (19) 

Marijke DILLEN (10) (13) (11) (14) (18) (5) (8) 

(19) (22) 

Pieter HUYBRECHTS (7) (9) (21) (5) (8)

Werner MARGINET (5) (8) (21) (4) 

Katleen MARTENS (2) (8) (6) (7) (9) 

An MICHIELS (8) (2) (3) (11) (20) 

Monique MOENS (12) (3) (11) 

Marie-Rose MOREL (5) (8) (10) (14) (18) (19) (2) (4) 

Jan PENRIS (12)-voorzitter (9) (21) (22) (6)

Stefaan SINTOBIN (4) (7) (16) (6) (8) 

Felix STRACKX (1) (11) (21) (7) (10) (12) 

Erik TACK (11) (12) (1) (3) 

Marleen VAN DEN EYNDE  (7) (6) (9)

Wim VAN DIJCK (2) (3) (21) (7) (12) 

Freddy VAN GAEVER (9) (6) (1) (5) 

Roland VAN GOETHEM (6) (4) (17) (1) (12)

Joris VAN HAUTHEM (2) (14) (18) (19) (22) (1) (3) 

Greet VAN LINTER (3) (11) (8) (21) 

Luk VAN NIEUWENHUYSEN (22) (10) (3) (4) (2) 

Karim VAN OVERMEIRE (4)-voorzitter (15) (2) (10) (23) 

(22) (21) (17) (22) 

Gerda VAN STEENBERGE (3)-voorzitter (11) (22) (2) (7) (8) (10) 

Christian VEROUGSTRAETE (1) (12) (23) (4) (9) 

Rob VERREYCKEN (1) (10) (12) (22) (5) (9) (22) 

Jurgen VERSTREPEN (5) (14) (18) (20) (19) (11) (12) 

Linda VISSERS (2) (8) (4) (10) (11) (22)

John VRANCKEN (4) (6) (7) (12) (21) 

Frans WYMEERSCH (7) (6) (23) (16) (5) (9)

Bijlage 1
Samenstelling van het Vlaams Parlement

Vertegenwoordiging van de vaste en de plaatsvervangende

leden in de commissies, subcommissies,

en interparlementaire gremia op 1 juli 2005
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2. CD&V (29 leden)

Vast lid Plaatsvervangend lid

Cathy BERX (12) (22) (2) (3) (8) (10) (11) 

Hubert BROUNS (2) (4) (10) (23) 

Ludwig CALUWE (13) (10) (14) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (9) 

(22) 

Hilde CREVITS (7) (12) (21) 

Stefaan DE CLERCK (5) (2) (4) (12) 

Jos DE MEYER (16)-voorzittter (9) (7) (8) 

Carl DECALUWE (18)-voorzitter (6) (9) (12) (22) 

(14)-voorzitter (10) (5) (20) 

(19)-voorzitter

Tom DEHAENE (11) (12) (1) (3) (9) (21) 

Veerle HEEREN (10) (12) (22) (21) (1) (8) (14) (18) (19)

Kathleen HELSEN (8) (20) (6) (11) 

Vera JANS (11) (5) 

Jan LAURYS (6) (17) (3) (8) 

Luc MARTENS (11)-voorzitter (8) (21)

Erik MATTHIJS (1) (7) 

Trees MERCKX-VAN GOEY (6)-voorzitter (22) (4) (7) (11) 

(3) (10) (14) (18) (19) 

Frans PEETERS (9) (6) (7) 

Sabine POLEYN (4) (8) (5) (21) (11) 

Tinne ROMBOUTS (7) (16) (5) 

Johan SAUWENS (2) (9) (5) (10) (22) 

Joke SCHAUVLIEGE (2) (13) (7) (14) (18) (19) (1) (10) (20) 

(22)

Etienne SCHOUPPE (9)

Miet SMET (4) (6)

Luc VAN DEN BRANDE (3) (4) (23) (17) (22) (2) 

Koen VAN DEN HEUVEL (1) (6) (15) 

Monica VAN KERREBROECK (8)-voorzitter (21) (12) 

Eric VAN ROMPUY (1) (3) (15) (6)

Steven VANACKERE (1) (3) (11) (5) (21)

Jan VERFAILLIE (2) (7) (9) 

Johan VERSTREKEN (4) (5) (21) (12) 

3. VLD-Vivant (25 leden)

Vast lid Plaatsvervangend lid

Louis BRIL (6) (4) 

Karlos CALLENS (8) (16) (7) 

Patricia CEYSENS (20)-voorzitter (22) (5) (6) (11) (1) 

Marc CORDEEL (9) (19) (3) (11) (12) (14) 

(18) (23)

Marnic DE MEULEMEESTER (2) (11) (5) 

Annick DE RIDDER (6) (13) (9) (1) (21) 

Jean-Marie DEDECKER (5) (4) (7) 

Stern DEMEULENAERE (7) (4) (20) 

Hilde EECKHOUT (1) (22) (12) (15) (21) (11) 

Jaak GABRIELS (4) (23) (6)
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Sven GATZ (1) –voorzitter (22) (3) (12) (2) (5) 

(20) 

Dominique GUNS (3) (12) (7) (10) (21) 

Margriet HERMANS (5) (11) (8) (21) 

Anne Marie HOEBEKE  (15)-voorzitter (4) (1) (14) 

(18) (19) (8) (22) 

Patrick LACHAERT  (7)-voorzitter (9) (10) 

(13)-voorzitter 

Hugo PHILTJENS  (9) (12) 

Herman SCHUEREMANS (5) (21) (3) 

Bart SOMERS

Jul VAN APEREN (6) (16) (9) 

Gilbert VAN BAELEN (10) (8) (22) (21) (17) (3) (12) 

Marc VAN DEN ABEELEN (9)-voorzitter (18) (19) (21) (1) (4) (10) 

(14)

Vera VAN DER BORGHT (11) (21) (2) (6) (8) (22) 

Marleen VANDERPOORTEN (2) (10) (8) (21) (22) 

Francis VERMEIREN (2) (3) (10) 

Paul WILLE (18) (17) (19) (2) (7) 

4. sp.a – spirit (25 leden)

Vast lid Plaatsvervangend lid

Jos BEX (3) (7) 

Gilbert BOSSUYT (1) (4) (23) (9) 

Bart CARON (4) (5) (21) (20) (11) 

(22) 

Norbert DE BATSELIER (2)-voorzitter(4) (5) 

(10)-voorzitter (21) (20) 

(11) (22)-voorzitter

Kurt DE LOOR (11) (14) (17) (18) (19) (4) (21) 

Else DE WACHTER (12) (3) (14) (18) (20) (19) (11)

(21) 

Caroline GENNEZ (1) (10) (12) (14) (18) (6) (19) (21)

Michèle HOSTEKINT (12) (15) (21) (1) (11) 

Patrick JANSSENS (2)

Flor KONINCKX (3) (9) 

Herman LAUWERS (14) (18) (9) (10) (15) (19) (1) (2) (7) 

(22) 

Marcel LOGIST (2) (3) (12) (22) 

Jacky MAES (2) (16) (1) (4) (7) 

Chokri MAHASSINE (5) (6) (8) (12) 

Bart MARTENS (7) (9) (16) (21) 

Herman REYNDERS (11)

Jan ROEGIERS  (17)-voorzitter (4) (5) (12) 

Elke ROEX (3) (11) (8) 

Ludo SANNEN (8) (1) (7) (10) 

Anissa TEMSAMANI (6) (8) (3) (23) (20) 

Gracienne 

VAN NIEUWENBORGH (5) (4) 

André VAN NIEUWKERKE (6) (7) (5) (10) 

Dany VANDENBOSSCHE (5)-voorzitter (13) (2) (22) (10) 

(21) 

Joris VANDENBROUCKE (6) (9) (8) (21) 

Robert VOORHAMME (8) (6) (9) 



178

5. GROEN! (6 leden)

Toegevoegd lid

Rudi DAEMS (7)

Vera DUA  (6)

Eloi GLORIEUX (3) (4) (9) (17) 

Jos STASSEN (1) (2) (5) (10) (15) (20) (22) -vast lid

Jef TAVERNIER (22) – plaatsvervangend lid (8) (16) (19) 

Mieke VOGELS (11) (12) (21) 

6. N-VA (6 leden)

Toegevoegd lid

Bart DE WEVER (12) 

Mark DEMESMAEKER (3) (7) (16) (20) 

Jan LOONES (22)-vast lid (4) (17) 

Jan PEUMANS (1) (9) (15) (2) (6) (21) 

Helga STEVENS (11)

Kris VAN DIJCK (22) – plaatsvervangend lid (5) (8) (10) (19) 

7. UF (1 lid)

Christian VAN EYKEN (2) (3) 
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Aanwezigheden per fractie

Aantal

Commissie  ** vergaderingen VB CD&V VLD sp.a-spirit Groen!* N-VA*

Financiën en Begroting (1) 30 137 110 83 63 21 6

Brussel (3) 24 106 30 34 57 19 12

Binnenlandse (2) 32 172 120 93 72 13 24

Wonen (12) 36 163 117 71 112 13 15

Buitenlandse (4) 33 167 120 60 47 30 29

Onderwijs (8) 56 187 240 86 125 42 38

Cultuur (5) 60 236 177 84 201 43 48

Welzijn (11) 36 171 168 72 117 23 29

Economie (6) 48 150 166 82 76 14 36

Leefmilieu (7) 59 321 268 153 132 69 19

Openbare Werken (9) 46 256 179 141 131 55 55

Vervolgingen (13) 2 2 2 2 2 / /

Reglement (10) 3 8 7 4 8 1 0

Deontologische Commissie (22) 1 2 3 3 2 0 1

Subcommissie Financiën (15) 3 2 4 6 2 0 0

Subcommissie Wapenhandel (17) 10 12 16 9 17 10 7

Subcommissie Landbouw (16) 23 46 74 32 15 19 8

Digitaal Vlaanderen (20) 13 17 17 22 17 6 2

Verkiezingsuitgaven (18) 6 17 18 11 16 / /

Regeringsmededelingen (14) 1 4 3 12 3 / /

Nederlandse Taalunie (21) 3 8 4 4 4 / /

Vermogens- en Mandatenaangifte (19) 1 1 4 1 2 0 0

TOTALEN 526 2095 1847 1065 1221 378 329

Gemiddeld aantal aanwezige leden 3,98 3,51 2,02 2,32 0,74 0,64

Gemiddeld aantal aanwezige leden, in % 79,7% 87,8% 67,5% 77,4% 73,5% 64%

Bijlage 2
Aanwezigheid van de fracties in de commissievergaderingen - overzicht per commissie

2004-2005

* Voor de fracties Groen! en N-VA gaat het om toegevoegde leden.

/ In deze commissie kunnen geen toegevoegde leden zitting hebben.

** De cijfers na de afkorting van de commissie, verwijzen naar de lijst op pagina 174
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Bijlage 3
Toelichting bij de verdeling in bevoegdheidsdomeinen

A. Decreetgevende activiteiten

1. Binnenlandse Aangelegenheden; hieronder vallen ook: ambtenarenzaken, stads-

vernieuwing, huisvesting, taalgebruik, gemeente- en provinciewet

2. Buitenlandse en Europese Aangelegenheden; hieronder vallen ook buitenlandse

handel en ontwikkelingssamenwerking

3. Cultuur en Sport; hieronder valt ook monumentenzorg

4. Financiën en Begroting

5. Leefmilieu en Natuurbehoud

6. Mediabeleid

7. Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

8. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

9. Welzijn, Gezondheid en Gezin; hieronder vallen ook gelijkekansenbeleid en

inburgeringsbeleid

10. Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden; hieronder vallen ook ener-

gie, toerisme en landbouw

11. Constitutionele autonomie en de werking Vlaams Parlement; hieronder valt ook de

werking van het politieke bedrijf in de brede zin van het woord

B. Beleidsvoorbereidende (voorstellen van resolutie) en controlerende activiteiten

Idem +

12. Werking Vlaamse Regering

13. Verhoudingen in de federale staat, hieronder vallen ook vragen en interpellaties

over Brussel, de Rand, de taalgrens- en faciliteitengemeenten, Voeren
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Bijlage 4
Verzoekschriften



1
8

4

Nr.

44

Titel

Verzoekschrift over de

tewerkstelling van niet-

erkende kandidaat-

vluchtelingen

Zittings-

jaar

2002-2003

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

13-01-2005

17-02-2005

27-04-2005

27-04-2005

Statusnaam

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor 

Economie, Werk en

Sociale Economie

Conclusie

De opgeworpen 

problematiek betreft een

federale bevoegdheid.

De commissie sluit zich

voor het overige aan bij

het antwoord van de

minister.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 280

(2004-2005)

Verzoekschriften ingediend in 2002-2003 en afgehandeld in 2004-2005



Nr.

17

35

46

Titel

Verzoekschrift over

genetisch gewijzigde

organismen en 

biologische gewassen

Verzoekschrift over de

illegale toepassing van

de stedenbouw-

wetgeving door 

openbare besturen

Verzoekschrift over een

tegemoetkoming aan

particulieren die het

slachtoffer zijn van een

faling van 

bouwondernemingen

Zittings-

jaar

2003-2004

2003-2004

2003-2004

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

14-10-2004

26-10-2004

18-11-2004

18-11-2004

08-12-2004

08-12-2004

04-05-2004

17-11-2004

27-01-2005

09-03-2005

09-03-2005

18-10-2004

13-12-2004

16-02-2005

16-02-2005

Statusnaam

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

verwezen naar de ombudsman

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Subcommissie voor

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid

Commissie voor Leefmi-

lieu en Natuur, Land-

bouw, Visserij en Platte-

landsbeleid en Ruimte-

lijke Ordening en Onroe-

rend Erfgoed

Commissie voor Leefmi-

lieu en Natuur, Land-

bouw, Visserij en Platte-

landsbeleid en Ruimte-

lijke Ordening en Onroe-

rend Erfgoed

Commissie voor Wonen,

Stedelijk Beleid, 

Inburgering en Gelijke

Kansen

Conclusie

De commissie verwijst

naar de stand van zaken

die door de minister-pre-

sident werd gegeven en

naar de aanbevelingen in

de resolutie van het

Vlaams Parlement van 3

maart 2004 betreffende

genetisch gewijzigd

voedsel en het geven van

nieuwe impulsen aan het

debat over genetisch

gewijzigd voedsel.

De commissie zal in haar

verdere werkzaamheden,

in het bijzonder bij de

wijzigingen van het

decreet houdende de

organisatie van de ruim-

telijke ordening, aan-

dacht besteden aan de in

het verzoekschrift en in

het advies van de Vlaam-

se Ombudsdienst aange-

haalde knelpunten en

mogelijk verbeteringen.

Het is niet opportuun de

gewestelijke overheid

stelselmatig financieel te

laten tussenkomen in

geschillen van privaat-

rechtelijke aard. Er is

gemeenrechtelijk verhaal

mogelijk. 

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 135

(2004-2005)

Stuk 216

(2004-2005)

Stuk 2267

(2003-2004)

Stuk 152

(2004-2005)

Verzoekschriften  ingediend in 2003-2004 en afgehandeld in 2004-2005

1
8

5



1
8

6Nr.

47

48

49

Titel

Verzoekschrift over de

opleiding tot initiator ju

jitsu bij de Vlaamse

Trainersschool

Verzoekschrift over het

gesubsidieerd leerlin-

genvervoer

Verzoekschrift over het

opstellen binnen een

redelijke termijn van

een proces-verbaal van

historische 

bouwmisdrijven

Zittings-

jaar

2003-2004

2003-2004

2003-2004

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

28-10-2004

28-10-2004

01-12-2004

01-12-2004

28-10-2004

03-03-2005

23-03-2005

23-03-2005

03-05-2004

04-05-2004

17-11-2004

14-04-2005

25-05-2005

25-05-2005

Statusnaam

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media

Commissie voor 

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Commissie voor 

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Conclusie

Er loopt een procedure

en het definitieve ant-

woord van de Vlaamse

Ombudsdienst moet

worden afgewacht.

Art. 25 van het decreet

Basisonderwijs zal wor-

den geëvalueerd in het

kader van een geplande

algemene hervorming

van het leerlingenver-

voer. De voorlopige rege-

ling wordt best niet uit-

gebreid naar vorige jaren.

De commissie neemt

akte van de bekommer-

nissen. Bij een nieuwe

wijziging van de rege-

ling van de verjaring

van bouwmisdrijven zal

hier in de mate van het

mogelijke rekening mee

worden gehouden.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 122

(2004-2005)

Stuk 234

(2004-2005)

Stuk 303

(2004-2005)



1
8

7

Nr.

50

51

52

Titel

Verzoekschrift over de

toekenning van 

dienstencheques voor

kinderopvang

Verzoekschrift over het

gesubsidieerd leerlin-

genvervoer

Verzoekschrift over het

concordantiebesluit van

de Vlaamse Regering

Zittings-

jaar

2003-2004

2003-2004

2003-2004

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

05-05-2004

06-05-2004

19-10-2004

19-10-2004

10-11-2004

22-02-2005

22-02-2005

23-03-2005

23-03-2005

18-05-2004

24-05-2004

28-10-2004

03-03-2005

23-03-2005

23-03-2005

19-05-2004

24-05-2004

28-10-2004

03-03-2005

23-03-2005

23-03-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verwijzing van plenaire vergadering

naar commissie

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor Econo-

mie, Werk en Sociale

Economie

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

Commissie voor 

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Commissie voor 

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Conclusie

Het verzoekschrift is

ontvankelijk maar onge-

grond. Het heeft geen

zin een al uitvoerig

gevoerde discussie over

te doen. In dat licht is

het ook niet zinvol om

nog eens het standpunt

van de regering te vra-

gen.

Art. 25 van het decreet

Basisonderwijs zal wor-

den geëvalueerd het

kader van geplande her-

vorming van het leerlin-

genvervoer. De voorlo-

pige regeling wordt best

niet uitgebreid naar

vorige jaren.

De commissie sluit zich

aan bij de conclusie van

de minister. Zij gaat niet

akkoord met een aan-

passing van het concor-

dantiebesluit.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 82 

(2004-2005)

Stuk 234

(2004-2005)

Stuk 48

(2003-2004) 

Stuk 235

(2004-2005)



1
8

8Nr.

53

54

55

Titel

Verzoekschrift over de

terugbetaling van 

onterecht geïnde 

heffingen op leegstand

en verkrotting

Verzoekschrift over de

slaagcijfers in het hoger

onderwijs en over het

wegwerken van 

discriminaties ten 

aanzien van het 

volwassenenonderwijs

Verzoekschrift over het

gebruik van talen in

bestuurszaken

Zittings-

jaar

2003-2004

2003-2004

2003-2004

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

02-06-2004

07-06-2004

18-10-2004

13-12-2004

09-03-2005

09-03-2005

16-06-2004

28-06-2004

28-10-2004

03-03-2005

23-03-2005

23-03-2005

22-06-2004

05-07-2004

12-10-2004

12-10-2004

27-10-2004

27-10-2004

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor Wonen,

Stedelijk Beleid, 

Inburgering en Gelijke

Kansen

Commissie voor 

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Commissie voor 

Binnenlandse 

Aangelegenheden,

Bestuurszaken, 

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Conclusie

Het is niet aangewezen

de leegstandheffing

retro- actief te laten

beoordelen. Heffings-

plichtigen heb-ben

reglementaire verhaal-

mogelijkheden. Het is

juridisch betwistbaar dat

een commissie rechter-

lijke uitspraken terzijde

zou kunnen schuiven.

Het is niet opportuun

met terugwerkende

kracht het geslaagd zijn

vanaf 10 op 20 in te

voeren. Er zijn in de

huidige regelgeving vol-

doende garanties voor

de bescherming van de

student. In de toekomst

kan er een nieuwe rege-

ling komen voor het

hoger onderwijs

De commissie conclu-

deert dat het Vlaams

Parlement in deze aan-

gelegenheid niet

bevoegd is.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 157

(2004-2005)

Stuk 236

(2004-2005)

Stuk 74

(2004-2005)



1
8

9

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

Titel

Verzoekschrift over het

decreet van 29 maart

2002 houdende 

invoering van het 

nultarief inzake het 

kijk- en luistergeld

Verzoekschrift over de

Nederlandse vertaling

van het Koninklijk

Besluit voor de 

brandbescherming

Verzoekschrift over de

bewegwijzering in de

Frans-Belgische 

grensstreek

Verzoekschrift over de

verkeersveiligheid

Verzoekschrift over

intellectuele rechten

Verzoekschrift over de

betaalbaarheid van de

huisvesting

Verzoekschrift over de

basisdienstenbelasting

van de stad Bilzen

Zittings-

jaar

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

Huidige status

afgehandeld in

plenaire verga-

dering

onontvankelijk

onontvankelijk

onontvankelijk

onontvankelijk

onontvankelijk

onontvankelijk

Status-

datum

09-07-2004

20-07-2004

19-10-2004

14-12-2004

26-01-2005

26-01-2005

22-07-2004

27-07-2004

22-07-2004

27-07-2004

04-08-2004

01-09-2004

24-08-2004

06-09-2004

24-08-2004

15-09-2004

03-09-2004

15-09-2004

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

Commissie

Commissie voor 

Algemeen Beleid, 

Financiën en Begroting

Conclusie

De commissie beslist

niet in te gaan op het

verzoek en het decreet

van 29 maart 2002 niet

aan te passen.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 158

(2004-2005)

Verzoekschriften  ingediend in 2004 en afgehandeld in 2004-2005



1
9

0Nr.

8

9

10

Titel

Verzoekschrift over het

fokkerijbeleid binnen

het departement 

Landbouw

Verzoekschrift over het

tarief van de 

successierechten voor

erfgenamen die morele,

financiële of materiële

schade hebben geleden

tijdens de oorlog

Verzoekschrift over de

tewerkstelling van laag-

geschoolden die een

opleiding volgden bij de

VDAB

Zittings-

jaar

2004

2004

2004

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

08-09-2004

15-09-2004

14-10-2004

18-01-2005

17-02-2005

17-02-2005

02-03-2005

02-03-2005

22-09-2004

05-10-2004

19-10-2004

09-11-2004

08-12-2004

08-12-2004

24-08-2004

02-09-2004

13-01-2005

17-02-2005

27-04-2005

27-04-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Subcommissie voor

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid

Commissie voor 

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Commissie voor 

Algemeen Beleid, 

Financiën en Begroting

Commissie voor 

Economie, Werk en

Sociale Economie

Conclusie

De uitwerking van con-

crete structuren voor de

fokkerijverenigingen is

een opdracht van de

administratie. Tijdens de

implementatie van de

nieuwe structuren moet

aandacht worden

besteed aan de betrok-

kenheid van zoveel

mogelijk houders van

dieren en tijdens een

tussentijdse evaluatie

moet dit worden beoor-

deeld.

Onder meer wegens de

administratieve en juri-

dische problemen voor

de bewijsvoering kan

geen gevolg worden

gegeven aan het ver-

zoek.

De commissie sluit zich

aan bij het antwoord van

de minister. Het invoe-

ren van titels van

beroepsbekwaamheid is

ook een mogelijkheid

om laaggeschoolden

meer kansen te geven op

de arbeidsmarkt.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 182

(2004-2005)

Stuk 133

(2004-2005)

Stuk 279

(2004-2005)



1
9

1

Nr.

1

2

3

4

5

6

Titel

Verzoekschrift over het

creëren van een 

wettelijk kader voor

politici en ambtenaren

Verzoekschrift over het

terugvorderen van 

overheidsgelden bij

voetbalclub SK Beveren

Verzoekschrift over het

invoeren van het 

stadstarief van De Lijn

in heel Vlaanderen

Verzoekschrift over de

humanisering van de

werkloosheid

Verzoekschrift over de

publicatie van een boek-

je rond nieuwjaarsbrie-

ven door het ministerie

van Onderwijs

Verzoekschrift over de

regeling voor opvolgers

voor politieke mandaten

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

onontvankelijk

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

naar 

Ombudsdienst

als ontvanke-

lijke klacht

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

05-10-2004

11-10-2004

01-02-2005

01-02-2005

23-02-2005

23-02-2005

05-10-2004

11-10-2004

05-10-2004

11-10-2004

16-11-2004

14-12-2004

12-01-2005

12-01-2005

07-10-2004

11-10-2004

13-01-2005

17-02-2005

27-04-2005

27-04-2005

12-10-2004

18-10-2004

14-10-2004

20-10-2004

01-02-2005

01-02-2005

23-02-2005

23-02-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

naar Ombudsdienst als ontvankelijke

klacht

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor 

Binnenlandse 

Aangelegenheden,

Bestuurszaken, 

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor 

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

Commissie voor 

Economie, Werk en

Sociale Economie

Commissie voor 

Binnenlandse 

Aangelegenheden,

Bestuurszaken, 

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Conclusie

Het gaat hier om een

zaak van  lokaal belang.

De commissie wenst

geen verder gevolg te

geven aan dit verzoek-

schrift.

Het verdient verder

onderzoek om te beslui-

ten over te stappen naar

één zone of één tarief

voor heel Vlaanderen.

De commissie sluit zich

aan bij het antwoord van

de minister. 

De commissie beslist

geen verder gevolg te

geven aan het verzoek-

schrift omdat het uitein-

delijk aan de kiezer toe-

komt om te oordelen of

de in het verzoekschrift

omschreven handelswij-

ze al dan niet aan-

vaardbaar is.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 198

(2004-2005)

Stuk 146

(2004-2005)

Stuk 281

(2004-2005)

Stuk 197

(2004-2005)

Verzoekschriften  ingediend in 2004-2005



1
9

2Nr.

7

8

9

10

11

Titel

Verzoekschrift over de

aanwezigheid van een

gediplomeerd redder in

een therapiezwembad

Verzoekschrift over het

toezicht op het 

financieel beleid van de

gemeenten

Verzoekschrift over het

verbeteren van het

gemeentelijk 

referendum

Verzoekschrift over de

behandeling van CVS-

patiënten

Verzoekschrift over de

Nederlandstalige muziek

op de VRT-radio en -

televisie

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

onontvankelijk

onontvankelijk

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire verga-

dering

in behandeling

in commissie

Status-

datum

19-10-2004

27-10-2004

26-10-2004

08-11-2004

04-11-2004

08-11-2004

01-02-2005

01-02-2005

23-02-2005

23-02-2005

08-11-2004

17-11-2004

01-02-2005

22-03-2005

20-04-2005

20-04-2005

02-12-2004

13-12-2004

27-01-2005

Statusnaam

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

afgehandeld in commissie

in behandeling in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

Commissie

Commissie voor Binnen-

landse Aangelegenhe-

den, Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

Commissie voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media

Conclusie

De concrete suggesties

kunnen in overweging

worden genomen bij de

bespreking van het ont-

werp van gemeentede-

creet en zullen ook wor-

den bezorgd aan de

bevoegde minister.

Alleen de federale over-

heid is bevoegd om een

inhoudelijk antwoord te

geven op de

concrete vraag van de

verzoekers. De

commissie stelde voor

het verzoekschrift 

door te sturen naar de

Kamer of de Senaat.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 196

(2004-2005)

Stuk 226

(2004-2005)



1
9

3

Nr.

12

13

14

15

16

Titel

Verzoekschrift over een

planologische oplossing

voor weekendverblijven

die voor het gewestplan

werden opgericht

Verzoekschrift over de

samenwerkingsovereen-

komst NMBS-VDAB

inzake het reizen per

trein tegen verminderd

tarief in het kader van

sollicitaties

Verzoekschriftt over de

voor de consumenten

ondoorzichtige 

elektriciteitstarieven

Verzoekschrift over de

overheveling van de

Oostendse luchthaven

door het Vlaams Gewest

naar de stad Oostende

Verzoekschrift over de

intekening van reserva-

ten door het Instituut

voor Bos- en Wildbe-

heer

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

te behandelen in

commissie

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

06-12-2004

15-12-2004

16-12-2004

14-04-2005

25-05-2005

25-05-2005

24-12-2004

10-01-2005

17-01-2005

31-01-2005

22-02-2005

14-04-2005

22-06-2005

22-06-2005

17-01-2005

31-01-2005

22-02-2005

03-05-2005

29-06-2005

29-06-2005

21-01-2005

31-01-2005

14-04-2005

02-06-2005

06-07-2005

06-07-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor 

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Commissie voor 

Economie, Werk en

Sociale Economie

Commissie voor 

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

Commissie voor 

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

Commissie voor 

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Conclusie

De commissie neemt

akte van de bekommer-

nissen. Bij een nieuwe

wijziging van de rege-

ling van de verjaring

van bouwmisdrijven zal

hier in de mate van het

mogelijke rekening mee

worden gehouden.

Het standpunt van de

minister wordt

beschouwd als conclusie

bij het verzoekschrift.

Het standpunt van de

minister wordt

beschouwd als conclusie

bij het verzoekschrift.

Het standpunt van de

minister wordt

beschouwd als conclusie

bij het verzoekschrift.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 303

(2004-2005)

Stuk 326

(2004-2005)

Stuk 328

(2004-2005)

Stuk 399

(2004-2005)



1
9

4Nr.

17

18

19

20

21

Titel

Verzoekschrift over een

belastingverlaging voor

werkenden

Verzoekschrift over het

Vlaams beleid inzake

thuisgeweld

Verzoekschrift over de

erkenning van de

Vlaamse Gebarentaal

Verzoekschrift over de

brandveiligheid van

rusthuizen

Verzoekschrift over

bouwvergunningen van

algemeen belang 

ingediend door een 

privaatrechtelijk persoon

en de toepassing van het

decreet inzake publiek-

private samenwerking

(PPS)

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

afgehandeld in

commissie

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

in behandeling

in commissie

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

21-01-2005

31-01-2005

01-03-2005

01-03-2005

24-01-2005

31-01-2005

22-03-2005

22-03-2005

20-04-2005

20-04-2005

26-01-2005

02-02-2005

24-02-2005

31-01-2005

02-02-2005

22-03-2005

22-03-2005

20-04-2005

20-04-2005

31-01-2005

14-02-2005

14-04-2005

26-05-2005

06-07-2005

06-07-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor 

Algemeen Beleid, 

Financiën en Begroting

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

Commissie voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

Commissie voor 

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Conclusie

Een antwoord op de vra-

gen van de verzoeker

kan worden gevonden in

bestaande of toekomsti-

ge parlementaire docu-

menten.

De commissie heeft akte

genomen van de door de

minister geschetste

stand van zaken en

beschouwt het standpunt

van de minister als haar

conclusie.

De commissie heeft zich

aangesloten bij het

standpunt van de

minister.

Het standpunt van de

minister wordt

beschouwd als conclusie

bij het verzoekschrift.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 229

(2004-2005)

Stuk 270

(2004-2005)

Stuk 322

(2004-2005)

Stuk 271

(2004-2005)

Stuk 403

(2004-2005)



1
9

5

Nr.

22

23

24

25

26

27

28

Titel

Verzoekschrift over het

Vlaams beleid inzake de

opvang van delinquente

jongeren

Verzoekschrift over de

wet inzake overlastboetes

Verzoekschrift over de

doodstraf

Verzoekschrift over

bermmonumenten

Verzoekschrift over het

Vlaams beleid inzake de

Scheldetoegang en de

verdieping van de

Westerschelde

Verzoekschrift over de

bescherming van

huurders tegen

huisjesmelkers

Verzoekschrift over de

problematiek van de

spoedeisende hulp

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

afgehandeld in

plenaire verga-

dering

onontvankelijk

onontvankelijk

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

onontvankelijk

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

Status-

datum

01-02-2005

14-02-2005

26-04-2005

26-04-2005

25-05-2005

25-05-2005

04-02-2005

15-02-2005

10-02-2005

21-02-2005

15-02-2005

21-02-2005

14-04-2005

26-05-2005

06-07-2005

06-07-2005

21-02-2005

07-03-2005

22-03-2005

24-05-2005

06-07-2005

06-07-2005

22-02-2005

07-03-2005

22-02-2005

07-03-2005

26-04-2005

26-04-2005

25-05-2005

25-05-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Commissie voor 

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

Conclusie

Het standpunt van de

minister wordt

beschouwd als conclusie

bij het verzoekschrift.

De vigerende regelge-

ving inzake ruimtelijke

ordening voldoet in

casu.

Het standpunt van de

minister wordt

beschouwd als conclusie

bij het verzoekschrift.

Vooral federale bevoegd-

heid. Bijkomende Vlaam-

se initiatieven met beper-

kte budgettaire ruimte

niet zinvol. Bevoegdheid

inzake gezondheidszorg

wordt op termijn best

overgeheveld naar

gemeenschappen.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 309

(2004-2005)

Stuk 400

(2004-2005)

Stuk

362(2004-

2005)

Stuk 308

(2004-2005)



1
9

6Nr.

29

30

31

32

Titel

Verzoekschrift over het

Vlaams beleid inzake

overheidssubsidies aan

sportverenigingen en

sportbeoefenaars

Verzoekschrift over het

opnemen van een

bezoek aan Breendonk

in de eindtermen van het

secundair onderwijs

Verzoekschrift over

Flanders Fish Factory

Verzoekschrift over een

vermeend bouwmisdrijf

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

commissie

naar Ombuds-

dienst als

ontvankelijke

klacht

Status-

datum

23-02-2005

07-03-2005

23-06-2005

23-06-2005

06-07-2005

06-07-2005

24-02-2005

07-03-2005

24-03-2005

24-03-2005

27-04-2005

27-04-2005

28-02-2005

07-03-2005

12-04-2005

15-06-2005

28-02-2005

09-03-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

afgehandeld in commissie

in behandeling in commissie

verslaggeving in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

ingediend

naar Ombudsdienst als ontvankelijke

klacht

Commissie

Commissie voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Subcommissie voor

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid

Conclusie

Op de vragen van de

verzoeker wordt niet

ingegaan. Een nieuwe

discussie kan maar zin-

vol worden gevoerd na

de bekendmaking van de

resultaten van het onder-

zoek door het Steunpunt

Sport, Beweging en

Gezondheid.

De doelstelling  van het

verzoekschrift wordt

onderschreven. De eind-

termen geven al vol-

doende aandacht en

ruimte aan deze proble-

matiek, zodat de scholen

zelf desgewenst initia-

tieven kunnen nemen.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 417

(2004-2005)

Stuk 282

(2004-2005)

Stuk 404

(2004-2005)



1
9

7

Nr.

33

34

35

36

Titel

Verzoekschrift over de

melkquotaregeling

Verzoekschrift over de

oprichting van een

instituut voor de

opleiding van imams en

van een overkoepelende

islamitische raad

Verzoekschrift over het

automatisch verschaffen

van informatie en over

het bijna automatisch

toekennen van

voordelen door de

overheid aan officieel

gekende gezinnen ten

gevolge van legitieme

rechten

Verzoekschrift over het

Antwerps havengebied

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

commissie

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

in behandeling

in commissie

Status-

datum

09-03-2005

14-03-2005

12-04-2005

03-05-2005

02-06-2005

02-06-2005

06-07-2005

06-07-2005

10-03-2005

21-03-2005

14-04-2005

09-06-2005

17-03-2005

21-03-2005

12-04-2005

28-06-2005

06-07-2005

06-07-2005

23-03-2005

11-04-2005

24-05-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

Commissie

Subcommissie voor

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Commissie voor

Algemeen Beleid,

Financiën en Begroting

Commissie voor Open-

bare Werken, Mobiliteit

en Energie

Conclusie

Voor de conclusie wordt

verwezen naar het ant-

woord van de minister-

president op het ver-

zoekschrift.

De commissie sluit zich

aan bij het informatieve

antwoord van de

minister.

Het standpunt van de

minister-president wordt

beschouwd als conclusie

bij het verzoekschrift.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 317

(2004-2005)

Stuk 419

(2004-2005)



1
9

8Nr.

37

38

39

40

41

Titel

Verzoekschrift over

luchtvervuiling en

lawaaihinder aan de

Geldenaaksebaan in

Leuven

Verzoekschrift over de

tariefverhoging van de

hospitalisatie-

verzekeringen

Verzoekschrift over de

faciliteitengemeenten

Verzoekschrift over 

het Vlaams

gemeentedecreet

Verzoekschrift over het

decreet over de paarden-

wedrennen

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

onontvankelijk

onontvankelijk

afgehandeld in

plenaire

vergadering

afgehandeld in

plenaire 

vergadering

afgehandeld in

plenaire

vergadering

Status-

datum

24-03-2005

11-04-2005

24-03-2005

11-04-2005

29-03-2005

11-04-2005

24-05-2005

24-05-2005

15-06-2005

15-06-2005

05-04-2005

18-04-2005

24-05-2005

24-05-2005

15-06-2005

15-06-2005

11-04-2005

18-04-2005

14-06-2005

14-06-2005

06-07-2005

06-07-2005

Statusnaam

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

Commissie

Commissie voor Binnen-

landse Aangelegenhe-

den, Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor Binnen-

landse Aangelegenhe-

den, Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor

Algemeen Beleid,

Financiën en Begroting

Conclusie

De commissie beslist

niet in te gaan op het

verzoekschrift.

De commissie neemt

akte van het verzoek-

schrift. Het staat elk lid

vrij de door de verzoe-

ker aangebrachte ele-

menten al dan niet in te

brengen bij de bespre-

king van het ontwerp

van gemeentedecreet.

De commissie verwijst

naar het antwoord van

minister Van Mechelen

op de vraag om uitleg

van de heer Karlos Cal-

lens over de verdere uit-

voering van het

Paardenwedrennende-

creet. 

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 350

(2004-2005)

Stuk 351

(2004-2005)

Stuk 408

(2004-2005)



1
9

9

Nr.

42

43

44

45

46

47

Titel

Verzoekschrift over

gokken op sport-

wedstrijden

Verzoekschrift over

kangoeroewonen en

fiscaliteit

Verzoekschrift over de

voordracht van ministers

en de controle op de

kabinetsuitgaven

Verzoekschrift over de

opvang van

klokkenluiders en het

uitwerken van regels

voor de integere

organisatie van

overheidsdiensten

Verzoekschrift over het

Vlaams beleid ten

aanzien van regionale

luchthavens

Verzoekschrift over een

verplicht onderzoek naar

de kennis van het

Nederlands bij vijfjarige

kleuters

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

te behandelen in

commissie

onontvankelijk

afgehandeld in

plenaire

vergadering

afgehandeld in

plenaire

vergadering

afgehandeld in

plenaire

vergadering

te behandelen in

commissie

Status-

datum

06-04-2005

02-05-2005

01-04-2005

28-04-2005

01-04-2005

20-04-2005

24-05-2005

24-05-2005

15-06-2005

15-06-2005

13-04-2005

18-04-2005

24-05-2005

24-05-2005

15-06-2005

15-06-2005

13-04-2005

18-04-2005

03-05-2005

03-05-2005

29-06-2005

29-06-2005

18-04-2005

27-04-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

Commissie

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor

Openbare Werken,

Mobiliteit en Energie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Conclusie

Het parlement heeft het

laatste woord bij de aan-

stelling van de Vlaamse

ministers. De kabinets-

uitgaven worden via de

begroting goedgekeurd,

de rekeningen gecontro-

leerd door het Rekenhof

en er wordt gerappor-

teerd over de samenstel-

ling.

Er bestaan nu al heel

wat controlemiddelen.

Overigens leeft een ster-

kere vraag om de con-

trole te verminderen dan

om ze te vermeerderen.

Het standpunt van de

minister wordt

beschouwd als conclusie

bij het verzoekschrift.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 353

(2004-2005)

Stuk 355

(2004-2005)

Stuk 328

(2004-2005)



2
0

0Nr.

48

49

50

51

52

Titel

Verzoekschrift over het

Vlaams beleid ten

aanzien van het

veralgemeend

elektronisch stemmen

Verzoekschrift over een

voordelig internet-

abonnement voor

andersvaliden

Verzoekschrift over de

algemene provincie-

belasting Antwerpen

Verzoekschrift over het

beleid inzake overheids-

subsidies in de culturele

sector

Verzoekschrift van de

heren Jef Sleeckx, 

Georges Debunne, Lode

Van Outrive c.s. over de

saneringsbijdrage voor

waterzuivering

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

afgehandeld in

plenaire

vergadering

in behandeling

in commissie

afgehandeld in

plenaire verga-

dering

afgehandeld in

plenaire

vergadering

in behandeling

in commissie

Status-

datum

19-04-2005

27-04-2005

24-05-2005

24-05-2005

15-06-2005

15-06-2005

03-05-2005

11-05-2005

21-06-2005

03-05-2005

11-05-2005

24-05-2005

24-05-2005

15-06-2005

15-06-2005

06-05-2005

11-05-2005

23-06-2005

23-06-2005

06-07-2005

06-07-2005

11-05-2005

23-05-2005

09-06-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

Commissie

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor Welzijn,

Volksgezondheid en

Gezin

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Conclusie

De commissie neemt

akte van het verzoek-

schrift. Het staat elk lid

vrij de door de verzoe-

ker aangebrachte ele-

menten al dan niet in te

brengen bij de bespre-

king van de ontwerpen

van kiesdecreten.

De commissie verwijst

naar het principe van de

provinciale autonomie.

De verzoeker kan zich

desgevallend richten tot

de leden van de provin-

cieraad of zich tot de

rechter wenden.

In de bestaande subsidi-

ëringstechnieken zijn

voldoende instrumenten

ingebouwd voor het

opsporen en bijsturen

van disfuncties. Er is

geen reden voor een

algemeen wantrouwen

tegen de werking van de

Vlaamse culturele

instellingen.

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 354

(2004-2005)

Stuk 352

(2004-2005)

Stuk 416

(2004-2005)



2
0

1
Nr.

53

54

55

56

57

58

59

Titel

Verzoekschrift over

burgerplicht -

burgerdienst

Verzoekschrift over de

vaste huisvuilbelasting

Verzoekschrift over het

oprichten van een

commissie ad hoc

Verzoekschrift over

Nederlandstalige

scholen in Brussel

Verzoekschrift over de

studiefinanciering in het

hoger onderwijs

Verzoekschrift over de

bevordering van het

Nederlands in en rond

Brussel en over een

verscherping van de

taalwetten

Verzoekschrift van de

heren Jef Sleeckx, Geor-

ges Debunne, Lode Van

Outrive c.s. over het Ver-

drag tot vaststelling van

een Europese Grondwet

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

in behandeling

in commissie

afgehandeld in

plenaire

vergadering

te behandelen in

commissie

in behandeling

in commissie

te behandelen in

commissie

onontvankelijk

te behandelen in

commissie

Status-

datum

12-05-2005

20-05-2005

09-06-2005

13-05-2005

23-05-2005

09-06-2005

09-06-2005

06-07-2005

06-07-2005

18-05-2005

23-05-2005

18-05-2005

23-05-2005

09-06-2005

30-05-2005

01-06-2005

30-05-2005

13-06-2005

15-06-2005

22-06-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

afgehandeld in commissie

in behandeling in plenaire vergadering

afgehandeld in plenaire vergadering

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

in behandeling in commissie

ingediend

ontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

Commissie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Commissie voor

Buitenlands Beleid,

Europese Aangelegen-

heden, Internationale

Samenwerking en

Toerisme 

Conclusie

De commissie verwijst

naar het ontwerp van

decreet over de afschaf-

fing van de forfaitaire

huisvuilbelasting. De

Vlaamse volksvertegen-

woordigers kunnen des-

gewenst dit ontwerp van

decreet als voorstel van

decreet indienen. 

Verslag 

verzoek-

schrift

Stuk 401

(2004-2005)



2
0

2Nr.

60

61

62

63

64

65

66

67

Titel

Verzoekschrift over 

de cumulatie van 

een Vlaamse

aanmoedigingspremie

met andere inkomsten

Verzoekschrift over de

beheersovereenkomst

2007-2011 van de VRT

Verzoekschrift over 

de Vlaamse

aanmoedigingspremie

Verzoekschrift over de

stedenbouwkundige

problematiek

Verzoekschrift over de

communicatie tussen 

het Vlaams Parlement 

en de indieners van

verzoekschriften

Verzoekschrift over de

oprichting van een

Vlaamse moslim-

executieve binnen de

moslimgemeenschap

Verzoekschrift over

betaalspelen via gsm op

televisiezenders

Verzoekschrift over de

wetgeving houdende

maatregelen ter bestrij-

ding en voorkoming van

leegstand en verwaarlo-

zing van bedrijfsruimten

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

te behandelen in

commissie

te behandelen in

commissie

te behandelen in

commissie

onontvankelijk

onontvankelijk

onontvankelijk

onontvankelijk

te behandelen in

commissie

Status-

datum

17-06-2005

22-06-2005

22-06-2005

29-06-2005

22-06-2005

29-06-2005

12-07-2005

05-08-2005

13-07-2005

05-08-2005

13-07-2005

05-08-2005

28-07-2005

01-09-2005

26-07-2005

01-09-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

Commissie

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

Commissie voor Cultuur,

Media en Sport 

Commissie voor

Economie, Werk en

Sociale Economie

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Conclusie Verslag 

verzoek-

schrift



2
0

3

Nr.

68

69

70

71

72

73

Titel

Verzoekschrift over de

problematiek van de

dubbele nationaliteit in

het kader van de

verkiesbaarheidsvoorwa

arden voor de gemeente-

raadsverkiezingen

Verzoekschrift over

bewustmakings-

campagnes via de

Vlaamse gesubsidieerde

media in Brussel

Verzoekschrift over

taallessen in het buiten-

gewoon onderwijs

Verzoekschrift over het

inlichten van het

parlement door de

Vlaamse Regering over

genomen beslissingen

en over de evolutie van

vroeger genomen

beslissingen

Verzoekschrift over het

verwijderen van

Franstalige straatnaam-

borden in de faciliteiten-

gemeenten

Verzoekschrift over de

leerplicht tot het

bekomen van een

diploma of vaardigheid

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

onontvankelijk

te behandelen in

commissie

te behandelen in

commissie

te behandelen in

commissie

te behandelen in

commissie

te behandelen in

commissie

Status-

datum

02-08-2005

19-09-2005

11-08-2005

12-09-2005

16-08-2005

12-09-2005

23-08-2005

12-09-2005

04-08-2005

12-09-2005

06-09-2005

03-10-2005

Statusnaam

ingediend

onontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

Commissie

Commissie voor Brussel

en de Vlaamse Rand

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor

Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie

Conclusie Verslag 

verzoek-

schrift



2
0

4Nr.

74

75

76

77

Titel

Verzoekschrift over het

invoeren van een

uniforme

gemeentebelasting

Verzoekschrift over de

stedenbouwkundige

problematiek

Verzoekschrift over de

staatsschuld

Verzoekschrift over een

betwisting inzake

onroerende voorheffing

Zittings-

jaar

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005

Huidige status

te behandelen in

commissie

te behandelen in

commissie

onontvankelijk

naar Ombuds-

dienst als

ontvankelijke

klacht

Status-

datum

08-09-2005

19-09-2005

06-09-2005

19-09-2005

13-09-2005

19-09-2005

15-09-2005

19-09-2005

Statusnaam

ingediend

ontvankelijk

ingediend

ontvankelijk

ingediend

onontvankelijk

ingediend

naar Ombudsdienst als ontvankelijke

klacht

Commissie

Commissie voor

Binnenlandse

Aangelegenheden,

Bestuurszaken,

Institutionele en

Bestuurlijke Hervorming

en Decreetsevaluatie

Commissie voor

Leefmilieu en Natuur,

Landbouw, Visserij en

Plattelandsbeleid en

Ruimtelijke Ordening en

Onroerend Erfgoed

Conclusie Verslag 

verzoek-

schrift



205

Bijlage 5
Aangenomen voorstellen en ontwerpen van decreet 

tijdens het zittingsjaar 2004-2005

Onderwerp

Aangenomen voorstellen van decreet

Decreet houdende bekrachtiging van

de stedenbouwkundige vergunningen

verleend door de Vlaamse Regering

op 12 november 2004 in toepassing

van het decreet van 14 december

2001 voor enkele bouwvergunningen

waarvoor dwingende redenen van

groot algemeen belang gelden

Stuk 125 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet tot wijziging van het decreet

van 15 juli 1997 houdende de Vlaam-

se Wooncode met betrekking tot het

kooprecht van sociale huurders

Stuk 150 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende wijziging van het

decreet van 30 april 2004 betreffende

de flexibilisering van het hoger onder-

wijs in Vlaanderen en houdende drin-

gende hogeronderwijsmaatregelen

Stuk 311 (2004-2005) - Nrs. 1 en 2

Decreet houdende wijziging van

diverse decreten, wat het statuut van

de mandaathouders in de aan het

Vlaams Parlement verbonden instel-

lingen betreft

Stuk 325 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende wijziging van de

decreten betreffende de radio-omroep

en de televisie, gecoördineerd op 4

maart 2005

Stuk 321 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 6

Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking

en afkondiging BS

8.12.2004 17.12.2004 20.12.2004

22.12.2004 15.07.2005 12.09.2005

4.05.2005 20.05.2005 15.06.2005

17.05.2005 15.07.2005 29.08.2005

17.05.2005 15.07.2005 09.09.2005
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking

en afkondiging BS

Aangenomen voorstellen van decreet

Decreet houdende wijziging van het

decreet van 27 oktober 1998 houden-

de de erkenning en subsidiëring van

organisaties voor volkscultuur en de

oprichting van het Vlaams Centrum

voor Volkscultuur

Stuk 330 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende wijziging van het

decreet van 28 juni 2002 betreffende

gelijke onderwijskansen-I

Stuk 331 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 7

Decreet houdende wijziging van het

kaderdecreet  bestuurlijk beleid van

18 juli 2003

Stuk 381 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het

decreet van 19 juli 2002 houdende de

privaatrechtelijke culturele archief-

werking

Stuk 385 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het

decreet van 7 mei 2004 houdende de

organisatie en subsidiëring van een

cultureel-erfgoedbeleid

Stuk 386 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende de toekenning van

de mogelijkheid tot sluiting van

beroepsinlevingsovereenkomsten aan

sommige rechtspersonen

Stuk 396 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende wijziging van het

decreet van 29 maart 2002 op het

Vlaamse jeugdbeleid

Stuk 293 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 6

Bijzonder decreet houdende wijzi-

ging van het bijzonder decreet van 6

juli 2001 houdende regeling van het

recht om verzoekschriften bij het

Vlaams Parlement in te dienen

Stuk 299 (2004-2005) - Nrs 1 tot 3

18.05.2005 15.07.2005 16.09.2005

18.05.2005 15.07.2005 30.08.2005

09.06.2005 15.07.2005 25.08.2005

09.06.2005 15.07.2005 13.09.2005

09.06.2005 15.07.2005 09.09.2005

16.06.2005 15.07.2005 12.08.2005

29.06.2005 08.07.2005 02.08.2005

29.06.2005 08.07.2005 29.07.2005
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking

en afkondiging BS

Aangenomen voorstellen van decreet

Decreet houdende wijziging van het

decreet van 6 juli 2001 houdende

nadere regeling van het recht om ver-

zoekschriften bij het Vlaams Parle-

ment in te dienen

Stuk 300 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende aanpassing van de

middelenbegroting van de Vlaamse

Gemeenschap voor het begrotingsjaar

2004

Stuk 18 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 5

Stuk 17 (2004-2005) - Nrs. 1-A en 1-

B+Addendum

Stuk 20 (2004-2005) - Nr. 1

Decreet houdende tweede aanpassing

van de algemene uitgavenbegroting

van de Vlaamse Gemeenschap voor

het begrotingsjaar 2004

Stuk 19 (2004-2005) - Nr. 1+Bijla-

gen, 2 tot 4, 5-A tot 5-K, 6 + Errata,

7 tot 9

Stuk 17 (2004-2005) - Nrs. 1-A en 1-

B + Addendum

Stuk 20 (2004-2005) - Nr. 1

Decreet houdende de middelenbegro-

ting van de Vlaamse Gemeenschap

voor het begrotingsjaar 2005

Stuk 14 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 5

Stuk 12 (2004) - Nr. 1

Stuk 13 (2004-2005) - Nrs. 1-A en 1-

B

Stuk 16 (2004-2005) - Nr. 1

Decreet houdende de algemene uitga-

venbegroting van de Vlaamse

Gemeenschap voor het begrotingsjaar

2005

Stuk 15 (2004-2005) - Nrs. 1+Bijla-

gen, 2 tot 6, 7-A tot 7-K, 8 en 9,

10+Errata, 11 tot 17

Stuk 12 (2004) - Nr. 1

Stuk 13 (2004-2005) - Nrs. 1-A en 1-B

Stuk 16 (2004-2005) - Nr. 1

29.06.2005 08.07.2005 29.07.2005

22.12.2004 24.12.2004 18.02.2005

Erratum: 

15.04.2005

22.12.2004 24.12.2004 22.04.2005

22.12.2004 24.12.2004 30.12.2004

Erratum:

15.04.2005

22.12.2004 24.12.2004 06.07.2005
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking

en afkondiging BS

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende bepalingen tot

begeleiding van de tweede aanpas-

sing van de begroting 2004

Stuk 123 (2004-2005) - Nrs. 1+

Addendum, 2 tot 19

Decreet houdende bepalingen tot

begeleiding van de begroting 2005

Stuk 124 (2004-2005) - Nrs. 1+

Addendum, 2 tot 22

Decreet tot wijziging van artikel

55ter van het Wetboek der Successie-

rechten en artikel 260bis van het

Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen 1992

Stuk 277 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende diverse bepalingen

inzake leefmilieu en landbouw

Stuk 192 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 5

Decreet tot wijziging van het decreet

van 18 mei 1999 houdende de organi-

satie van de ruimtelijke ordening en

van het decreet betreffende de ruim-

telijke ordening, gecoördineerd op 22

oktober 1996

Stuk 233 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot wijziging van het decreet

van 31 januari 2003 betreffende het

economisch ondersteuningsbeleid

Stuk 290 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende diverse bepalingen

inzake wonen, inburgering en stede-

lijk beleid

Stuk 202 (2004-2005) - Nrs.

1+Addendum, 2 tot 6

22.12.2004 24.12.2004 21.02.2005

22.12.2004 24.12.2004 31.12.2004

01.04.2005 15.07.2005 31.08.2005

13.04.2005 22.04.2005 13.05.2005

13.04.2005 22.04.2005 29.04.2005

15.04.2005 15.07.2005 29.08.2005

27.04.2005 20.05.2005 09.06.2005
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking

en afkondiging BS

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet houdende instemming met

de overeenkomst van 4 april 2003

tussen de federale overheid en de

gewesten met het oog op de verwe-

zenlijking van het programma van

het Gewestelijk Expresnet van, naar,

in en rond Brussel

Stuk 200 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot wijziging van het decreet

van 2 april 2004 houdende de subsi-

diëring van kunstenorganisaties, kun-

stenaars, organisaties voor kunstedu-

catie en organisaties voor sociaal-

artistieke werking, internationale ini-

tiatieven, publicaties en steunpunten

Stuk 208 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Gemeentedecreet

Stuk 347 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 10

Decreet tot wijziging van het decreet

van 14 juli 1993 tot oprichting van

het Grindfonds en tot regeling van de

grindwinning

Stuk 348 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Decreet houdende de toevoeging van

een derde lid aan artikel 157 en hou-

dende wijziging van de artikelen 159

en 161 van de decreten betreffende

de radio-omroep en de televisie,

gecoördineerd op 4 maart 2005

Stuk 365 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet tot regeling van de interlan-

delijke adoptie van kinderen

Stuk 371 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Decreet houdende instemming met

Bijlage V en Aanhangsel 3 bij het

Verdrag van Parijs van 22 september

1992 inzake de bescherming van het

marien milieu van de Noordooste-

lijke Atlantische Oceaan, aangeno-

men te Sintra op 23 juli 1998

Stuk 153 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

04.05.2005 20.05.2005 16.06.2005

25.05.2005 03.06.2005 02.08.2005

26.05.2005 15.07.2005 31.08.2005

26.05.2005 15.07.2005 16.08.2005

02.06.2005 15.07.2005 29.08.2005

03.06.2005 15.07.2005 16.09.2005

08.06.2005 17.06.2005 07.07.2005
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Onderwerp Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking

en afkondiging BS

Aangenomen ontwerpen van decreet

Decreet betreffende het onderwijs

XV

Stuk 398 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 6

Decreet houdende aanpassing van de

middelenbegroting van de Vlaamse

Gemeenschap voor het begrotingsjaar

2005

Stuk 18-A (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Stuk 17-A (2004-2005) - Nrs. 1-A, 1-

B+Addendum en 1-C

Stuk 20-A (2004-2005) - Nr. 1

Decreet houdende aanpassing van de

algemene uitgavenbegroting van de

Vlaamse Gemeenschap voor het

begrotingsjaar 2005

Stuk 19-A (2004-2005) - Nrs. 1+Bij-

lagen, 2 tot 4, 5-A tot 5-L, 6+Errata,

7 tot 9

Stuk 17-A (2004-2005) - Nrs. 1-A en

1-B+Addendum

Stuk 20 (2004-2005) - Nr. 1

Decreet houdende bepalingen tot

begeleiding van de aanpassing van de

begroting 2005

Stuk 334 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 12

17.06.2005 15.07.2005 16.09.2005

Erratum:

30.09.2005

22.06.2005 24.06.2005 22.09.2005

22.06.2005

22.06.2005 24.06.2005 24.08.2005

Erratum:

12.09.2005
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Onderwerp Aanneming

Resolutie betreffende de mogelijke verkoop van het gebouw van de

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Stuk 143 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 4

Resolutie betreffende de voorstellen en de algemene aanbevelingen

uit het Jaarverslag 2003 van de Vlaamse Ombudsdienst

Stuk 134 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de besluitvorming rond en uitvoering van het

project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Stuk 138 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 5

Resolutie betreffende de macro-economische en financiële conse-

quenties van de demografische ontwikkelingen  in Vlaanderen

Stuk 144 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie houdende herdenking van de holocaust, antisemitisme en

racisme

Stuk 185 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie over de milieubeleidsovereenkomst betreffende de uit-

voering van de Vlarea-aanvaardingsplicht van afgedankte elektri-

sche en elektronische apparatuur (AEEA)

Stuk 214 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de aanmoediging van de productie en het

gebruik van biobrandstoffen uit teeltgewassen

Stuk 174 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 7

Resolutie betreffende de sanering van de Balmatt-site te Mol

Stuk 297 (2004-2005) - Nrs. 1 en 2

Resolutie betreffende de billijke vergoeding verschuldigd door de

lokale radio's

Stuk 151 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie houdende herziening van de regelgeving betreffende het

voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het

publiek toegankelijke plaatsen

Stuk 243 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 3

Resolutie betreffende de bevordering van de rol van vrouwen bij

vredesopbouw en een Vlaams actieplan voor de uitvoering van VN-

resolutie 1325

Stuk 68 (2004-2005) - Nrs. 1 tot 5

22.12.2004

26.01.2005

26.01.2005

16.03.2005

16.03.2005

16.03.2005

13.04.2005

27.04.2005

25.05.2005

25.05.2005

07.07.2005

Bijlage 6
Aangenomen voorstellen van resolutie

tijdens het zittingsjaar 2004-2005
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Bijlage 7
De plenaire vergaderingen

A. Zitting 2004

1 Openingsvergadering van dinsdag 6 juli 2004

Opening van de zitting 2004 – onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

2 Morgenvergadering van donderdag 22 juli 2004

Voortzetting van het onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van Vlaam-

se volksvertegenwoordigers – benoeming van het Bureau – toespraak van de voor-

zitter – samenstelling en bestuur van de politieke fracties – oprichting van een

commissie ad hoc in afwachting van de benoeming van de commissies – ontslag

van de Vlaamse Regering – verkiezing van de Vlaamse Regering

3 Middagvergadering van donderdag 22 juli 2004

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van Vlaamse volksvertegen-

woordigers ingevolge de benoeming van leden in de federale en de Vlaamse Rege-

ring – wijzigingen in het bestuur van de CD&V-fractie, de VLD-Vivant-fractie en

de sp.a-spirit-fractie – aanwijzing van zes gemeenschapssenatoren – regeerak-

koord – onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de heer Karlos Cal-

lens

4 Morgenvergadering van vrijdag 23 juli 2004

Regeerakkoord 

5 Middagvergadering van vrijdag 23 juli 2004

Regeerakkoord – voordracht van de kandidaten voor de benoeming van de leden

van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht – aanwijzing van een lid van de Vlaam-

se Geschillenraad voor radio en televisie – stemming – vakantiewensen

B. Zitting 2004-2005

1 Openingsvergadering van maandag 27 september 2004

Opening van de zitting 2004-2005 – onderzoek van de geloofsbrieven van opvol-

gers van wie de toelating werd uitgesteld – benoeming van het Bureau – toespraak

van de voorzitter – benoeming van de commissies – actuele vragen – rouwhuldes

voor de heer Henri Coremans, voorzitter van het Vlaams Commissariaat voor de

Media, en de heer Karel Degryse, archivaris van het Vlaams Parlement
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2 Vergadering van woensdag 6 oktober 2004

Wijziging in de benaming van een commissie – actuele vragen

3 Vergadering van woensdag 13 oktober 2004

Actuele vragen – actualiteitsdebat over de splitsing van de kieskring Brussel-

Halle-Vilvoorde – aanwijzing van de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de raad

van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch

Aspectenonderzoek – wijziging van het statuut van het Lid van het Vlaams Parle-

ment – actualiteitsmoties – stemmingen

4 Vergadering van woensdag 20 oktober 2004

Actuele vragen

5 Vergadering van woensdag 27 oktober 2004

Actuele vragen – wijziging in de samenstelling van een commissie – actualiteits-

debat over de toekomst van de luchthaven van Zaventem en de sociaal-economi-

sche situatie van de regio rond Zaventem – verzoekschrift over het gebruik van

talen in bestuurszaken – met redenen omklede moties – stemmingen

6 Vergadering van woensdag 10 november 2004

Wijziging in het bestuur van de N-VA-fractie – wijzigingen onder de toegevoegde

leden van commissies – actuele vragen – verzoekschrift over de toekenning van

dienstencheques voor kinderopvang – voordracht van één kandidaat voor de

benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht – met redenen

omklede moties – stemmingen

7 Vergadering van woensdag 17 november 2004

Wijziging in de naam van de VB-fractie – actuele vragen – motie van aanbeveling

– met redenen omklede moties – stemmingen

8 Vergadering van woensdag 24 november 2004

Actuele vragen – voorstel tot wijziging van het reglement van het Vlaams Parle-

ment – motie betreffende een belangenconflict over een federale heffing op het

vakantiegeld  – met redenen omklede moties – stemmingen – hulde aan de heer

André Denys

9 Vergadering van woensdag 1 december 2004

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van mevrouw Hilde Eeckhout –

actuele vragen – verzoekschrift over de opleiding tot initiator ju jitsu – met rede-

nen omklede moties – stemmingen
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10 Vergadering van woensdag 8 december 2004

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden van commissies – actuele

vragen – decreet stedenbouwkundige vergunningen – verzoekschrift over de suc-

cessierechten voor erfgenamen die oorlogsschade hebben geleden – verzoekschrift

over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen – benoeming van

de leden van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie – wijziging van

de personeelsformatie – stemmingen

11 Vergadering van woensdag 15 december 2004

Samenstelling van de delegatie voor het belangenconflict over een federale heffing

op het vakantiegeld – actuele vragen

12 Morgenvergadering van dinsdag 21 december 2004

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van mevrouw Katleen Martens

– decreet aanpassing van de middelenbegroting 2004 – decreet tweede aanpassing

van de algemene uitgavenbegroting 2004 – decreet bepalingen tot begeleiding van

de tweede aanpassing van de begroting 2004 – decreet middelenbegroting 2005 –

decreet algemene uitgavenbegroting 2005 – decreet bepalingen tot begeleiding van

de begroting 2005

13 Middagvergadering van dinsdag 21 december 2004

Mededeling van de Vlaamse Regering – decreet middelenbegroting 2005 – decreet

algemene uitgavenbegroting 2005 – decreet bepalingen tot begeleiding van de

begroting 2005

14 Morgenvergadering van woensdag 22 december 2004

Decreet middelenbegroting 2005 – decreet algemene uitgavenbegroting 2005 –

decreet bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005

15 Middagvergadering van woensdag 22 december 2004

Benoeming van de derde ondervoorzitter – actuele vragen – decreet middelenbe-

groting 2005 – decreet algemene uitgavenbegroting 2005 – decreet bepalingen tot

begeleiding van de begroting 2005 – resolutie Koninklijke Academie voor Neder-

landse Taal- en Letterkunde – aanpassing van de werkingsbegroting 2004 – wer-

kingsbegroting 2005 – begroting 2005 van het Kinderrechtencommissariaat –

begroting 2005 van de Vlaamse ombudsdienst – begroting 2005 van het Vlaams

Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek – wijziging

van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk

en Technologisch Aspectenonderzoek – stemmingen – eindejaarswensen

16 Vergadering van woensdag 12 januari 2005

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden van een commissie – actu-

ele vragen – rouwhulde voor de slachtoffers van de zeebeving van 26 december

2004 – actualiteitsdebat over de rondzendbrieven Peeters en Martens en de split-

sing van Brussel-Halle-Vilvoorde – verzoekschrift over het stadstarief van De Lijn

in heel Vlaanderen – actualiteitsmoties – stemmingen
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17 Vergadering van woensdag 19 januari 2005

Wijzigingen onder de toegevoegde leden van een commissie en een subcommissie

– actuele vragen – rouwhulde voor de heer Ward Beysen, gewezen Vlaams volks-

vertegenwoordiger – met redenen omklede moties – stemmingen

18 Morgenvergadering van woensdag 26 januari 2005

Resolutie algemene aanbevelingen uit het jaarverslag 2003 van de Vlaamse

ombudsman – resoluties Schelde-estuarium – verzoekschrift over het kijk- en

luistergeld

19 Middagvergadering van woensdag 26 januari 2005

Actuele vragen – actualiteitsdebat over de financiering van de zorgverzekering –

met redenen omklede motie – actualiteitsmotie – stemmingen

20 Vergadering van woensdag 2 februari 2005

Actuele vragen – afwijking van het reglement betreffende de behandeling van de

beleidsnota’s

21 Morgenvergadering van woensdag 16 februari 2005

Beleidsnota buitenlands beleid en internationale samenwerking – beleidsnota toe-

risme

22 Middagvergadering van woensdag 16 februari 2005

Actuele vragen – beleidsnota financiën en begroting – beleidsnota planning en sta-

tistiek – beleidsnota publiek-private samenwerking – beleidsnota overheidscom-

municatie – verzoekschrift over een tegemoetkoming aan slachtoffers van een

faling van bouwondernemingen – wijziging van het statuut van het Lid van het

Vlaams Parlement – aanpassing van de rechtspositieregeling van de medewerkers

van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van

de Vlaamse volksvertegenwoordigers – met redenen omklede moties – stemmin-

gen

23 Morgenvergadering van woensdag 23 februari 2005

Beleidsnota gelijke kansen – beleidsnota stedenbeleid – beleidsnota inburgering

24 Middagvergadering van woensdag 23 februari 2005

Actuele vragen – beleidsnota Vlaams woonbeleid – beleidsnota binnenlands

bestuur – beleidsnota bestuurszaken – wijziging van het reglement van het Vlaams

Parlement – verzoekschrift over de verbetering van het gemeentelijk referendum –

verzoekschrift over de regeling voor opvolgers van politieke mandaten – verzoek-

schrift over het creëren van een wettelijk kader voor politici en ambtenaren – aan-

passing van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat – met

redenen omklede moties – stemmingen
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25 Morgenvergadering van woensdag 2 maart 2005

Beleidsnota media – beleidsnota cultuur – beleidsnota jeugd

26 Middagvergadering van woensdag 2 maart 2005

Actuele vragen – beleidsnota sport – beleidsnota welzijn, volksgezondheid en

gezin – verzoekschrift over het fokkerijbeleid binnen het departement Landbouw –

met redenen omklede moties – stemmingen

27 Morgenvergadering van woensdag 9 maart 2005

Beleidsnota landbouw, zeevisserij en plattelandsbeleid – beleidsnota duurzame

ontwikkeling – beleidsnota leefmilieu en natuur

28 Middagvergadering van woensdag 9 maart 2005

Actuele vragen – beleidsnota energie en natuurlijke rijkdommen – beleidsnota

openbare werken – beleidsnota mobiliteit – verzoekschrift over de terugbetaling

van onterecht geïnde heffingen op leegstand en verkrotting – verzoekschrift over

de illegale toepassing van de stedenbouwwetgeving door openbare besturen – met

redenen omklede moties – stemmingen

29 Morgenvergadering van woensdag 16 maart 2005

Beleidsnota ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen – beleidsnota

Vlaamse rand

30 Middagvergadering van woensdag 16 maart 2005

Actuele vragen – beleidsnota Brussel – resolutie consequenties van de demografi-

sche ontwikkelingen in Vlaanderen – resolutie herdenking van de holocaust, anti-

semitisme en racisme – resolutie milieubeleidsovereenkomst inzake afgedankte

elektrische en elektronische apparatuur – verzoekschrift over een belastingverla-

ging voor werkenden – benoeming van de commissie ad hoc voor het themadebat

over Digitaal Vlaanderen – beleidsplan Een slagvaardig Vlaams Parlement 2004-

2009 – met redenen omklede moties – stemmingen

31 Vergadering van woensdag 23 maart 2005

Actuele vragen – verzoekschrift over de toekenning van dienstencheques voor kin-

deropvang – verzoekschriften betreffende het gesubsidieerd leerlingenvervoer –

verzoekschrift betreffende het concordantiebesluit van de Vlaamse Regering – ver-

zoekschrift over de slaagcijfers in het hoger onderwijs en het wegwerken van dis-

criminaties ten aanzien van het volwassenenonderwijs – motie betreffende een

belangenconflict over de tweetaligheid van de griffiers in de hoven en rechtbanken

– met redenen omklede moties – stemmingen

32 Morgenvergadering van woensdag 13 april 2005

Voorzitter, verslaggevers en vergadermoment van de commissie ad hoc voor het

themadebat over Digitaal Vlaanderen – rapportering inzake wapenhandel aan het
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Vlaams Parlement – beleidsnota economie, ondernemen, wetenschap, innovatie en

buitenlandse handel – beleidsnota sociale economie – beleidsnota werk

33 Middagvergadering van woensdag 13 april 2005

Actuele vragen – decreet diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw –

beleidsnota onderwijs en vorming – decreet ruimtelijke ordening – resolutie aan-

moediging van de productie en het gebruik van biobrandstoffen uit teeltgewassen

– aanwijzing van de leden van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en tele-

visie – met redenen omklede moties – stemmingen

34 Vergadering van woensdag 20 april 2005

Actuele vragen – verzoekschrift over de behandeling van CVS-patiënten – ver-

zoekschrift over het Vlaams beleid inzake thuisgeweld – verzoekschrift over de

brandveiligheid van rusthuizen – met redenen omklede moties – stemmingen

35 Vergadering van woensdag 27 april 2005

Actuele vragen – actuele interpellatie over de aangekondigde Vlaamse lastenverla-

ging en de mogelijke koppeling aan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde –

decreet diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid – resolu-

tie sanering van de Balmatt-site in Mol – verzoekschrift over de tewerkstelling van

laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB – verzoekschrift over de

tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen – verzoekschrift over de

humanisering van de werkloosheid – verzoekschrift over het opnemen van een

bezoek aan Breendonk in de eindtermen van het secundair onderwijs – benoeming

van een lid van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie – met rede-

nen omklede moties – stemmingen

36 Vergadering van woensdag 4 mei 2005

Actuele vragen – decreet wijziging van het decreet flexibilisering van het hoger

onderwijs – decreet gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel – met rede-

nen omklede moties – stemmingen

37 Vergadering van woensdag 18 mei 2005

Verklaring van de Vlaamse Regering – indiening van een motie houdende vertrou-

wenskwestie – actualiteitsdebat over de verklaring van de Vlaamse Regering 

38 Vergadering van vrijdag 20 mei 2005

Motie houdende vertrouwenskwestie – stemming

39 Morgenvergadering van woensdag 25 mei 2005

Decreet tot wijziging van het decreet houdende subsidiëring van kunstenorganisa-

ties – resolutie betreffende de billijke vergoeding verschuldigd door de lokale

radio’s – resolutie betreffende de veteranenziekte of legionellose op voor het

publiek toegankelijke plaatsen – verzoekschriften over historische bouwmisdrij-

ven – verzoekschrift over de problematiek van de spoedeisende hulp – verzoek-

schrift over de opvang van delinquente jongeren
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40 Middagvergadering van woensdag 25 mei 2005

Actuele vragen – met redenen omklede moties – stemmingen

41 Vergadering van woensdag 1 juni 2005

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de heer Joris Vandenbroucke –

wijzigingen in de samenstelling van commissies – actuele vragen

42 Vergadering van woensdag 8 juni 2005

Actuele vragen – ontwerp van decreet houdende instemming met bijlage V en aan-

hangsel 3 van het verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de

Noordoostelijke Atlantische Oceaan – voorstel tot wijziging van het reglement van

het Vlaams Parlement wat de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de vermogens-

en mandatenaangifte betreft – huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut

voor Vrede en Geweldpreventie – begroting 2005 van het Vlaams Instituut voor

Vrede en Geweldpreventie – met redenen omklede moties – stemmingen

43 Vergadering van woensdag 15 juni 2005

Actuele vragen – verzoekschrift over de faciliteitengemeenten – verzoekschrift

over het Vlaams gemeentedecreet – verzoekschrift over de algemene provinciebe-

lasting van de provincie Antwerpen – verzoekschrift over de voordracht van

ministers en de controle op de kabinetsuitgaven – verzoekschrift over het Vlaams

beleid ten aanzien van het veralgemeend elektronisch stemmen – verzoekschrift

over de opvang van klokkenluiders en het uitwerken van regels voor de integere

organisatie van overheidsdiensten – benoeming van de leden van de Vlaamse

Opvolgingscommissie voor de vermogens- en mandatenaangifte – met redenen

omklede moties – stemmingen

44 Morgenvergadering van woensdag 22 juni 2005

Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2005 – decreet houdende

aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2005 – decreet houdende bepalin-

gen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 – verzoekschrift over

ondoorzichtige elektriciteitstarieven

45 Middagvergadering van woensdag 22 juni 2005

Actuele vragen – met redenen omklede moties – stemmingen

46 Morgenvergadering van woensdag 29 juni 2005

Decreet houdende wijziging van het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid – bijzon-

der decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet houdende regeling van

het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen – decreet hou-

dende wijziging van het decreet houdende nadere regeling van het recht om ver-

zoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen – wijziging van het reglement

van het Vlaams Parlement wat de verzoekschriften betreft – moties betreffende een

belangenconflict over het jeugdsanctierecht – verzoekschriften over de Oostendse

luchthaven
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47 Middagvergadering van woensdag 29 juni 2005

Actuele vragen – actuele interpellaties over de onverwachte extra inkomst van 230

miljoen euro voor 2005 – met redenen omklede moties – stemmingen

48 Vergadering van dinsdag 5 juli 2005

Actualiteitsdebat over de toekomst van de luchthaven van Zaventem – actuele

interpellaties over het BTW-geschil met Aquafin – actualiteitsmoties – stemmin-

gen

49 Morgenvergadering van woensdag 6 juli 2005

Decreet houdende wijziging van het wetboek der successierechten en het wetboek

van de inkomstenbelastingen – gemeentedecreet

50 Middagvergadering van woensdag 6 juli 2005

Gemeentedecreet – decreet betreffende het kooprecht van sociale huurders –

decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid – decreet hou-

dende wijziging van decreten betreffende het statuut van de mandaathouders in de

aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen – verzoekschrift over de melk-

quotaregeling – verzoekschrift over het Vlaamse beleid inzake de Scheldetoegang

– verzoekschrift over de intekening van reservaten door het Instituut voor Bos- en

Wildbeheer – verzoekschrift over bermmonumenten – verzoekschrift over de vaste

huisvuilbelasting – verzoekschrift over bouwvergunningen van algemeen belang –

verzoekschrift over het decreet betreffende de paardenwedrennen – verzoekschrift

over de overheidssubsidies in de culturele sector – verzoekschrift over de over-

heidssubsidies aan sportverenigingen en sportbeoefenaars – verzoekschrift over de

informatie en automatische toekenning van voordelen ten gevolge van legitieme

rechten – stemmingen

51 Morgenvergadering van donderdag 7 juli 2005

Decreet houdende wijziging van het decreet betreffende het economisch onder-

steuningsbeleid – decreet houdende wijziging van het decreet tot oprichting van

het Grindfonds – decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de

radio-omroep en de televisie – decreet tot regeling van de interlandelijke adoptie –

decreet betreffende het onderwijs XV – decreet houdende wijziging van de decre-

ten betreffende de radio-omroep en de televisie – decreet houdende wijziging van

het decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I – decreet houdende wijziging

van het decreet betreffende het cultureel-erfgoedbeleid – decreet houdende wijzi-

ging van het decreet betreffende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking –

decreet houdende wijziging van het decreet betreffende de volkscultuur – decreet

betreffende de beroepsinlevingsovereenkomsten

52 Middagvergadering van donderdag 7 juli 2005

Actuele vragen – resolutie betreffende de rol van vrouwen bij vredesopbouw –

resoluties betreffende de uitspraken van minister Geert Bourgeois over de VRT –

benoeming van een lid van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie –

aanpassing van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat – met

redenen omklede moties – stemmingen – vakantiewensen
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Bijlage 8
Lijst van de hoorzittingen en gedachtewisselingen per commissie

tijdens de zittingsjaren 2004 en 2004-2005

1. Commissie ad hoc 

1. Hoorzitting over de financiële toestand van Vlaanderen, met vertegenwoordigers

van de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management 

(ABAFIM); de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV); het Rekenhof

en de Hoge Raad voor Financiën

2. Gedachtewisseling met de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse

Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisse-

rij en Plattelandsbeleid, over het DHL-dossier 

2. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Limburgse Reconversiemaatschappij

2. Hoorzitting over de Elia-heffing

3. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele

en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie

1. Gedachtewisseling over de stand van zaken betreffende de decreetsevaluatie, met

de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media en Toerisme

2. Gedachtewisseling m.b.t. het Jaarverslag 2003 van de Vlaamse Ombudsdienst 

3. Hoorzitting over een venturingconcept voor de Vlaamse overheid

4. Gedachtewisseling over het positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke

kansen en evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsdiensten, met

de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media en Toerisme

5. Gedachtewisseling met een delegatie van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur

over het advies inzake de beleidsnota’s van de Vlaamse Regering

6. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Over-

zicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 — Januari 2005

Gedachtewisseling met de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands

Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

7. Hoorzittingen in het kader van het voorstel van resolutie van mevrouw Marleen

Vanderpoorten en de heer Marc van den Abeelen betreffende de financiering en de

controle op de plannen van de lokale besturen
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8. Gedachtewisseling m.b.t. het Jaarverslag 2004 van de Vlaamse Ombudsdienst

9. Hoorzitting in het kader van het ontwerp van gemeentedecreet en diverse er mee

samenhangende voorstellen van decreet 

4. Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

1. Gedachtewisseling over het jaarverslag 2003 van het Vlaams Brusselfonds

2. Hoorzitting over vzw de Rand 

3. Hoorzitting met een delegatie van de Conferentie van Vlaamse Mandatarissen en

een delegatie van de Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde

4. Hoorzitting met een delegatie van de Conferentie van Vlaamse schepenen en

OCMW-voorzitters van Brussel

5. Hoorzitting over het Randbeleid met een delegatie van de Bestendige Deputatie

van de provincie Vlaams-Brabant

6. Hoorzitting met een delegatie van Ring-TV

7. Hoorzitting met prof. dr. Els Witte, directeur, en dr. Roel De Groof, coördinator,

van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel (BRUT)

5. Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale

Samenwerking en Toerisme

1. Hoorzitting over de resultaten van het Europees Sociaal Forum (Londen, 14-17

oktober 2004)

2. Hoorzitting over de toekomstige Europese Grondwet

3. Gedachtewisseling over het document “De prioriteiten van het Luxemburgse EU

Voorzitterschap voor de eerste jaarhelft van 2005 vanuit Vlaams perspectief en

verwerkt in een geactualiseerde versie van de Vlaamse vinger aan de Europese

pols-tabel”

4. Gedachtewisseling over het door de Europese Commissie ingediende “Groenboek

over het beheer van de economische migratie: een EU-aanpak”. Toelichting van

het groenboek door een vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Justitie,

Vrijheid en Veiligheid van de Europese Commissie. Bespreking met minister

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media

en Toerisme

5. Hoorzitting in het kader van het voorstel van resolutie van de heren Rob Verreycken,

Roland Van Goethem, Karim Van Overmeire, Luk Van Nieuwenhuysen, Stefaan

Sintobin en John Vrancken betreffende de veroordeling van de schending van de

mensenrechten in Cuba en de stopzetting van de schenking van Vlaamse over-

heidsgoederen aan het Cubaanse regime 

6. Gedachtewisseling over het verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams

Parlement over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in de landen waarmee de
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Vlaamse Gemeenschap een decretaal goedgekeurd, exclusief en algemeen samen-

werkingsakkoord heeft gesloten

6. Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Sportraad betreffende het

jaarverslag 2003 en eventuele suggesties t.a.v. het beleid

2. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad en met mevrouw

Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommissaris, betreffende eventuele sugges-

ties t.a.v. het beleid

3. Hoorzitting betreffende eventuele suggesties t.a.v. het beleid met het Vlaams 

Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie,

de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse Mediaraad

4. Hoorzitting met de VRT over de rapportering van de beheersovereenkomst – Jaar-

verslag 2003

5. Gedachtewisseling naar aanleiding van de memoranda aan de Vlaamse Regering

met de heer Bart De Baere, voorzitter van de Raad voor Cultuur; de heer Johan

Thielemans, voorzitter van de Raad voor de Kunsten; mevrouw Marleen Platteau,

voorzitter van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding

6. Hoorzitting met het Vlaams Fonds voor de Letteren naar aanleiding van de publi-

catie van de brochure “Omzien en Vooruitblikken”, en het Jaarverslag 2003

7. Hoorzitting met het Fonds Pascal Decroos

8. Hoorzitting met de Raad voor de Journalistiek 

9. Gedachtewisseling met de “Consell de l’Audiovisual de Catalunya” en leden van

het Catalaanse Parlement betreffende het Europese wettelijk kader aangaande de

audiovisuele media

10. Gedachtewisseling in het kader van het verslag van de Vlaamse Regering omtrent

de implementatie van het VN-verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten

van het kind, voor de periode van 1 april 2003 tot 31 maart 2004

11. Gedachtewisseling met mevrouw Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommis-

saris, over het Jaarverslag 2003-2004 van het Kinderrechtencommissariaat

12. Gedachtewisseling met de Unie voor Belgische Adverteerders betreffende recla-

mevoering in de Vlaamse media

13. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Over-

zicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 — Januari 2005

Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuursza-

ken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

14. Hoorzitting in het kader van het verzoekschrift van mevrouw Maartje De Meulder

over de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal
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15. Hoorzitting met de Vlaamse Jeugdraad in het kader van het voorstel van decreet

van de heer Jos Stassen houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 op

het Vlaamse jeugdbeleid en van het voorstel van decreet van mevrouw Sabine

Poleyn, de heren Herman Schueremans, Chokri Mahassine, Kris Van Dijck en Bart

Caron en mevrouw Tinne Rombouts houdende wijziging van het decreet van 29

maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid 

16. Hoorzitting in het kader van het voorstel van resolutie van de heren Jurgen Verstre-

pen en Filip Dewinter betreffende de behandeling van Vlaamse politieke partijen

op de openbare omroep VRT

17. Hoorzitting betreffende de structuur en werking van het Electronisch Nieuwsar-

chief

18. Hoorzitting over de VRT-studie inzake de financiering van de VRT met de heer

Tony Mary, Gedelegeerd Bestuurder; de heer Aimé Van Hecke, Directeur Televi-

sie; en de heer Willy Wijnants, Directeur Financiën

7. Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie

1. Gedachtewisseling over de Sociale Economie in Vlaanderen

2. Hoorzitting met vertegenwoordigers van UNIZO, VOKA, VVSG, Belgische Vere-

niging van Banken, Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie en Minder Hinder

Coördinatoren in het kader van het voorstel van decreet van de heer Ludwig Calu-

wé c.s. houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden

onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken 

3. Gedachtewisseling met de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse

Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisse-

rij en Plattelandsbeleid, over de evaluatie van de Lissabon-doelstellingen 

4. Gedachtewisseling over het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen met

mevrouw Ilse Dielen, voorzitter van de SERV

5. Gedachtewisseling met de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, en met

een delegatie van de VDAB over de werking van de VDAB en over de evaluatie

van de begeleiding van werkzoekenden

8. Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

1. Hoorzitting over het “Voortgangsrapport 2004 betreffende het mestbeleid in

Vlaanderen” met vertegenwoordigers van de afdeling Mestbank en het Vlaams

Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM)

2. Gedachtewisseling m.b.t. het Jaarverslag 2003 van de Vlaamse Ombudsdienst

3. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij over het

Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema’s (MIRA-T) 2004
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4. Gedachtewisseling over milieubeleidsovereenkomsten voor afvalfotochemicaliën,

afgedankte voertuigen en afvalbanen

5. Gedachtewisselingen en hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse

Milieumaatschappij en de NV Aquafin, over het gemeentelijke en bovengemeente-

lijke waterzuiveringsbeleid

6. Gedachtewisseling m.b.t. het Jaarverslag 2004 van de Vlaamse Ombudsdienst

7. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Over-

zicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 — Januari 2005

Gedachtewisseling met de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Wer-

ken, Energie, Leefmilieu en Natuur

8. Gedachtewisseling met de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Wer-

ken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en met vertegenwoordigers van de OVAM

over het afvalstoffenbeleid

9. Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie

1. Gedachtewisseling over het Evaluatierapport Voorrangsbeleid Brussel, eindverslag

2004, Gemeenschappelijke commissie met de Commissie voor Onderwijs en

Beroepsopleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels Parlement)

2. Gedachtewisseling over een stand van zaken van de implementatie van de Bologna-

verklaring inzake het hoger onderwijs met vertegenwoordigers van de Nederlands-

Vlaamse Accreditatie Organisatie in oprichting (NVAO i.o.)

3. Gedachtewisseling met mevrouw Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommis-

saris, over het Jaarverslag 2003-2004 van het Kinderrechtencommissariaat

4. Gedachtewisseling over spijbelen in het onderwijs 

5. Gedachtewisseling over schoolverzuim en leerplichtcontrole

6. Gedachtewisseling m.b.t. het Jaarverslag 2003 van de Vlaamse Ombudsdienst

7. Gedachtewisseling over de toepassing van het gelijkeonderwijskansendecreet

(GOK-decreet) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschappelijke com-

missie met de Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie (Brussels Parlement)

8. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Over-

zicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 — Januari 2005

Gedachtewisseling inzake het beleidsdomein Onderwijs

9. Gedachtewisseling met mevrouw Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommis-

saris, over de problematiek van het spijbelen en het absoluut schoolverzuim

10. Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

1. Meerdere hoorzittingen over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) 
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2. Gedachtewisseling met het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technolo-

gisch Aspectenonderzoek (viWTA) over het programma “energie en klimaat” van

viWTA

3. Gedachtewisseling m.b.t. het Jaarverslag 2003 van de Vlaamse Ombudsdienst

4. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de NMBS en Infrabel, de provincie

Vlaams-Brabant, De Lijn, de MIVB en de BTTB (Bond van Trein-, Tram- en Bus-

gebruikers) in het kader van het ontwerp van decreet houdende instemming met de

overeenkomst van 4 april 2003 tussen de federale overheid en de gewesten met het

oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet van,

naar, in en rond Brussel

5. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Over-

zicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 — Januari 2005

Gedachtewisseling met mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van

Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, en de heer Kris Peeters, Vlaams

minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

6. Meerdere hoorzittingen in het kader van een maatschappelijk debat rond de ener-

gievoorziening in Vlaanderen

11. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

1. Gedachtewisseling met mevrouw Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommis-

saris, over het Jaarverslag 2003-2004 van het Kinderrechtencommissariaat

2. Gedachtewisseling m.b.t. het Jaarverslag 2003 van de Vlaamse Ombudsdienst

3. Hoorzitting met de heer Marc van Impe in het kader van het door hem ingediende

verzoekschrift over de behandeling van CVS-patiënten 

4. Hoorzitting over schuldenlast 

5. Hoorzitting over het taalbeleid van Kind en Gezin 

6. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Over-

zicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 — Januari 2005

Gedachtewisseling met mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn,

Volksgezondheid en Gezin

12. Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen

1. Gedachtewisseling over het advies ‘Lokaal besturen in de stad’ van de Hoge Raad

voor Binnenlands bestuur en het onderzoeksrapport ter zake van Universiteit Ant-

werpen

2. Gedachtewisseling over de campagne “Hoog tijd voor een beter woonbeleid” van

Welzijnszorg

3. Gedachtewisseling m.b.t het Jaarverslag 2003 van de Vlaamse Ombudsdienst
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4. Gedachtewisseling over het doctoraal proefschrift “De ondraaglijke lichtheid van

het beleid voor de stad in Vlaanderen. Van geïndividualiseerd woonmodel tot ste-

delijke crisis: een sociologische analyse”, Universiteit Antwerpen, 2004, met dr.

Pascal De Decker, auteur van het proefschrift en medewerker van de onderzoeks-

groep OASeS, Universiteit Antwerpen

5. Gedachtewisseling over het doctoraal proefschrift “Verdraagzaam samenleven in

de sociale huisvesting. Een vergelijkende studie: Manchester, Rotterdam, Lille,

Antwerpen”, VUB, met dr. Bob Cools, auteur van het proefschrift

6. Gedachtewisseling over het verslag aan het Vlaams Parlement 2003-2004 over de

toepassing van het decreet van 13 mei 1997 houdende de opvolging van de resolu-

ties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking

heeft plaatsgehad, met mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van

Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen

7. Gedachtewisseling over het rapport “Drie jaar Vlaamse Wooninspectie” van de

Afdeling Financiering Huisvestingsbeleid (Woonkwaliteitsbewaking), met de heer

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

en Inburgering

8. Gedachtewisseling m.b.t. het Jaarverslag 2004 van de Vlaamse Ombudsdienst

9. Gedachtewisseling over 50 jaar Belgische vastgoedmarkt 1953-2003 met de heer

Philippe Janssens, auteur, van het studiebureau STADIM

13. Commissie Digitaal Vlaanderen

1. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met de heer Willy Verdonck, e-

fl@anders, afdelingshoofd, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen,

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; en met de heren Ludo Maes, voorzitter,

en Wim De Waele, directeur, van het Interdisciplinair Instituut voor Breedband

Technologie (IBBT)

2. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met professor Paul Lagasse, vak-

hoofd Informatietechnologie (INTEC), Rijksuniversiteit Gent; de heer Frank Bek-

kers, directeur I-City; en de heer Wim Demeyer, eEurope Advisory Group

3. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met de heer Jo Steyaert, directeur

Indigov, en de heer Keith Roe, diensthoofd Centrum voor Publieksonderzoek

(CEPO), Dienst Communicatiewetenschap, KU Leuven

4. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met professor Jos Dumortier,

K.U.Leuven (Faculteit Rechtsgeleerdheid, directeur Interdisciplinair Centrum

voor Recht en Informatica) en met mevrouw Peggy Valcke, docent mediarecht

K.U. Brussel, postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen, K.U.Leuven (Facul-

teit Rechtsgeleerdheid, Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica)

5. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met de heer Erik Dejonghe, hoogle-

raar nieuwe communicatietechnologieën aan de Universiteit Gent; de heer Hans

Nissens, coördinator van de CultuurDatabank bij CultuurNet Vlaanderen vzw; en

de heer Werner Lauwers, stafmedewerker e-government en ICT bij de Vereniging

van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
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6. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met de heer Geert Mareels, project-

leider van de coördinatiecel Vlaams e-government van het ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap (e-government); de heer Leo Van Audenhove, hoogleraar

en onderzoeker bij het Studiecentrum over Media, Informatie en Telecommunica-

tie van de Vrije Universiteit Brussel (e-democratie); en de heer Michel Walrave,

hoogleraar en verantwoordelijke van de onderzoeksgroep Strategische Communi-

catie van de Universiteit Antwerpen (e-werken)

7. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met de heer Jean-Claude Burgelman,

hoogleraar, onderzoeker bij het Studiecentrum over Media, Informatie en Tele-

communicatie van de Vrije Universiteit Brussel en diensthoofd bij het Institute for

Prospective Technological Studies van de Europese Commissie (digitale kloof);

mevrouw Birgit Morlion, programmamanager bij het Interdisciplinair instituut

voor BreedBand Technologie (e-health); en de heer Olivier Vanden Eynde, alge-

meen directeur Close the Gap (noord-zuidkloof)

8. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met mevrouw Caroline Ven, directeur

van het Economisch Departement van het Verbond voor Belgische Ondernemingen

(e-economie); de heer Erik Beke, voorzitter van de vzw Link in de Kabel (digitale

kansen voor kansarme jongeren); en met de heer Filip D’Haene, diensthoofd

Ouderen- en Thuiszorg van het OCMW van Kortrijk (Telesenior)

9. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met de heer Staf Peeters, afdelings-

hoofd, afdeling Volwassenenonderwijs, departement Onderwijs, Begeleid Indivi-

dueel Studeren (BIS), ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (e-learning); en

met de heer Karel Tirez, afdelingshoofd online, VDAB (e-learning)

10. Gedachtewisseling met de heer Jan Decramer, adjunct van de directeur, afdeling

Beleidscoördinatie onderwijs, departement Onderwijs, ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap (ICT-beleid voor het leerplichtonderwijs); mevrouw Annemie Van

Eycken, Ondersteuning en ontwikkeling, Vlaams Ondersteuningscentrum voor de

Basiseducatie (VOCB) (ICT-beleid centra voor basiseducatie); en de heer Bern

Martens, Lector Informatica, Departement Lerarenopleiding, Katholieke Hoge-

school Leuven; Departement Computerwetenschappen, KU Leuven (e-learning)

11. Gedachtewisseling over Digitaal Vlaanderen met de heer Wim Vanseveren, hoofd

van het agentschap Toerisme Vlaanderen (vrije tijd en toerisme in de kennismaat-

schappij) en met professor Jan Peers van de vzw Zorgnet (in oprichting) en de heer

Dieter Decourt, projectleider  Pro Medicis Brussel (e-health)

12. Gedachtewisseling over vernieuwde werkplekconcepten en nieuwe manieren van

werken (e-werken) met de heer Erik Veldhoen en mevrouw Anouck van Oordt,

Veldhoen + Company

14. Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

1. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het beleidsdomein Landbouw en

Visserij over de hervorming van het Europees landbouwbeleid (Mid Term Review)

2. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het beleidsdomein Landbouw en

Visserij over de resultaten van de voorbije Europese Landbouwraden (oktober en

november 2004)
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3. Hoorzitting in het kader van het verzoekschrift van de heer Bernard Carton over

het fokkerijbeleid binnen het departement Landbouw, met de verzoeker en ver-

tegenwoordigers van de Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie

4. Gedachtewisselingen over het viWTA-project “Platteland met toekomst” met ver-

tegenwoordigers van het viWTA

5. Gedachtewisselingen met vertegenwoordigers van het kabinet van de minister-pre-

sident over de resultaten van de voorbije Europese Landbouwraden (december

2004 en januari/februari 2005; maart en april 2005; mei en juni 2005)

6. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het Steunpunt Duurzame Land-

bouw over ondermeer het visieproject ‘Op grond van morgen’

7. Hoorzitting in het kader van het voorstel van resolutie van de heren Jos De Meyer,

Bart Martens, Karlos Callens, Jos Bex en Mark Demesmaeker en mevrouw Tinne

Rombouts betreffende de aanmoediging van de productie en het gebruik van bio-

brandstoffen uit teeltgewassen

8. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de VLAM over de werking van de

VLAM

9. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van ECO-Flanders NV over een bio-

methanisatieproject

15. Subcommissie voor Wapenhandel

1. Gedachtewisseling met het dagelijks bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede

en Geweldpreventie over de toekomstige werking van het Instituut en de relatie

met de Subcommissie voor Wapenhandel

2. Ontmoeting met de heer Pradeep Shankar Wagle, Research Consultant van Human

Rights Watch, over de toestand van de mensenrechten in Nepal

16. Verenigde Commissies voor Economie, Werk en Sociale Economie, en voor

Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie

1. Gedachtewisseling met het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technolo-

gisch Aspectenonderzoek over de nota van het viWTA “Drie uitdagingen voor het

innovatiebeleid in Vlaanderen”

2. Gedachtewisseling over het 6de en 7de Kaderprogramma voor Onderzoek, Tech-

nologische Ontwikkeling en Demonstratie-activiteiten van de Europese Unie, met

de heer Kurt Vandenberghe, adjunct-kabinetschef van de heer Janez Poto~cnik,

Europees Commissaris van Wetenschap en Onderzoek

3. Gedachtewisseling met de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) over

de opdrachten van de VRWB bij de strategische planning van het wetenschapsbe-

leid
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17. Verenigde Commissies voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, en voor

Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke

Ordening en Onroerend Erfgoed

1. Hoorzitting in het kader van het voorstel van resolutie van de heren Frans

Wymeersch en Jan Penris en mevrouw Marleen Van den Eynde betreffende het

project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaan-

gaande van de Vlaamse Regering

18. Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven 

1. Gedachtewisseling over het inzagerecht met betrekking tot de aangiften van ver-

kiezingsuitgaven

19. Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

1. Themabijeenkomst: ‘Nadere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op

het gebied van taal, onderwijs en cultuur’

2. Themabijeenkomst: ‘Taal, literatuur en inburgering’

3. Themabijeenkomst: gesprek met de heer Baldi van de délégation générale à la

langue française et aux langues de France, over het Franse taalbeleid
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1. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

1. Werkbezoek aan het Rekenhof 

2. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele

en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie

1. Werkbezoek aan Belgacom (Brussel)

3. Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale

Samenwerking en Toerisme

1. Werkbezoek aan Den Haag in samenwerking met Ex-Change: Programma Uitzen-

ding Managers (PUM)

4. Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

1. Werkbezoek aan Telenet (Mechelen)

2. Werkbezoek aan VUMmedia NV in het kader van het VOKA-programma “Onder-

neming en Politiek”

3. Werkbezoek aan BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten, Brussel)

4. Werkbezoek aan de VRT

5. Werkbezoek aan de kunstbeurs Art Brussels

6. Werkbezoek aan de regionale televisiezenders AVS (zendgebied Oost-Vlaande-

ren), RTV (zendgebied Kempen en Mechelen) en FOCUS-WTV (zendgebied

West-Vlaanderen)

7. Werkbezoek aan de culturele infrastructuur van de stad Oostende

8. Werkbezoek Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

5. Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie

1. Werklunch, in eigen huis, met bespreking van de VOKA-nota “Leidraad voor een

Vlaanderen met meer economische toekomst” in het kader van het VOKA-pro-

gramma “Onderneming en Politiek”

2. Rondleiding “Sociale Economie” (Gent) i.s.m. VOSEC (Vlaams Overlegplatform

Sociale Economie en Meerwaarde-Economie), met aansluitende lunch en gedach-

tewisseling

Bijlage 9
Lijst van de werkbezoeken per commissie

tijdens de zittingsjaren 2004 en 2004-2005
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3. Werklunch, in eigen huis, met een delegatie van UNIZO 

6. Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

1. Werkbezoek aan het Europees Parlement (Brussel) 

2. Werkbezoek “Vlaamse private afvalsector” (SITA/SHANKS, Gent)

7. Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie

1. Werkbezoek aan het departement Onderwijs

2. Werkbezoek aan de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd

Onderwijs (DIGO)

3. Deelname, in eigen huis, aan de Trends Onderwijs Conventie “Leerkracht en

bedrijfsleider gaan vreemd. Partnerruil tussen school en bedrijf”

4. Werkbezoek aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

5. Werkbezoek aan het VTI van Veurne rond het thema “De financieringsuitdagingen

van het nijverheidstechnisch onderwijs”

8. Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

1. Werkbezoek aan Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

2. Werkbezoek aan Belgacom (Brussel)

3. Werkbezoek aan Wauters Tanktransport (Hamme) in het kader van het VOKA-pro-

gramma “Onderneming en Politiek”, met als thema “Tarifiëring wegeninfrastruc-

tuur en modal shift mogelijkheden”

9. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

1. Werkbezoek aan de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn (Markiesge-

bouw, Brussel)

10. Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen

1. Werkbezoek aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

2. Werkbezoek aan het Project Stedenbeleid van het Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap

3. Werkbezoek aan de afdelingen Woonbeleid en Financiering Huisvestingsbeleid

van AROHM
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11. Verenigde Commissies voor Economie, Werk en Sociale Economie, en voor

Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie

1. Werkbezoek aan Sidmar (Gent) in het kader van het Voka-VEV-programma

“Onderneming en Politiek” met als thema “Samenwerking tussen onderwijs en

bedrijfswereld”

2. Werkbezoek aan Belgacom (Brussel)

12. Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

1. Werkbezoek aan de Administratie Land- en Tuinbouw (Brussel)

13. Subcommissie voor Wapenhandel

1. Werkbezoek aan Barco en Barco View (Kortrijk)

2. Werkbezoek aan het Instituut Clingendael te Den Haag (Nederland)
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Het Vlaams Parlement heeft krachtens bepaalde wettelijke en decretale bepalingen de

bevoegdheid om benoemingen of voordrachten tot benoeming te doen voor een aantal

functies binnen de wetgevende en uitvoerende macht.  Die benoemingen en voordrach-

ten gebeuren allemaal op grond van de evenredige vertegenwoordiging van de fracties

in het Vlaams Parlement.

1. Expertencommissie voor Overheidscommunicatie

De vijftien leden van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie worden

benoemd door het Vlaams Parlement.

Tijdens de zitting 2004 kwam hierin geen wijziging.

In de plenaire vergadering van 8 december 2004 werden met het oog op een gehele ver-

nieuwing de volgende kandidaten benoemd : de heren Reddy De Mey, Emiel Goelen en

Luc Lamine, mevrouw Myriam Van Loon en de heer Louis Van Roy voor het VB, de

heren Bart De Clerck, Herman Van Pelt, Jean Vrijsen en Michel Walrave voor de

CD&V, de heren Hubert Cornelis, Frank Thevissen en Pierre Van Brabant voor de

VLD-Vivant en mevrouw Mieke De Clercq, de heer Peter Van Aelst en mevrouw Veerle

Vivijs voor de sp.a-spirit.

Bij brief van 31 maart 2005 nam de heer Luc Lamine (VB) ontslag.  Hij werd in de ple-

naire vergadering van 7 juli 2005 vervangen door de heer Willy Heyninck (VB).

In de plenaire vergadering van 27 april 2005 werd de heer Etienne Van Den Bergh

(CD&V) benoemd ter vervanging van de heer Bart De Clerck (CD&V), die niet aan de

benoemingsvoorwaarden bleek te voldoen.

2. Vaste Commissie voor Taaltoezicht

De elf vaste en elf plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

worden benoemd door de Koning onder de kandidaten, voorgedragen door de gemeen-

schapsraden op drie lijsten.  Het Vlaams Parlement draagt vijftien kandidaten voor met

het oog op de benoeming van vijf vaste en vijf plaatsvervangende leden.

In de plenaire vergadering van 23 juli 2004 werden met het oog op een gehele ver-

nieuwing van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht de volgende kandidaten voorge-

dragen : als eerste kandidaten de heer Peter Lemmens en mevrouw Anne-Catherine

Cnockaert voor het VB, mevrouw Helga De Baets voor de CD&V, de heer Emmanuel

Vandenbossche voor de VLD-Vivant en de heer Daniël Bauwens voor de sp.a-spirit, als

tweede kandidaten de heren Steven Utsi en Peter Vandenbussche voor het VB, de heer

Marc Boes voor de CD&V, mevrouw Ann Lukowiak voor de VLD-Vivant en de heer

Robin Ramakers voor de sp.a-spirit en als derde kandidaten mevrouw Ellen Samyn en

de heer Dirk Hoebeek voor het VB, de heer Kris Declercq voor de CD&V, de heer

Geert Spiessens voor de VLD-Vivant en mevrouw Daniella Di Perna voor de sp.a-spirit.

Bijlage 10
Bijzondere bevoegdheden van het Vlaams Parlement :

benoemingen en voordrachten



236

Bij brief van 24 oktober 2004 verzaakte de heer Daniël Bauwens (sp.a-spirit) aan zijn

mandaat in de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.  In zijn plaats werd in de plenaire

vergadering van 10 november 2004 mevrouw Tania Dekens (sp.a-spirit) als eerste kan-

didaat voorgedragen.

3. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

In de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie benoemt het Vlaams Parlement dertien

vaste en dertien plaatsvervangende leden.  Daarnaast mogen de fracties die dan nog niet

vertegenwoordigd zijn, een lid met adviserende stem aanwijzen.

Tijdens de zittingen 2004 en 2004-2005 kwam hierin geen wijziging.

4. Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie

De negen leden van de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie worden aange-

wezen door het Vlaams Parlement.

Ter vervanging van de heer Omer Grawet (VLD), overleden, werd in de plenaire verga-

dering van 23 juli 2004 de heer Jan Kamoen (VLD-Vivant) aangewezen.

Tijdens de zitting 2004-2005 kwam hierin geen wijziging.

5. Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

De zestien leden van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappe-

lijk en Technologisch Aspectenonderzoek worden benoemd door het Vlaams Parle-

ment : acht Vlaamse volksvertegenwoordigers en acht personaliteiten uit de Vlaamse

wetenschappelijke en technologische wereld op basis van een dubbele voordracht door

vier adviesorganen (de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, de Sociaal-Economi-

sche Raad van Vlaanderen, de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen en de Vlaamse

Gezondheidsraad).

Bij de installatie van het Vlaams Parlement op 6 juli 2004 verstreek het mandaat van de

Vlaamse volksvertegenwoordigers.  In de plenaire vergadering van 13 oktober 2004

werden de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de raad van bestuur benoemd : de heer

Erik Tack en mevrouw Marleen Van den Eynde voor het VB, mevrouw Kathleen Helsen

en mevrouw Trees Merckx-Van Goey voor de CD&V, mevrouw Patricia Ceysens voor

de VLD-Vivant, de heer Robert Voorhamme voor de sp.a-spirit, de heer Eloi Glorieux

voor Groen! en de heer Jan Peumans voor de N-VA.

6. Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie

De negen leden van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie worden

aangewezen door het Vlaams Parlement.

Tijdens de zitting 2004 kwam hierin geen wijziging.

Op 21 februari 2005 verstreek het mandaat van de leden van de Vlaamse Kijk- en

Luisterraad voor radio en televisie.  In de plenaire vergadering van 13 april 2005 wer-

den met het oog op de gehele vernieuwing de volgende kandidaten benoemd : de heer

Arthur Cools en mevrouw Martine Uyttersprot voor het VB, de heer Hendrik Jozef

Bloemen en mevrouw Leen d’Haenens voor de CD&V, mevrouw Nadine Balduck en de
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heer Jan Kamoen voor de VLD-Vivant en mevrouw Frieda Fiers en mevrouw Beatrijs

Nielandt voor de sp.a-spirit.  Voor één mandaat, dat aan het VB toekomt, werd nog geen

kandidaat voorgedragen.
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Collegium Trilingue

Vaste Nationale Cul-

tuurpactcommissie

(VNC)

Vlaamse Gemeen-

schapscommissie

(VGC)

Vlaamse Interuniver-

sitaire Raad (VLIR)

Milieuvergunningen

Samenwerkings-

akkoord met de

Duitstalige Gemeen-

schap

Overdracht onroeren-

de goederen Vlaamse

Gemeenschap /

Vlaamse Gewest 

Fonds Bijzondere

Jeugdbijstand 

Gewestelijke Ont-

wikkelingsmaat-

schappijen (GOM’s)

jaarverslag

jaarverslag 

jaarverslag 

jaarverslag

jaarverslag m.b.t.

naleving beslis-

singstermijnen   

jaarverslag 

jaarverslag over de

uitgevoerde eigen-

domsoverdrachten

van onroerende

goederen tussen de

Vlaamse Gemeen-

schap en het

Vlaamse Gewest

jaarverslag 

richtnota van de

Vlaamse Regering

inzake het beleid

van de Vlaamse

Regering tegenover

de GOM’s en de

opdrachten

uiterlijk 31 maart

jaarlijks

uiterlijk 1 oktober

uiterlijk 1 maart

jaarlijks, eerste

verslag over ver-

gunningen aange-

vraagd in 2004

jaarlijks

jaarlijks bij de

bespreking van de

middelenbegroting

jaarlijks

tweejaarlijks

2004

2003

2000

2001-2002

Decreet van 11 mei 1973 tot oprichting

van het “Collegium Trilingue”

Decreet  van 28 januari 1974 betreffen-

de het Cultuurpact

Decreet van 25 juli 1974 tot het waar-

borgen van de rechten van de neder-

landstalige ideologische en filosofische

strekkingen in Brussel-Hoofdstad

Decreet van 21 december 1976 houden-

de de organisatie van de Vlaamse inter-

universitaire samenwerking

Decreet van 28 juni 1985 betreffende

de milieuvergunning

Decreet van 28 juni 1985 houdende

goedkeuring van het samenwerkingsak-

koord tussen de Vlaamse Gemeenschap

en de Duitstalige Gemeenschap

Decreet van 20 december 1989 houden-

de bepalingen tot uitvoering van de

begroting van de Vlaamse Gemeen-

schap

Gecoördineerde decreten van  4 april

1990 inzake bijzondere jeugdbijstand`

Decreet van 12 juli 1990 houdende

organisatie van de Gewestelijke Ont-

wikkelingsmaatschappijen

Bijlage 11
Jaarverslagen en rapporten die ingevolge decretale bepalingen bij 

het Vlaams Parlement moeten worden ingediend
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Kunstonderwijs

Brussel-Hoofdstad

Vlaamse Commissie

voor Preventief

Bedrijfsbeleid

Commissariaat-gene-

raal voor de Bevorde-

ring van de Lichame-

lijke Ontwikkeling,

de Sport en de Open-

luchtrecreatie

(BLOSO)

Fonds ter bevorde-

ring van het Industri-

eel Onderzoek in

Vlaanderen (FIOV)

Fonds voor preventie

en sanering inzake

leefmilieu en natuur

(MINA-fonds)

Export Vlaanderen

Milieu- en Natuur-

raad van Vlaanderen

(MINA-raad)

Universiteiten 

samenwerkingsfo-

rum lagere en

middelbare graad

van de instellingen

deeltijds kunst-

onderwijs Brussel-

Hoofdstad

jaarverslag samen

met advies  Vlaams

Economisch Soci-

aal Overlegcomité

(VESOC) 

jaarverslag

jaarverslag

jaarverslag

jaarverslag

jaarverslag

jaarrekeningen en

jaarverslagen  van

de universiteiten

evaluatie na afloop

derde werkingsjaar

(inwerkingtreding

1 sept 2001 -

decreet van 13 juli

2001)

jaarlijks 

ten laatste 30 april 

jaarlijks

jaarlijks vóór 30

juni 

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

1999

2003

2000

2003

VUB 2004

UG 2004

UH 2004

Decreet van 31 juli 1990 betreffende

het onderwijs II

Decreet van 31 juli 1990 tot reorganisa-

tie van de Vlaamse Commissie voor

Preventief Bedrijfsbeleid

Decreet van 12 december 1990 betref-

fende het bestuurlijk beleid

Decreet van 21 december 1990 houden-

de begrotingstechnische bepalingen als-

mede bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1991

Decreet van 23 januari 1991 tot oprich-

ting van het fonds voor preventie en

sanering inzake leefmilieu en natuur als

gewestdiensten met afzonderlijk beheer

Decreet van 23 januari 1991 tot oprich-

ting van Export Vlaanderen

Decreet van 29 april 1991 tot instelling

van een Milieu- en Natuurraad van

Vlaanderen en tot vaststelling van de

algemene regelen inzake de erkenning

en de subsidiëring en van de milieu- en

natuurverenigingen

Decreet van 12 juni 1991 betreffende

de universiteiten in de Vlaamse

Gemeenschap



241

Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Onderwijsinspectie

van de Vlaamse

Gemeenschap

Investeringsfonds

voor grond- en woon-

beleid voor Vlaams

Brabant (VLABIN-

VEST) 

Vlaams Infrastruc-

tuurfonds

Fonds voor de Finan-

ciering van het

Urgentieplan voor de

Sociale Huisvesting

Grindfonds 

Grindcomité

Economische expan-

sie

Vlaamse Raad voor

Wetenschapsbeleid

Vlaams Landbouwin-

vesteringsfonds

(VLIF)

jaarverslag 

jaarverslag  

jaarverslag

jaarverslag

jaarverslag 

jaarverslag

jaarverslag 

jaarverslag 

jaarverslag

jaarlijks

jaarlijks 

jaarlijks vóór 30

juni

jaarlijks vóór 30

juni

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks voor 30

juni

2002 – 2003

(onderwijsin-

spectie);

2000-2001

(pedagogi-

sche begelei-

dingsdiensten

over gemeen-

schapsonder-

wijs, provin-

ciaal onder-

wijs, katho-

liek onder-

wijs, stedelijk

en gemeente-

lijk onder-

wijs)

november

1999 – okto-

ber 2000

2000

2004

1998

2004

2002-2003

2004

Decreet van 17 juli 1991 betreffende de

inspectie en pedagogische begelei-

dingsdiensten

Decreet van 25 juni 1992 houdende

diverse bepalingen tot begeleiding van

de begroting 1992

idem

Decreet van 18 december 1992 houden-

de bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1993

Decreet van 14 juli 1993 tot oprichting

van het Grindfonds en tot regeling van

de grindwinning

idem

Decreet van 15 december 1993 tot

bevordering van de economische

expansie in het Vlaamse Gewest

Decreet van 15 december 1993 tot

oprichting van de Vlaamse Raad voor

Wetenschapsbeleid

Decreet van 22 december 1993 houden-

de bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1994
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Milieubeleids-
overeenkomsten

Hogescholen

Vlaamse investe-
ringsmaatschappijen

jaarverslag 

jaarrekeningen en
jaarverslagen  van
de hogeschoolbe-
sturen

verslag over de uit-
voering van het
beheerscontract met
de Vlaamse Rege-
ring, uitgebracht
door iedere investe-
ringsmaatschappij
(verplichting vervalt
van zodra de aande-
len van de investe-
ringsmaatschappij
beursgenoteerd zijn)

evaluatieverslag
over het economisch
overheidsinitiatief,
opgesteld door de
Vlaamse Regering
(verplichting vervalt
van zodra de aande-
len van de investe-
ringsmaatschappij
beursgenoteerd zijn)

jaarlijks 

indiening door
hogeschoolbestuur
bij de Vlaamse Re-
gering vóór 31 mei
– tijdstip medede-
ling aan Vlaams
Parlement onbe-
paald

jaarlijks vóór 30
september

jaarlijks vóór 30
september

1999 (papier-
pers en papier-
reclame) ;
2004 
(afgedankte
voertuigen); 
2004 (afval-
banden) ;
2003-2004
(gasolietanks
verwarming
gebouwen) 
2004 (afge-
dankte elek-
trische en
elektronische
apparatuur);
2003 (oude en
vervallen ge-
neesmiddelen)
2003-2004
(afvallood-
startbatterijen)
2004 (afval-
batterijen)
2004-2005
(bodemsane-
ringswerken)

1998 (GIM-
VINDUS)
2000 (GIMV)
2003 (VMH)
2003 (PMV)
2004 (LRM)

Decreet van 15 juni 1994 betreffende
de milieubeleidsovereenkomsten

Decreet van 13 juli 1994 betreffende de
hogescholen in de Vlaamse Gemeen-
schap

Decreet van 13 juli 1994 betreffende de
Vlaamse investeringsmaatschappijen
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Bodemsanering

Vlaamse 

Gezondheidsraad

Verzorgings-

voorzieningen

Welzijns-

voorzieningen

Financieringsinstru-

ment voor de visse-

rij- en aquicultuur-

sector (FIVA)

Wereldvrouwen-

conferentie

verslag over het

nazicht van de

rekeningen van de

investeringsmaat-

schappijen en hun

gespecialiseerde

dochteronderne-

mingen, opgesteld

door het Rekenhof

(verplichting ver-

valt van zodra de

aandelen van de

investeringsmaat-

schappij beursge-

noteerd zijn)

jaarverslag

jaarverslag 

rapport  van de

Vlaamse Regering

over de evolutie

van de kwaliteits-

zorg binnen de 

verzorgings-

voorzieningen

rapport van de

Vlaamse Regering

over evolutie van

de kwaliteitszorg

binnen de 

welzijns-

voorzieningen

jaarverslag 

Vlaamse Regering 

jaarrapport van de

Administratie

Land- en Tuin-

bouw 

jaarverslag Vlaam-

se Regering (voort-

gangsnota en eva-

luatie)

jaarlijks vóór 30

september

jaarlijks

jaarlijks vóór 1

april

driejaarlijks

driejaarlijks

jaarlijks vóór 30

juni  

jaarlijks vóór 30

juni

jaarlijks vóór 30

september 

2001 (VMH)

1998-2000

(HWP)

2000 – 2001

(Gimvindus)

1998 – 2000

(LRM)

2002 (Staal

Vlaanderen

NV)

2003

2004

1999-2002

1997-1999

2004

07/2003 –

06/2004

Decreet van 22 februari 1995 betreffen-

de de bodemsanering

Decreet van 20 december 1996 houden-

de oprichting van een Vlaamse Gezond-

heidsraad en van een Vlaamse advies-

raad inzake erkenning van verzorgings-

voorzieningen

Decreet van 25 februari 1997 betreffen-

de de integrale kwaliteitszorg in de ver-

zorgingsvoorzieningen

Decreet van 29 april 1997 inzake de

kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzie-

ningen

Decreet van 13 mei 1997 houdende

oprichting van een Financieringsinstru-

ment voor de Vlaamse visserij- en aqui-

cultuursector

Decreet van 13 mei 1997 houdende de

opvolging van de resoluties van de

Wereldvrouwenconferentie die van 4

tot 14 september 1995 in Peking heeft

plaatsgehad
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Gewoon 

basisonderwijs

Kinderrechten-

commissariaat

Gezins- en 

Welzijnsraad

Evenwichtige 

vertegenwoordiging

Kindeffectrapport

Raad voor Cultuur / 

Raad voor de Kun-

sten / Raad voor

Volksontwikkeling en

Cultuurspreiding

Vlaamse Sportraad 

Vlaamse 

ombudsdienst

mededeling van de

resultaten van de

evaluaties van de

ontwikkelingsdoe-

len en de eindter-

men

jaarverslag en tus-

sentijdse verslagen 

jaarverslag 

evaluatieverslag

Vlaamse Regering 

jaarverslag Vlaam-

se Regering over

implementatie van

het Verdrag inzake

de Rechten van het

Kind

jaarverslag omtrent

de eerbiediging

van de rechten van

het kind in landen

waarmee de

Vlaamse Gemeen-

schap een samen-

werkingsakkoord

heeft gesloten

jaarverslagen van

de Raad voor Cul-

tuur, de Raad voor

de Kunsten, en de

Raad voor Volks-

ontwikkeling en

Cultuurspreiding

jaarverslag

verslag

zesjaarlijkse evalu-

atie (eerst in het

schooljaar 2004-

2005)

jaarlijks en tussen-

tijds (indien nuttig)

jaarlijks (binnen

termijn door de

Vlaamse Regering

bepaald)

jaarlijks

jaarlijks vóór 30

september

jaarlijks vóór 31

maart

jaarlijks vóór 1

april

vóór 1 april

vóór 30 juni 

2004 – 2005

1998

1999

01/04/2003 –

31/03/2004

2004

2004 (Raad

voor Volks-

ontwikkeling

en Cultuur-

spreiding)

2004

2004

Decreet van 15 juli 1997 tot

bekrachtiging van de ontwikkelings-

doelen en de eindtermen van het

gewoon basisonderwijs

Decreet van 15 juli 1997 houdende

oprichting van een Kinderrechtencom-

missariaat en instelling van het ambt

van Kinderrechtencommissaris

Decreet van 15 juli 1997 houdende

oprichting van een Gezins- en Welzijns-

raad en van een adviserende beroeps-

commissie inzake gezins- en welzijns-

aangelegenheden

Decreet van 15 juli 1997 houdende

invoering van een meer evenwichtige

vertegenwoordiging van mannen en

vrouwen in adviesorganen

Decreet van 15 juli 1997 houdende

instelling van het kindeffectrapport en

de toetsing van het regeringsbeleid aan

de naleving van de rechten van het kind

Decreet van 19 december 1997 houden-

de oprichting van een Raad voor Cul-

tuur, een Raad voor de Kunsten, een

Raad voor Volksontwikkeling en Cul-

tuurspreiding en van een adviserende

beroepscommissie inzake culturele aan-

gelegenheden

Decreet van 7 juli 1998 houdende

oprichting van de Vlaamse Sportraad en

de Adviserende Beroepscommissie

voor sportaangelegenheden

Decreet van 7 juli 1998 houdende

instelling van de Vlaamse ombuds-

dienst
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Raad van het

Gemeenschaps-

onderwijs

Centra voor leerlin-

genbegeleiding

Fonds Culturele

Infrastructuur

Buitengewoon basis-

onderwijs 

type 2

Vlaams Fonds voor

de Letteren (VFL)

Zorgverzekering

Hoge Raad voor

Binnenlands Bestuur

Vlaams Audiovisueel

Fonds

Ruimtelijke ordening

jaarverslag 

rapport Vlaamse

Regering over de

evolutie van de

kwaliteitszorg

binnen de centra 

jaarverslag

evaluatie van de

ontwikkelingsdoe-

len in 2005-2006

en vanaf dan om de

zes jaar 

meerjarenplanning

en jaarlijks actie-

plan met begroting

/ jaarrekening /

jaarverslag 

jaarlijks omstandig

verslag over

inkomsten en uit-

gaven

jaarverslag 

jaarlijks rapport

betreffende de uit-

voering van de

beheersovereen-

komst

ontwerp jaarpro-

gramma ruimte-

lijke ordening,

over te maken

samen met de

begroting 

gewestelijk jaar-

verslag ruimtelijke

ordening 

jaarlijks vóór 30

september

zesjaarlijks (vanaf

1 sept 2003)

jaarlijks

zesjaarlijks 

casu quo/ jaarlijks

vóór 30 juni 

zie huishoudelijk

reglement 

vóór 30 september

jaarlijks

jaarlijks voor 1 mei 

2004

2004

2003

2004

Bijzonder decreet van 14 juli 1998

betreffende het gemeenschapsonderwijs

Decreet van 1 december 1998 betref-

fende de centra voor leerlingenbegelei-

ding 

Decreet 19 december 1998 houdende

bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1999

Decreet van 2 maart 1999 tot

bekrachtiging van het besluit van de

Vlaamse regering van 1 december 1998

tot bepaling van de ontwikkelingsdoe-

len voor het buitengewoon basisonder-

wijs type 2 

Decreet van 30 maart 1999 houdende

oprichting van een Vlaams Fonds voor

de letteren

Decreet van 30 maart 1999 houdende

de organisatie van de zorgverzekering

Decreet van 30 maart 1999 houdende

oprichting van een Hoge Raad voor

Binnenlands Bestuur

Decreet van 13 april 1999 houdende

machtiging van de Vlaamse regering

om toe te treden tot en om mee te wer-

ken aan de oprichting van de vereniging

zonder winstgevend doel Vlaams 

Audiovisueel Fonds

Decreet van 18 mei 1999 houdende de

organisatie van de ruimtelijke ordening
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Hoge Raad voor het

Herstelbeleid

VZW Educatief

Bosbouwcentrum

Groenendaal

Onderwijsarbeids-

markt

Vlaams Instituut voor

Wetenschappelijk en

Technologisch

Aspectenonderzoek

Vlaamse Regule-

ringsinstantie voor de

Electriciteits- en de

Gasmarkt (VREG) 

Tijdelijke projecten

in het secundair

onderwijs

Mobiliteits-

convenants

Mobiliteitsraad van

Vlaanderen

verslag met 

eventuele beleids-

aanbevelingen aan

bevoegde 

commissie Vlaams

Parlement

jaarverslag

situatie van de

onderwijsarbeids-

markt

jaarverslag 

jaarverslag van

VREG /evaluatie-

verslag van de

regeringscommis-

saris, SERV,

MINA-raad en

Vlaamse Regering

evaluatierapport

over de certifica-

tenverplichting

(warmtekrachtkop-

peling) 

Advies van de

onderwijsinspectie 

verslag door de

Vlaamse Regering

van jaarlijkse eva-

luatie

evaluatie- en voort-

gangsrapport aan-

gaande de uitvoe-

ring van de basis-

mobiliteit en het

netmanagement,

opgemaakt door de

Vlaamse Vervoers-

maatschappij, door

de Vlaamse Rege-

ring jaarlijks over

te maken 

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks vóór 30

juni 

jaarlijks vóór 30

september

in 2005

jaarlijks

jaarlijks voor 30

juni

jaarlijks voor 30

juni

2004

2004 (basis-

en secundair

onderwijs)

2004

2004

2004-2005

idem

Decreet van 18 mei 1999 betreffende de

oprichting van de VZW Educatief Bos-

bouwcentrum Groenendaal

Decreet van 8 juni 2000 houdende drin-

gende maatregelen betreffende het lera-

renambt

Decreet van 17 juli 2000 houdende de

oprichting van een Vlaams Instituut

voor Wetenschappelijk en Technolo-

gisch Aspectenonderzoek

Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000

Decreet van 20 oktober 2000 betreffen-

de het onderwijs XII-Ensor

Decreet van 20 april 2001 betreffende

de mobiliteitsconvenants

Decreet van 20 april 2001 betreffende

de organisatie van het peronenvervoer

over de weg en tot oprichting van de

Mobiliteitsraad van Vlaanderen 
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Hermesfonds,  Fonds

voor flankerend eco-

nomisch beleid

Vlaams-Brussel

Fonds – VOI cat A

Buitengewoon onder-

wijs type 8 

Jeugdbeleid 

Evenredige participa-

tie arbeidsmarkt 

Water bestemd voor

menselijke aanwen-

ding

Gelijke onderwijs-

kansen

Controle overheids-

communicatie 

v.z.w.  ESF-agent-

schap (Europees

Sociaal Fonds)

Grote infrastructuur-

projecten

Topstukkenfonds

verslag van de

MORA over zijn

werkzaamheden 

jaarverslag Vlaam-

se Regering

jaarverslag Vlaam-

se Regering

evaluatie Vlaamse

Regering van de

ontwikkelingsdoe-

len vanaf het

schooljaar 2007-

2008 en vervolgens

elke zes jaar

(facultatief)

jeugdbeleidsplan

Vlaamse Regering

voortgangsrappor-

ten van de interme-

diaire organisaties

en de Vlaamse

diensten 

verslag regule-

ringsinstantie

samen met evalua-

tieverslag rege-

ringscommissaris 

evaluatie van de

onderwijsinspectie

van het tijdelijk

project kunstinitia-

tie 

verslag over de

werkzaamheden

jaarverslag met

evaluatierapport 

rapport met resul-

taten  van de risi-

comonitoring

jaarverslag

jaarlijks

jaarlijks voor 30

juni

jaarlijks voor 30

juni

zesjaarlijks

uiterlijk anderhalf

jaar na het begin

van elke legislatuur

jaarlijks

jaarlijks voor 30

juli

einde schooljaar

2004-2005 en

2007-2008

jaarlijks voor 30

juni 

jaarlijks

jaarlijks vóór 30

april

jaarlijks

2003

Decreet van 21 december 2001 houden-

de bepalingen tot begeleiding van de

begroting 2002

idem

Decreet van 18 januari 2002 houdende

bekrachtiging van het besluit van de

Vlaamse regering van 27 april 2001 tot

bepaling van de ontwikkelingsdoelen

voor het buitengewoon basisonderwijs

type 8

Decreet van 29 maart 2002 op het

Vlaamse jeugdbeleid

Decreet van 8 mei 2002 houdende

evenredige participatie op de arbeids-

markt

Decreet van 24 mei 2002 betreffende

water bestemd voor menselijke aan-

wending

Decreet van 28 juni 2002 betreffende

gelijke onderwijskansen-I

Decreet van 19 juli 2002 houdende con-

trole op de communicatie van de

Vlaamse overheid

Decreet van 8 november 2002 houden-

de de oprichting van de v.z.w. ESF-

agentschap

Decreet van 8 november 2002 houden-

de controle op grote infrastructuurpro-

jecten  

Decreet van 24 januari 2003 houdende

bescherming van het roerend cultureel

erfgoed van uitzonderlijk belang
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Inburgeringsbeleid

Accreditatieorgaan

hoger onderwijs

Instellingsbesturen

hoger onderwijs

Ontwikkelingsdoelen

buitengewoon onder-

wijs type 7

Strategische 

adviesraden

Kwaliteit gezond-

heidsvoorzieningen

ARKimedes-fondsen 

Toerisme Vlaanderen

NV Vlaamse

Maatschappij voor

Sociaal Woonkrediet

Openbaarheid van

bestuur

evaluatie van

inhoudelijke en

financiële aspecten

inburgeringsbeleid

rapport over werk-

zaamheden Accre-

ditatieorgaan

jaarlijks verslag

over het beleid van

een andere onder-

wijstaal dan het

Nederlands

resultaten van de

evaluatie van de

ontwikkelingsdoe-

len 

jaarverslag van

iedere adviesraad

verslag over de

kwaliteit van de

zorg die door de

voorzieningen

wordt verstrekt

verslag over de

stand en de voor-

uitzichten i.v.m. de

toepassing van het

decreet

jaarverslag con-

form Kaderdecreet

bestuurlijk beleid

jaarverslag

jaarverslag van de

Beroepsinstantie

over de beroepen

inzake passieve

openbaarheid 

drie jaar na inwer-

kingtreding en ver-

volgens om de drie

jaar

jaarlijks

jaarlijks, drie

maanden na einde

van het academie-

jaar

eerste eval. vanaf

schooljaar 2009-

2010, nadien om

de zes jaar

jaarlijks

eenmaal per legis-

latuur

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

2004

Decreet van 28 februari 2003  betref-

fende het Vlaamse inburgeringsbeleid

Decreet van 4 april 2003 betreffende de

herstructurering van het hoger onder-

wijs in Vlaanderen 

idem

Decreet van 23 mei 2003 tot

bekrachtiging van het besluit van de

Vlaamse regering van 31 januari 2003

tot bepaling van de ontwikkelingsdoe-

len voor het buitengewoon basisonder-

wijs type 7

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling

van strategische adviesraden 

Decreet van 17 oktober 2003 betreffen-

de de kwaliteit van de gezondheids- en

welzijnsvoorzieningen

Decreet van 19 december 2003 betref-

fende het activeren van risicokapitaal in

Vlaanderen

Decreet van 19 maart 2004 tot oprich-

ting van het intern verzelfstandigd

agentschap met rechtspersoonlijkheid

“Toerisme Vlaanderen”

Decreet van 19 maart 2004 houdende

machtiging tot creatie van het privaat-

rechtelijk vormgegeven extern verzelf-

standigd agentschap NV Vlaamse

Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet

Decreet van 26 maart 2004 betreffende

de openbaarheid van bestuur
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

De Scheepvaart

Rationeel 

energiegebruik

Toezichts-, sanctie-

en strafbepalingen in

sociaalrechtelijke

regelgeving  

Interlandelijke 

adoptie

Vlaams Agentschap

voor Internationaal

Ondernemen (FIT)

Vredesinstituut

globaal, gecoördi-

neerd verslag en

een evaluatie van

de communicatie

en het communica-

tiebeleid  (actieve

openbaarheid)

verslag over de

wijze waarop het

decreet is toege-

past met eventueel

de nodige voorstel-

len tot aanpassing

jaarverslag con-

form Kaderdecreet

bestuurlijk beleid

rapport over de

gesloten energiebe-

leidsovereenkom-

sten

verslag van de

Autonome Com-

missies Energiebe-

leid Vlaanderen

over hun werk-

zaamheden 

verslag omtrent de

toepassing van het

decreet

activiteitenverslag

van de Vlaamse

centrale autoriteit 

jaarverslag con-

form Kaderdecreet

bestuurlijk beleid 

verslag werkzaam-

heden  

jaarlijks

binnen de vijf jaar

na de inwerking-

treding

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks uiterlijk

op 30 maart

jaarlijks

jaarlijks voor 1

oktober

2004 EBO

voor de

industrie

Decreet van 2 april 2004 betreffende de

omzetting van de Dienst voor de

Scheepvaart in het publiekrechtelijk

vormgegeven extern verzelfstandigde

agentschap De Scheepvaart

REG-decreet van 2 april 2004

Decreet van 30 april 2004 tot uniformi-

sering van de toezichts-, sanctie- en

strafbepalingen die zijn opgenomen in

de regelgeving van de sociaalrechtelijke

aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse

Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

bevoegd zijn

Decreet van 30 april 2004 houdende

regeling van de interlandelijke adoptie

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting

van het publiekrechtelijk vormgegeven

extern verzelfstandigd agentschap

Vlaams Agentschap voor Internationaal

Ondernemen

Decreet van 7 mei 2004 houdende

oprichting van een Vredesinstituut bij

het Vlaams Parlement
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Instelling /

Onderwerp

Controle-

middel
Timing

Laatst

ingediende

Jaar-

verslag

Decretale 

Grondslag

Kas- schuld- en

waarborgbeheer

Integrale jeugdhulp

-Vlaamse Radio en

Televisie (VRT),

-Vlaams Commissa-

riaat 

voor de Media

-Vlaamse Mediaraad

-Raad voor lokale

radio’s

rapport over het

gevoerde beleid

rapport over evalu-

atie uitvoering

decreet

jaarrapport betref-

fende de evaluatie

van de uitvoering

van de beheers-

overeenkomst

verslag van het

Rekenhof over het

nazicht van de

rekeningen van de

VRT 

activiteitenverslag

van het Vlaams

Commissariaat

voor de Media

activiteitenverslag

van de Vlaamse

Mediaraad

jaarlijks

tegen 31 december

2007 en vervolgens

om de 3 jaar

jaarlijks vóór 30

september

jaarlijks

jaarlijks vóór 30

april

jaarlijks vóór 30

april

2004

2002

2004

2004

Decreet van 7 mei 2004 houdende

bepalingen inzake kas-, schuld- en

waarborgbeheer van de Vlaamse

Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de

integrale jeugdhulp

Gecoördineerde decreten van 4 maart

2005 betreffende de radio-omroep en de

televisie
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Bijlage 12
Evenementen in het Vlaams Parlement 

2004 en 2004-2005



2
5

2

Evenementenkalender   zitting 2004

Dag Datum van tot Evenementen Aant. Aangevraagd door Aard Regio

Do 08-07-2004 14.30 16.30 Ontvangst delegatie uit Peking 25 Vlaams Parlement Vlaamse overheid Internat.

Vr 09-07-2004 13.30 19.00 Ac. Zitting pensionering Guido Deblaere, secr.-gen. 250 Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap Vlaamse overheid VL

Zo 11-07-2004 11.00 13.00 11-juliviering Vlaams Parlement 400 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Do 15-07-2004 10.00 12.00 Ontvangst FDP-fractie Rheinland-Pfalz 15 Vlaams Parlement Vlaamse overheid Internat.

Ma 19-07-2004 21.45 22.30 Persconferentie aankondiging Vlaams Regeerakkoord 75 Vlaamse formateur Vlaamse overheid VL

Di 20-07-2004 11.00 13.00 Persconf.  Inhoudelijke toelichting regeerakkoord 75 Vlaamse formateur Vlaamse overheid VL

Di 20-07-2004 18.30 22.30 CD&V-Congres Vlaams Regeerakkoord 500 CD&V-fractie erkende fractie VL

Za 04-09-2004 9.00 14.00 Examen Vlaams Blok medewerkers 60 Vlaams Blok-fractie erkende fractie VL

Za 11-09-2004 13.15 17.30 Vergadering N-VA 120 N-VA-fractie erkende fractie VL

Wo 15-09-2004 10.00 12.00 Ontvangst parlementaire delegatie uit Vietnam 10 Ambassade van Vietnam ambassade Internat.

Wo 15-09-2004 10.30 18.00 Voorstelling Jaar- en Studierapport 2004 - 2005 280 Vlaamse Confederatie Bouw beroepsvereniging VL

Do 16-09-2004 9.00 13.45 'Trein, Tram, Bus,  aansluitingen als een tandem ' 150 Komimo vzw mobiliteit VL

Vr 17-09-2004 10.00 14.00 Voorstelling van Ned. -Vlaamse Accreditatie Org. 110 Nederlands - Vlaamse accreditatie 

organisatie onderwijs Internat.

Ma 20-09-2004 11.00 13.00 Persconferentie 20 Vzw Advocaten voor de Wereld beroepsvereniging VL

Di 21-09-2004 9.30 17.00 Startdag Vlaamse Onderwijsraad 200 Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse overheid VL

Vr 24-09-2004 9.00 14.00 'Tasten in het donker! Over het grondrecht op energie' 100 Vlaamse Ombudsdienst Vlaamse overheid VL

Vr 4-09-2004 9.00 23.00 Feestuitzending 10 Jaar Ter Zake 400 VRT geaccrediteerde 

media VL

Schatting aantal bezoekers op 17 evenementen 2.790



2
5

3

Evenementenkalender zitting 2004 - 2005

Dag Datum van tot Evenementen Aant. Aangevraagd door Aard Regio

Ma 27 09 2004 12.00 14.00 Perslunch voorzitter met geaccrediteerde pers 25 voorzitter Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Di 28 09 2004 9.00 17.30 Erkenning en Herkenning van klachten na 3 jaar 170 Vlaamse Ombudsdienst Vlaamse overheid VL

Wo 29 09 2004 12.00 14.00 Opening Tentoonstelling Panamarenko 150 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Do 30 09 2004 14.30 16.00 Ontvangst delegatie parlement van Aland (Finland) 10 Vertegenwoordiger Aland te Brussel ambassade Internat.

Vr 01-10-2004 17.30 23.00 Academische Zitting Secr.-gen. Roger Ost 40 Nelectra beroepsvereniging VL

Za 02-10-2004 14.00 19.15 Symposium en Academische Zitting 300 Orde der Geneesheren - 

Provinciale Brabant beroepsvereniging VL

Di 05-10-2004 9.00 11.30 Ontvangst parlementaire delegatie uit Cuba 10 Sectie Cuba van de Interparl. Unie overheid Internat.

Di 05-10-2004 11.30 13.30 Persvoorstelling "De Politiek Achter Het Gebaar" 80 Uitgeverij Globe ( Roularta - VAR) uitgeverij VL

Wo 06-10-2004 12.00 14.00 Voorstelling boek  'Levende democratie' 100 voorzitter Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Vr 08-10-2004 9.00 18.00 Studiedag ' Wonen onderzocht ' 180 Min. Vl. Gem. - Afdeling Woonbeleid Vlaamse overheid VL

Za 09-10-2004 13.15 18.00 Vergadering N-VA 120 N-VA-fractie erkende fractie VL

Di 12-10-2004 11.30 14.00 Een ethische lezing van het Protocol van Kyoto 40 viWTA Vlaamse overheid VL

Za 16-10-2004 10.00 17.00 Brusseldag 6.511 Gezinsbond belangenvereniging VL

Ma 18-10-2004 14.00 17.00 Voorstelling boek 'Het Welzijnsbeleid in Vl. ' 80 vlv Mieke Vogels Vlaamse overheid VL

Di 19-10-2004 12.00 18.00 Rondetafel ' Focus op mens en energie ' 20 viWTA Vlaamse overheid VL

Vr 22-10-2004 9.00 17.30 Studiedag n.a.v. de 'Dag van de Verenigde Naties' 90 Vereniging voor de Verenigde Naties belangenvereniging VL

Za 23-10-2004 13.30 19.00 Voorstelling Charter - Academische Zitting 150 Fifty-One Ladies Club Brussel serviceclub VL

Ma 25-10-2004 11.00 14.00 Uitreiking erepenning 'Albert De Cuyper' 100 Vlaams Komitee Brussel vzw cultureel VL

Vr 29-10-2004 8.30 19.00 Vlaamse Kliksonsdag 150 Kinderrechtencommissariaat Vlaamse overheid VL

Di 09-11-2004 12.30 14.30 Lezing Vlaams - Zuid-Afrikaanse vereniging 25 Parlement.Vlaams - Zuid-Afrikaanse 

vereniging Vlaamse overheid VL

Di 09-11-2004 12.00 14.00 Een ethische lezing van het Protocol van Kyoto 150 viWTA Vlaamse overheid VL

Vr 12-11-2004 13.30 17.30 Colloquium ' Een groene visie op veiligheid ' 50 Groen!-fractie erkende fractie VL

Di 16-11-2004 12.30 18.30 Openingssymp. duurzame Vl. Land- en tuinbouw 100 Steunpunt Duurzame Landbouw landbouw en milieu VL

Wo 17-11-2004 12.00 14.30 Voorst. Jaarverslag 2003 - 2004 Kinderrechtencom. 150 Kinderrechtencommissariaat Vlaamse overheid VL

Do 18-11-2004 18.00 22.00 Trends Gazellen Conventie 2004 350 Roularta Media group media VL



2
5

4

Dag Datum van tot Evenementen Aant. Aangevraagd door Aard Regio

Vr 19-11-2004 9.00 17.00 Studiedag milieuvriendelijke aankopen op school 275 Min. Vl. Gem - Afd. Milieu- en 

Natuurbeleid Vlaamse overheid Vl

Ma 22-11-2004 13.00 17.00 Eindseminarie Trivisi-project 150 VOKA belangenvereniging VL

Do 25-11-2004 18.00 21.00 Openingszitting Ned. Orde van Advocaten Brussel 150 Nederlandse Orde van Advocaten - 

Brussel belangenvereniging VL

Vr 26-11-2004 18.30 21.30 Bijeenkomst VLD-vrouwen 70 VLD-fractie erkende fractie VL

Za 27-11-2004 13.00 16.30 Uitreiking Visser Neerlandia prijzen 100 Algemeen Nederlands Verbond cultureel Internat.

Ma 29-11-2004 9.00 16.00 Studiedag 'Thuisloosheid in Nederland' 100 Steunpunt Algemeen welzijnswerk sociaal-cultureel VL

Di 30-11-2004 12.00 14.00 Voorstelling  legislatuurverslag 150 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Vr 03-12-2004 13.00 19.00 Vlaamse Staatsrechtconferentie 100 Vlaamse Staatsrechtconferentie juridisch VL

Za 04-12-2004 9.00 13.00 Wervingsexamen Vlaams Parlement 100 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Za 04-12-2004 15.00 16.30 Discussie spanningsveld  Beleid - Administratie 100 Antwerpen Management Alumni opleiding VL

Di 07-12-2004 17.00 19.00 Debat 'Vrouwen en politiek' 15 ELLE media VL

Do 09-12-2004 9.00 17.00 Studiedag plattelandsontwikkeling 100 Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse overheid VL

Vr 10-12-2004 14.00 16.00 Halfjaarlijke Algemene Vergadering 50 Vl. Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing Vlaamse overheid VL

Vr 10-12-2004 11.00 17.30 Tweedaags Congr. i.s.m. Europ. Netwerk opbouwwerk 60 VIBOSO Vlaamse overheid Internat.

Za 11-12-2004 9.00 14.00 Tweedaags Congr. i.s.m. Europ. Netwerk opbouwwerk 60 VIBOSO Vlaamse overheid Internat.

Za 11-12-2004 11.00 17.00 Informatie en desinformatie in tijden van oorlog 50 Groen! Vlaamse overheid VL

Ma 13-12-2004 11.00 13.00 Vergadering 50 Ver. Gewezen Vlaamse 

volksvertegenwoordigers Vlaamse overheid VL

Di 14-12-2004 12.00 14.00 Een ethische lezing van het Protocol van Kyoto 150 viWTA Vlaamse overheid VL

Do 16-12-2004 14.00 17.30 Voorstelling MIRA-T Rapport 2004 200 Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse overheid VL

Za 08-01-2004 10.00 13.00 Groene Academie 40 Groen!-fractie fractie VL

Di 11-01-2005 12.00 14.00 Een ethische lezing van het Protocol van Kyoto 150 viWTA Vlaamse overheid VL

Wo 19-01-2005 17.00 21.00 Rondetafelgesprek 30 CD&V-fractie fractie VL

Wo 26-01-2005 12.00 13.00 Perconferentie - Vlaamse Gebarentaal 20 Indieners verzoekschrift belangenvereniging VL

Wo 02-02-2005 10.00 14.00 Contactdag VVP -Vlaams Parlement 60 Commissie Buitenlandse en VVP Vlaamse overheid VL

Vr 04-02-2005 9.00 15.00 Week van de Communicatie - werkbezoek 250 Katholieke Hogeschool Mechelen onderwijs VL

Ma 07-02-2005 11.00 12.30 Persvoorstelling TEN VREDE 25 IJzerbedevaartcomité sociaal-cultureel VL



2
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Dag Datum van tot Evenementen Aant. Aangevraagd door Aard Regio

Di 08-02-2005 11.30 14.00 Een ethische lezing van het Protocol van Kyoto 100 viWTA Vlaamse overheid VL

Wo 16-02-2005 8.30 17.15 Lerarendag 'De Kracht van Je Stem' 125 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Do 17-02-2005 13.00 19.00 Trends Onderwijs Congres 220 Vlaamse Jonge Ondernemingen economisch VL

Vr 18-02-2005 13.30 17.00 Symposium: Presentatie Jaarrapport VL 2005 250 SERV Vlaamse overheid VL

Za 19-02-2005 12.45 18.30 Derde editie Groot Vrouwendictee 250 KAV - Vrouwen die bewegen sociaal-cultureel VL

Vr 25-02-2005 17.00 22.30 Staten-Generaal lokale CD&V-mandatarissen 400 CD&V-fractie erkende fractie VL

Za 26-02-2005 12.30 19.00 Spirit Studiedag Arbeidsmigratie 60 sp.a-spirit erkende fractie VL

Di 01-03-2005 12.30 16.30 Presentatie Cultuurdatabank 300 CultuurNet Vlaanderen Vlaamse overheid VL

Do 03-03-2005 12.30 15.00 Ontvangst Permanent Comité CALRE 40 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Za 05-03-2004 8.00 16.30 Colloquium bejaardenvoorzieningen 20 jaar 130 Vlaams Ouderen Overleg Komitee vzw ouderenorganisaties VL

Di 08-03-2005 12.00 14.00 Een ethische lezing van het Protocol van Kyoto 100 viWTA Vlaamse overheid VL

Za 12-03-2005 9.15 19.00 Finale Groot Dictee Nederlandse Taal 500 Davidsfonds cultureel VL

Ma 14-03-2005 18.00 22.00 Voorbereidingsvergadering Ideologisch Congres 80 sp.a-fractie erkende fractie VL

Vr 18-03-2005 10.00 12.30 Ontvangst burgemeesters uit de Bodensee - (D) 20 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Vr 18-03-2005 17.30 22.00 Vergadering CD&V-fractie 60 CD&V-fractie erkende fractie VL

Di 22-03-2005 13.15 18.00 Colloquium Lokaal sociaal beleid 70 Uitgeverij Vandenbroele sociaal-cultureel VL

Do 24-03-2005 12.00 15.00 Lezing Vereniging Vlaanderen-Zuid-Afrika 25 Parlement.Vlaams - Zuid-Afrikaanse 

vereniging Vlaamse overheid VL

Vr 15-04-2005 13.30 17.30 Senioren en milieu & gezondheid 80 Groen! erkende fractie VL

Za 16-04-2005 11.00 16.00 Rondleiding en Debat Jong VLD 30 VLD-fractie erkende fractie VL

Ma 18-04-2005 16.00 19.00 Leeuw van de Export 2004 250 Export Vlaanderen Vlaamse overheid VL

Di 19-04-2005 11.30 15.00 CD&V fractie-instuif 50 CD&V-fractie erkende fractie VL

Wo 20-04-2005 10.00 16.00 Voorstelling Jaarverslag Ombudsman 250 Vlaamse Ombudsdienst Vlaamse overheid VL

Do 21-04-2005 19.00 23.00 Voorstelling boek ' Stop de Pers ' 50 Uitgeverij Lannoo uitgeverij VL

Vr 22-04-2005 8.30 18.30 Vlaams Congres Verkeersveiligheid 300 Vlaamse Stichting verkeerskunde Vlaamse overheid VL

Zo 24-04-2005 10.00 17.00 4de Vlaanderendag 2.600 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Di 26-04-2005 9.00 17.00 Politieke communicatie / overheidscommunicatie 170 Kortom Vlaamse overheid VL

Wo 27-04-2005 12.00 14.00 Persevenement electronische handtekening 50 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Do 28-04-2005 9.30 19.00 Internationale Bananenconferentie II 300 Oxfam Wereldwinkels Derdewereldbeweging Internat.
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Dag Datum van tot Evenementen Aant. Aangevraagd door Aard Regio

Vr 29-04-2005 9.00 19.00 Internationale Bananenconferentie II 300 Oxfam Wereldwinkels Derdewereldbeweging Internat.

Za 30-04-2005 9.00 17.00 Internationale Bananenconferentie II 200 Oxfam Wereldwinkels Derdewereldbeweging Internat.

Ma 02-05-2005 13.00 17.00 Mobiel 21 - Week v.d. Zachte Weggebruiker 150 Langzaam Verkeer sociaal-cultureel VL

Ma 09-05-2005 9.00 17.00 Trends in het solliciteren 110 VDAB Vlaamse overheid VL

Vr 13-05-2005 9.00 16.30 Scholierenparlement 300 Globelink jongerenwerking VL

Do 19-05-2005 11.30 17.30 Workshop ' Op grond van morgen ' 110 Steunpunt Duurzame Landbouw landbouw en milieu VL

Vr 20-05-2005 9.00 17.00 Congr.'Seksuele gezondheid en culturele diversiteit' 180 Sensoa vzw gezondheidszorg VL

Za 21-05-2005 9.00 17.00 Acad. Zitting ' 175 jaar Vlaamse solidariteit ' 170 Aktiecomité Vlaamse sociale zekerheid sociaal-economisch VL

Di 24-05-2005 13.00 15.00 Ontvangst werkgroep VKW - Limburg 30 Secretaris Veerle Heeren Vlaamse overheid VL

Di 24-05-2005 10.30 15.00 Dag lokaal- provinciaal beleid CD&V - senioren 50 CD&V-fractie erkende fractie VL

Wo 25-05-2005 12.00 15.00 Voorstelling Jaarverslag 2004 viWTA 50 viWTA Vlaamse overheid VL

Do 26-05-2005 10.00 14.00 Launch Event IncGEO 120 Incubatiepunt Geoinformatie vzw economisch VL

Za 28-05-2005 8.30 18.30 CD&V - Congres 360 CD&V-fractie erkende fractie VL

Za 28-05-2005 16.30 23.00 Academische Zitting Herman van der Wee 75 jaar 60 Groep Planning cultureel VL

Di 31-05-2005 12.00 14.00 Bekendmaking resultaten bevraging parlementsleden 25 viWTA Vlaamse overheid VL

Wo 01-06-2005 6.00 10.30 Uitzending ' Voor De Dag 15 Jaar' 120 VRT - Radio 1 geaccrediteerde pers VL

Do 02-06-2005 10.00 17.00 Studiedag SER - SERV Den Haag Brussel Lissabon 160 SERV sociaal-economisch VL

Vr 03-06-2005 10.00 18.00 Plato Happening 250 Kamer van Koophandel - 

Oost-Vlaanderen economisch VL

Ma 06-06-2005 9.30 17.30 Startmoment Vlaamse Klimaatconferentie 250 Minister Leefmilieu Kris Peeters erkende fractie VL

Do 09-06-2005 9.00 16.00 Symposium Gezondheid als Troef 100 Bioforum sociaal-economisch VL

Vr 10-06-2005 9.30 13.00 Hoorzitting Vlaanderen en het Europees milieubeleid 90 MINA-Raad Vlaamse overheid VL

Vr 10-06-2005 0.30 17.00 Educatief Congres 'Leren verkeren. een leven lang' 155 Vlaamse Stichting Verkeerskunde Vlaamse overheid VL

Vr 10-06-2005 13.30 17.00 Symp. 'Afvalverwerking: nood aan diversiteit' 50 Groen!-fractie erkende fractie VL

Za 11-06-2005 9.00 18.00 Colloquium ' Vlaanderen Staat voor Europa' 300 NVA-fractie erkende fractie VL

Vr 17-06-2005 9.30 17.00 Symp. Procesanalyse en Personeelbehoefteplannen 160 Jobpunt Vlaanderen Vlaamse overheid VL

Za 18-06-2005 9.00 14.15 Economiecongres 200 Vlaams Belang erkende fractie VL

Ma 20-06-2005 13.00 18.00 Studienam. ' Beleidsvorming in VL. Nader bekeken ' 120 Steunpunt Bestuurlijke organisatie 

Vlaanderen universitair VL
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Dag Datum van tot Evenementen Aant. Aangevraagd door Aard Regio

Di 21-06-2005 12.00 14.00 "Wie het kleine niet eert.."- Nanotechnologie 50 viWTA Vlaamse overheid VL

Wo 22-06-2005 16.00 19.00 Huldiging Norbert De Batselier - 10 jaar voorzitter 200 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Vr 24-06-2005 11.00 14.00 Uitreiking E-werk prijzen 90 VLD-fractie erkende fractie VL

Za 25-06-2005 13.00 17.00 Colloquium Gezondheidszorg 40 Groen! - fractie erkende fractie VL

Di 28-06-2005 13.15 15.30 Ontvangst delegatie uit Montenegro 10 Vlaams Parlement Vlaamse overheid Internat.

Vr 01-07-2005 11.30 15.00 Bezoek NAVO-delegatie aan het Vlaams Parlement 20 Vereniging van Gewezen Vlaamse 

volksvert. Vlaamse overheid Internat.

Do 07-07-2005 17.30 21.00 Ondernemers ontmoeten politici 160 VOKA beroepsvereniging VL

Ma 11-07-2005 11.00 13.30 11-juliviering 425 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Vr 02-09-2005 8.30 18.30 Symposium Manisch Depressieven 170 Vereniging voor Manisch Depressieven gezondheidszorg VL

Do 15-09-2005 11.30 15.30 Dag tegen Kanker 2005 250 Vlaamse Liga tegen Kanker gezondheidszorg Vl

Vr 16-09-2005 14.00 19.00 In dialoog met de Vlaamse Regering 320 Industrie Vlaanderen Vlaamse overheid VL

Za 17-09-2005 10.00 17.00 Open Monumentendag Brussel 2005 601 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Zo 18-09-2005 10.00 17.00 Open Monumentendag Brussel 2005 1.690 Vlaams Parlement Vlaamse overheid VL

Ma 19-09-2005 13.00 17.00 Week van de vervoering 140 Mobiel 21 Vlaamse overheid VL

Di 20-09-2005 14.00 19.00 Voorstelling Jaar- en Studierapport 2004 - 2005 300 Vlaamse Confederatie Bouw Vlaamse overheid VL

Di 20-09-2006 20.00 24.00 Nationale Commissie van Groene Kring 40 vlv Tine Rombouts erkende fractie VL

Wo 21-09-2005 17.45 23.00 ' Week van het Internationaal Ondernemen ' 300 Minister Fientje Moerman Vlaamse overheid VL

Vr 23-09-2005 13.00 18.00 50 Jaar Openbaar Visserijfonds 150 Min. Vl. Gem. - Visserijfonds Vlaamse overheid VL

Schatting aantal bezoekers op 124 evenementen 27.742
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Bijlage 13
Ontvangsten en uitgaven van het Vlaams Parlement 

2004



2
6

0

TOTAAL

0 - ALGEMENE INKOMSTEN - BEGROTING 2004

12.681.899

75.000.000

87.681.899

0 - ALGEMENE INKOMSTEN - REKENING 2004

12.681.899

75.000.000

87.681.899

0 - ALGEMENE INKOMSTEN - VERSCHIL 

0

0

0

1 - ALGEMEEN BESTUUR - BEGROTING 2004

40.000

191.000

3.000

10.000

3.000

5.000

3.000

738.000

560.000

1.553.000

TOTAAL

1.425.987

0

1.425.987

1.425.987

0

1.425.987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 - VORIGE

JAREN

1.425.987

1.425.987

1.425.987

1.425.987

0

0

0

GEWONE ONTVANGSTEN

TOTAAL

11.255.912

75.000.000

86.255.912

11.255.912

75.000.000

86.255.912

0

0

0

40.000

191.000

3.000

10.000

3.000

5.000

3.000

738.000

560.000

1.553.000

66 - VORIGE

JAREN

11.255.912

11.255.912

11.255.912

11.255.912

0

0

0

62 - SCHULD

0

0

0

560.000

560.000

61 - OVER-

DRACHTEN

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

0

0

0

60 - PRESTATIES

0

0

0

40.000

191.000

3.000

10.000

3.000

5.000

3.000

738.000

993.000

FUNCTIES

0.0 - algemeen

0.1 - werkingsdotatie

totaal

0.0 - algemeen

0.1 - werkingsdotatie

totaal

0.0 - algemeen

0.1 - werkingsdotatie

totaal

1.0 - algemeen

1.1 - externe relaties

1.2 - informatheek

1.3 - communicatie

1.4 - veiligheid en gezondheid

1.5 - informatica

1.6 - wagenpark

1.7 - restaurant

1.9 - financieel beheer

totaal



2
6

1

TOTAAL

1 - ALGEMEEN BESTUUR - REKENING 2004

1.252.311

165.465

631

10.599

0

0

1.383

722.949

548.470

2.701.807

1 - ALGEMEEN BESTUUR - VERSCHIL

-1.212.311

25.535

2.369

-599

3.000

5.000

1.617

15.051

11.530

-1.148.807

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 - VORIGE

JAREN

0

0

GEWONE ONTVANGSTEN

TOTAAL

1.252.311

165.465

631

10.599

0

0

1.383

722.949

548.470

2.701.807

-1.212.311

25.535

2.369

-599

3.000

5.000

1.617

15.051

11.530

-1.148.807

66 - VORIGE

JAREN

0

0

62 - SCHULD

548.470

548.470

11.530

11.530

61 - OVER-

DRACHTEN

0

0

60 - PRESTATIES

1.252.311

165.465

631

10.599

0

0

1.383

722.949

2.153.338

-1.212.311

25.535

2.369

-599

3.000

5.000

1.617

15.051

-1.160.338

FUNCTIES

1.0 - algemeen

1.1 - externe relaties

1.2 - informatheek

1.3 - communicatie

1.4 - veiligheid en gezondheid

1.5 - informatica

1.6 - wagenpark

1.7 - restaurant

1.9 - financieel beheer

totaal

1.0 - algemeen

1.1 - externe relaties

1.2 - informatheek

1.3 - communicatie

1.4 - veiligheid en gezondheid

1.5 - informatica

1.6 - wagenpark

1.7 - restaurant

1.9 - financieel beheer

totaal



2
6

2

TOTAAL

2 - PARLEMENTAIRE WERKING - BEGROTING 2004

62.000

1.000

5.000

847.000

5.000

75.000

120.000

1.115.000

2 - PARLEMENTAIRE WERKING - REKENING 2004

53.069

278

1.572

811.006

0

41.585

88.466

995.976

2 - PARLEMENTAIRE WERKING - VERSCHIL

8.931

722

3.428

35.994

5.000

33.415

119.024

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 - VORIGE JAREN

0

0

0

GEWONE ONTVANGSTEN

TOTAAL

62.000

1.000

5.000

847.000

5.000

75.000

120.000

1.115.000

53.069

278

1.572

811.006

0

41.585

88.466

995.976

8.931

722

3.428

35.994

5.000

33.415

31.534

119.024

66 - VORIGE JAREN

0

0

0

62 - SCHULD

0

0

0

61 - OVER-

DRACHTEN

0

0

0

60 - PRESTATIES

62.000

1.000

5.000

847.000

5.000

75.000

120.000

1.115.000

53.069

278

1.572

811.006

0

41.585

88.466

995.976

8.931

722

3.428

35.994

5.000

33.415

31.534

119.024

FUNCTIES

2.0 - algemeen

2.1 - voorzitterschap

2.2 - bureau

2.3 - leden

2.4 - vergaderingen

2.5 - publicaties

2.9 - derden

totaal

2.0 - algemeen

2.1 - voorzitterschap

2.2 - bureau

2.3 - leden

2.4 - vergaderingen

2.5 - publicaties

2.9 - derden

totaal

2.0 - algemeen

2.1 - voorzitterschap

2.2 - bureau

2.3 - leden

2.4 - vergaderingen

2.5 - publicaties

2.9 - derden

totaal



2
6

3

TOTAAL

3 - POLITIEKE WERKING - BEGROTING 2004

60.000

60.000

3 - POLITIEKE WERKING - REKENING 2004

53.452

53.452

3 - POLITIEKE WERKING - VERSCHIL

6.548

6.548

4 - ADMINISTRATIEVE WERKING - BEGROTING 2004

105.000

105.000

4 - ADMINISTRATIEVE WERKING - REKENING 2004

104.557

104.557

4 - ADMINISTRATIEVE WERKING - VERSCHIL

443

443

5 - HUISVESTING - BEGROTING 2004

10.000

5.000

385.500

400.500

5 - HUISVESTING - REKENING 2004 

0

1.529

380.963

382.492

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 - VORIGE JAREN

0

0

0

0

0

0

0

0

GEWONE ONTVANGSTEN

TOTAAL

60.000

60.000

53.452

53.452

6.548

6.548

105.000

105.000

104.557

104.557

443

443

10.000

5.000

385.500

400.500

0

1.529

380.963

382.492

66 - VORIGE JAREN

0

0

0

0

0

0

0

0

62 - SCHULD

0

0

0

0

0

0

0

0

61 - OVER-

DRACHTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

60 - PRESTATIES

60.000

60.000

53.452

53.452

6.548

6.548

105.000

105.000

104.557

104.557

443

443

10.000

5.000

385.500

400.500

0

1.529

380.963

382.492

FUNCTIES

3.2 - algemeen

totaal

3.2 - algemeen

totaal

3.2 - algemeen

totaal

4.1 - algemeen secretariaat

totaal

4.1 - algemeen secretariaat

totaal

4.1 - algemeen secretariaat

totaal

5.0 - algemeen

5.1 - parlementsgebouw

5.2 - hvv

totaal

5.0 - algemeen

5.1 - parlementsgebouw

5.2 - hvv

totaal



2
6

4

TOTAAL

5 - HUISVESTING - VERSCHIL

10.000

3.471

4.537

18.008

6 - OMBUDSDIENST - BEGROTING 2004

5.000

5.000

6 - OMBUDSDIENST - REKENING 2004

7.404

7.404

6 - OMBUDSDIENST - VERSCHIL

-2.404

-2.404

7 - KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - BEGROTING 2004

20.000

20.000

7 - KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - REKENING 2004

16.136

16.136

7 - KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - VERSCHIL

3.864

3.864

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 - VORIGE JAREN

0

0

0

0

0

0

0

GEWONE ONTVANGSTEN

TOTAAL

10.000

3.471

4.537

18.008

5.000

5.000

7.404

7.404

-2.404

-2.404

20.000

20.000

16.136

16.136

3.864

3.864

66 - VORIGE JAREN

0

0

0

0

0

0

0

62 - SCHULD

0

0

0

0

0

0

0

61 - OVER-

DRACHTEN

0

0

0

0

15.000

15.000

14.830

14.830

170

170

60 - PRESTATIES

10.000

3.471

4.537

18.008

5.000

5.000

7.404

7.404

-2.404

-2.404

5.000

5.000

1.306

1.306

3.694

3.694

FUNCTIES

5.0 - algemeen

5.1 - parlementsgebouw

5.2 - hvv

totaal

6.0 - algemeen

totaal

6.0 - algemeen

totaal

6.0 - algemeen

totaal

7.0 - algemeen

totaal

7.0 - algemeen

totaal

7.0 - algemeen

totaal



2
6

5

TOTAAL

8 - VIWTA - BEGROTING 2004

105.000

105.000

8 - VIWTA - REKENING 2004

15.894

15.894

8 - VIWTA - VERSCHIL

89.106

89.106

91.045.399

91.959.617

-914.218

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

1.425.987

1.425.987

0

86 - VORIGE JAREN

0

0

0

1.425.987

1.425.987

0

GEWONE ONTVANGSTEN

TOTAAL

105.000

105.000

15.894

15.894

89.106

89.106

89.619.412

90.533.630

-914.218

66 - VORIGE JAREN

0

0

0

11.255.912

11.255.912

0

62 - SCHULD

0

0

0

560.000

548.470

11.530

61 - OVER-

DRACHTEN

0

0

0

75.015.000

75.014.830

170

60 - PRESTATIES

105.000

105.000

15.894

15.894

89.106

89.106

2.788.500

3.714.418

-925.918

FUNCTIES

8.0 - algemeen

totaal

8.0 - algemeen

totaal

8.0 - algemeen

totaal

BEGROTING 2004

REKENING 2004

VERSCHIL



2
6

6

TOTAAL

0 - ALGEMENE UITGAVEN - BEGROTING 2004

13.800.000

607.600

96.000

14.503.600

0 - ALGEMENE UITGAVEN - REKENING 2004

13.800.000

607.600

54.727

14.462.327

0 - ALGEMENE UITGAVEN - VERSCHIL

0

0

41.273

41.273

1 - ALGEMEEN BESTUUR - BEGROTING 2004

1.312.793

1.125.033

359.200

540.831

109.104

2.023.493

63.600

1.134.572

766.000

7.434.626

BUITENGEWONE UITGAVEN

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183.889

20.668

0

0

0

573.921

0

3.000

59.000

840.477

96 - VORIGE

DIENSTJAREN

0

0

0

2.389

668

173.921

176.977

91 - INVES-

TERINGEN

0

0

0

181.500

20.000

400.000

3.000

59.000

663.500

GEWONE UITGAVEN

TOTAAL

13.800.000

607.600

96.000

14.503.600

13.800.000

607.600

54.727

14.462.327

0

0

41.273

41.273

1.128.905

1.104.365

359.200

540.831

109.104

1.449.572

63.600

1.131.572

707.000

6.594.149

78 - OVERBOE-

KINGEN

13.800.000

13.800.000

13.800.000

13.800.000

0

0

0

76 - VORIGE

DIENSTJAREN

0

0

0

61.905

70.865

1.331

1.604

304.572

572

440.849

72 - OVER-

DRACHTEN

96.000

96.000

54.727

54.727

41.273

41.273

0

71 - WERKINGS-

KOSTEN

0

0

0

1.067.000

993.500

359.200

536.000

107.500

1.145.000

53.600

1.131.000

707.000

6.099.800

70 - PERSONEEL

607.600

607.600

607.600

607.600

0

0

40.000

3.500

10.000

53.500

FUNCTIES

0.0 - algemeen

0.2 - dotaties (intern)

0.3 - dotaties (extern)

totaal

0.0 - algemeen

0.2 - dotaties (intern)

0.3 - dotaties (extern)

totaal

0.0 - algemeen

0.2 - dotaties (intern)

0.3 - dotaties (extern)

totaal

1.0 - algemeen

1.1 - externe relaties

1.2 - informatheek

1.3 - werkingskosten communicatie

1.4 - veiligheid en gezondheid

1.5 - informatica

1.6 - wagenpark

1.7 - restaurant

1.9 - financieel beheersprogramma

totaal



2
6

7

TOTAAL

1 - ALGEMEEN BESTUUR - REKENING 2004

1.057.193

755.483

285.351

403.811

88.517

1.310.390

55.275

1.118.206

711.695

5.785.922

1 - ALGEMEEN BESTUUR - VERSCHIL

255.600

369.549

73.849

137.020

20.587

713.102

8.325

16.366

54.305

1.648.704

BUITENGEWONE UITGAVEN

TOTAAL

48.227

668

0

0

0

183.208

0

2.241

58.704

293.048

135.661

20.000

0

0

0

390.713

0

759

296

547.429

96 - VORIGE

DIENSTJAREN

2.389

668

23.633

26.690

0

0

150.288

150.288

91 - INVES-

TERINGEN

45.839

0

159.575

2.241

58.704

266.359

135.661

20.000

240.425

759

296

397.141

GEWONE UITGAVEN

TOTAAL

1.008.965

754.816

285.351

403.811

88.517

1.127.182

55.275

1.115.965

652.991

5.492.873

119.939

349.549

73.849

137.020

20.587

322.389

8.325

15.607

54.009

1.101.275

78 - OVERBOE-

KINGEN

0

0

76 - VORIGE

DIENSTJAREN

33.298

62.995

0

333

64.791

572

161.989

28.606

7.870

1.331

1.271

239.781

0

278.860

72 - OVER-

DRACHTEN

0

0

71 - WERKINGS-

KOSTEN

975.667

653.611

285.351

401.698

88.184

1.062.391

45.881

1.115.393

652.991

5.281.167

91.333

339.889

73.849

134.302

19.316

82.609

7.719

15.607

54.009

818.633

70 - PERSONEEL

38.210

2.113

9.394

49.717

1.790

1.387

606

3.783

FUNCTIES

1.0 - algemeen

1.1 - externe relaties

1.2 - informatheek

1.3 - werkingskosten communicatie

1.4 - veiligheid en gezondheid

1.5 - informatica

1.6 - wagenpark

1.7 - restaurant

1.9 - financieel beheersprogramma

totaal

1.0 - algemeen

1.1 - externe relaties

1.2 - informatheek

1.3 - werkingskosten communicatie

1.4 - veiligheid en gezondheid

1.5 - informatica

1.6 - wagenpark

1.7 - restaurant

1.9 - financieel beheersprogramma

totaal



2
6

8

TOTAAL

2 - PARLEMENTAIRE WERKING - BEGROTING 2004

152.522

664.650

1.647.300

27.031.369

352.595

3.024.100

120.000

32.992.536

2 - PARLEMENTAIRE WERKING - REKENING 204

149.483

382.474

1.468.243

26.584.084

178.819

1.411.545

98.717

30.273.366

2 - PARLEMENTAIRE WERKING - VERSCHIL

3.039

282.176

179.057

447.285

173.776

1.612.555

21.283

2.719.170

BUITENGEWONE UITGAVEN

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 - VORIGE

DIENSTJAREN

0

0

0

91 - INVES-

TERINGEN

0

0

0

GEWONE UITGAVEN

TOTAAL

152.522

664.650

1.647.300

27.031.369

352.595

3.024.100

120.000

32.992.536

149.483

382.474

1.468.243

26.584.084

178.819

1.411.545

98.717

30.273.366

3.039

282.176

179.057

447.285

173.776

1.612.555

21.283

2.719.170

78 - OVERBOE-

KINGEN

0

0

0

76 - VORIGE

DIENSTJAREN

12.522

21.669

2.595

1.689.100

1.725.886

11.522

21.667

0

1.197.405

1.230.594

1.000

2

2.595

491.695

495.292

72 - OVER-

DRACHTEN

0

0

0

71 - WERKINGS-

KOSTEN

140.000

23.050

82.500

2.043.900

334.400

1.335.000

120.000

4.078.850

137.961

18.812

73.739

1.658.307

163.286

214.140

98.717

2.364.961

2.039

4.238

8.761

385.593

171.114

1.120.860

21.283

1.713.889

70 - PERSONEEL

641.600

1.564.800

24.965.800

15.600

27.187.800

363.662

1.394.504

24.904.110

15.533

26.677.810

277.938

170.296

61.690

67

509.990

FUNCTIES

2.0 - algemeen

2.1 - voorzitterschap

2.2 - bureau

2.3 - leden

2.4 - parlementaire vergaderingen

2.5 - parlementaire publicaties

2.9 - derden

totaal

2.0 - algemeen

2.1 - voorzitterschap

2.2 - bureau

2.3 - leden

2.4 - parlementaire vergaderingen

2.5 - parlementaire publicaties

2.9 - derden

totaal

2.0 - algemeen

2.1 - voorzitterschap

2.2 - bureau

2.3 - leden

2.4 - parlementaire vergaderingen

2.5 - parlementaire publicaties

2.9 - derden

totaal



2
6

9

TOTAAL

3 - POLITIEKE WERKING - BEGROTING 2004

3.108.300

5.419.700

6.443.600

14.971.600

3 - POLITIEKE WERKING - REKENING 2004

3.108.284

4.649.736

6.443.521

14.201.541

3 - POLITIEKE WERKING - VERSCHIL

16

769.964

79

770.059

4 - ADMINISTRATIEVE WERKING - BEGROTING 2004

14.608.319

14.608.319

4 - ADMINISTRATIEVE WERKING - REKENING 2004

13.300.542

13.300.542

4 - ADMINISTRATIEVE WERKING - VERSCHIL

1.307.777

1.307.777

BUITENGEWONE UITGAVEN

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 - VORIGE

DIENSTJAREN

0

0

0

0

0

0

91 - INVES-

TERINGEN

0

0

0

0

0

0

GEWONE UITGAVEN

TOTAAL

3.108.300

5.419.700

6.443.600

14.971.600

3.108.284

4.649.736

6.443.521

14.201.541

16

769.964

79

770.059

14.608.319

14.608.319

13.300.542

13.300.542

1.307.777

1.307.777

78 - OVERBOE-

KINGEN

0

0

0

0

0

0

0

76 - VORIGE

DIENSTJAREN

62.500

62.500

0

0

62.500

62.500

1.119

1.119

0

0

1.119

1.119

72 - OVER-

DRACHTEN

3.108.300

6.443.600

9.551.900

3.108.284

6.443.521

9.551.805

16

79

95

0

0

0

71 - WERKINGS-

KOSTEN

266.300

266.300

240.208

240.208

26.092

26.092

1.945.000

1.945.000

1.393.962

1.393.962

551.038

551.038

70 - PERSONEEL

5.090.900

5.090.900

4.409.528

4.409.528

681.372

681.372

12.662.200

12.662.200

11.906.581

11.906.581

755.619

755.619

FUNCTIES

3.1 - politieke fracties

3.2 - secretariaat politieke fracties

3.3 - politieke partijen

totaal

3.1 - politieke fracties

3.2 - secretariaat politieke fracties

3.3 - politieke partijen

totaal

3.1 - politieke fracties

3.2 - secretariaat politieke fracties

3.3 - politieke partijen

totaal

4.1 - algemeen secretariaat

totaal

4.1 - algemeen secretariaat

totaal

4.1 - algemeen secretariaat

totaal



2
7

0

TOTAAL

5 - HUISVESTING - BEGROTING 2004

185.087

2.161.600

3.398.285

5.744.972

5 - HUISVESTING - REKENING 2004

156.159

1.530.334

1.705.208

3.391.702

5 - HUISVESTING - VERSCHIL

28.928

631.266

1.693.076

2.353.270

6 - OMBUDSDIENST - BEGROTING 2004

1.610.277

1.610.277

6 - OMBUDSDIENST - REKENING 2004

1.489.507

1.489.507

6 - OMBUDSDIENST - VERSCHIL

120.770

120.770

BUITENGEWONE UITGAVEN

TOTAAL

180.087

467.100

364.194

1.011.381

154.231

0

21.338

175.569

25.856

467.100

342.856

835.812

12.159

12.159

11.980

11.980

179

179

96 - VORIGE

DIENSTJAREN

38.087

3.294

41.381

0

3.207

3.207

38.087

87

38.174

11.459

11.459

11.459

11.459

0

0

91 - INVES-

TERINGEN

142.000

467.100

360.900

970.000

154.231

0

18.132

172.362

-12.231

467.100

342.768

797.638

700

700

521

521

179

179

GEWONE UITGAVEN

TOTAAL

5.000

1.694.500

3.034.091

4.733.591

1.928

1.530.334

1.683.870

3.216.133

3.072

164.166

1.350.221

1.517.458

1.598.118

1.598.118

1.477.526

1.477.526

120.591

120.591

78 - OVERBOE-

KINGEN

0

0

0

0

0

0

76 - VORIGE

DIENSTJAREN

103.391

103.391

103.391

103.391

0

0

0

22.518

22.518

7.518

7.518

15.000

15.000

72 - OVER-

DRACHTEN

0

0

0

0

0

0

71 - WERKINGS-

KOSTEN

5.000

1.694.500

2.930.700

4.630.200

1.928

1.530.334

1.580.479

3.112.742

3.072

164.166

1.350.221

1.517.458

626.000

626.000

519.973

519.973

106.027

106.027

70 - PERSONEEL

0

0

0

949.600

949.600

950.036

950.036

-436

-436

FUNCTIES

5.0 - algemeen

5.1 - vlaams parlementsgebouw

5.2 - huis van de vlaamse 

volksvertegenwoordigers

totaal

5.0 - algemeen

5.1 - vlaams parlementsgebouw

5.2 - huis van de vlaamse 

volksvertegenwoordigers

totaal

5.0 - algemeen

5.1 - vlaams parlementsgebouw

5.2 - huis van de vlaamse 

volksvertegenwoordigers

totaal

6.0 - algemeen

totaal

6.0 - algemeen

totaal

6.0 - algemeen

totaal



2
7

1

TOTAAL

7 - KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - BEGROTING 2004

1.545.139

1.545.139

7 - KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - REKENING 2004

1.362.122

1.362.122

7 - KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - VERSCHIL

183.017

183.017

8 - VIWTA - BEGROTING 2004

1.705.762

1.705.762

8 - VIWTA - REKENING 2004

1.142.871

1.142.871

8 - VIWTA - VERSCHIL

562.891

562.891

95.116.830

85.409.899

9.706.931

BUITENGEWONE UITGAVEN

TOTAAL

12.459

12.459

11.727

11.727

733

733

10.500

10.500

684

684

9.816

9.816

1.886.976

493.008

1.393.968

96 - VORIGE

DIENSTJAREN

11.459

11.459

11.459

11.459

0

0

0

0

0

241.276

52.814

188.462

91 - INVES-

TERINGEN

1.000

1.000

268

268

733

733

10.500

10.500

684

684

9.816

9.816

1.645.700

440.193

1.205.507

GEWONE UITGAVEN

TOTAAL

1.532.680

1.532.680

1.350.396

1.350.396

182.285

182.285

1.695.262

1.695.262

1.142.187

1.142.187

553.075

553.075

93.229.854

84.916.891

8.312.963

78 - OVERBOE-

KINGEN

0

0

0

0

0

0

13.800.000

13.800.000

0

76 - VORIGE

DIENSTJAREN

171.080

171.080

171.080

171.080

0

0

376.162

376.162

268.571

268.571

107.591

107.591

2.903.504

1.943.143

960.361

72 - OVER-

DRACHTEN

0

0

0

0

0

0

9.647.900

9.606.532

41.368

71 - WERKINGS-

KOSTEN

640.400

640.400

467.328

467.328

173.072

173.072

874.400

874.400

427.635

427.635

446.765

446.765

19.160.950

13.807.977

5.352.973

70 - PERSONEEL

721.200

721.200

711.987

711.987

9.213

9.213

444.700

444.700

445.981

445.981

-1.281

-1.281

47.717.500

45.759.239

1.958.261

FUNCTIES

7.0 - algemeen

totaal

7.0 - algemeen

totaal

7.0 - algemeen

totaal

8.0 - algemeen

totaal

8.0 - algemeen

totaal

8.0 - algemeen

totaal

BEGROTING 2004

REKENING 2004

VERSCHIL
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