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Voorwoord

Tijdens de voorbije legislatuur zorgden nieuwe communautaire akkoorden ervoor dat Vlaan-
deren er een aantal bevoegdheden bij kreeg, onder meer inzake landbouw, buitenlandse han-
del, ontwikkelingssamenwerking en binnenlands bestuur (gemeente- en provinciewetgeving,
met inbegrip van de kieswetgeving). Een uitbreiding van de fiscale autonomie en nieuwe
afspraken over de financiering van de deelstaten gaven Vlaanderen meer financiële armslag.
Al die nieuwe bevoegdheden zorgden de voorbije jaren voor heel wat discussie in onze
assemblee.

Net zoals tijdens de eerste legislatuur (1995-1999) van het rechtstreeks verkozen Vlaams Par-
lement streefden we er de voorbije 5 jaar voortdurend naar onze assemblee verder te laten
evolueren tot een moderne wetgevende instelling die in staat moet zijn de maatschappelijke
veranderingen op de voet te volgen en, in zekere mate, te sturen. Aanpassingen aan het
Reglement hebben ertoe geleid dat de parlementsleden vlugger kunnen inspelen op de actua-
liteit; een hervormde verzoekschriftenprocedure zorgt voor een intensievere gedachtewisse-
ling met de Vlamingen die vlot de weg naar het parlement hebben gevonden; in een prakti-
sche handleiding wordt op een positieve manier uitgelegd hoe de volksvertegenwoordigers,
binnen de krijtlijnen van hun Deontologische Code, de burgers maximaal van dienst kunnen
zijn. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de inspanningen die het Vlaams Parlement
levert om de vinger aan de pols te houden van wat er in de maatschappij leeft.

Meer en meer groeit ook het besef dat de volksvertegenwoordigers moeten kunnen rekenen
op deskundig en onafhankelijk advies, om het maatschappelijke debat goed en onderbouwd
te kunnen voeren. De voorbije jaren groeide er een erg vruchtbare samenwerking met de
Vlaamse Ombudsdienst en het Kinderrechtencommissariaat, twee aan het Vlaams Parlement
verbonden instellingen die onder meer in hun jaarverslagen een aantal pijnpunten in de
samenleving en het bestuur van Vlaanderen aanwijzen en mogelijke oplossingen aanreiken.
Bovendien hebben wij het viWTA (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek) opgericht, dat het parlement adviseert inzake de maatschappelijke
implicaties van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Bij het einde van de
legislatuur heeft de plenaire vergadering ook de oprichting van een Vredesinstituut goedge-
keurd, dat zich als onafhankelijke instelling zal bezighouden met vredesvraagstukken en
onder meer adviezen zal uitbrengen inzake vergunningen voor wapenexport. 

Dit legislatuurverslag biedt u een overzicht van 5 jaar parlementaire activiteit: het bestrijkt de
volledige periode 1999-2004. Ook de gegevens over het laatste zittingsjaar zijn erin geïnte-
greerd waardoor een afzonderlijk jaarverslag 2003-2004 overbodig is. Ondanks zijn niet
geringe omvang maakt het legislatuurverslag geenszins aanspraak op absolute volledigheid.
Het is immers onmogelijk alle aspecten van 5 jaar parlementaire activiteit in één verslag aan
bod te laten komen. Niettemin bevat het verslag een uitgebreid statistisch en inhoudelijk
overzicht van de parlementaire werkzaamheden.

Bij het einde van de legislatuur 1999-2004 beschikt het Vlaams Parlement over een hele
reeks instrumenten waardoor onze assemblee zijn maatschappelijke en politieke rol ten volle
kan spelen. Het werk is echter nooit af: de volgende jaren moet het debat over de werking en
de rol van het parlement worden voortgezet. Het is aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
om die boeiende uitdaging aan te nemen.

Norbert De Batselier
Voorzitter
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Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement tijdens de legislatuur 1999-2004
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1. 124 rechtstreeks verkozen Vlaamse volks-
vertegenwoordigers

1.1 Op 6 juli 1999

Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 Vlaamse
volksvertegenwoordigers, van wie er 118 recht-
streeks worden verkozen in het Vlaamse Gewest
en 6 worden verkozen op de Vlaamse lijsten in het
Brusselse Gewest.

De tweede rechtstreekse verkiezingen van het
Vlaams Parlement hadden plaats op 13 juni 1999.
De CVP en de VLD werden de grootste fracties
met respectievelijk 30 zetels en 28 zetels.  Daarna
kwamen het VB met 22 zetels, de SP met 20 zetels,
Agalev met 12 zetels en VU&ID met 11 zetels.
Ten slotte behaalde ook de Franstalige lijst UF nog
één zetel. 

Tabel 1: Zetelverdeling in het Vlaams Parlement
bij het begin van de legislatuur

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 legden de
Vlaamse volksvertegenwoordigers op 6 juli 1999
de eed af, op drie na.  De heer Theo Kelchtermans
(CVP), mevrouw Nelly Maes (VU&ID) en de heer
Guy Verhofstadt (VLD) hadden immers schriftelijk
laten weten dat ze hun mandaat niet wensten op te
nemen.  In hun plaats legden respectievelijk
mevrouw Veerle Heeren (CVP) en de heren Dirk
De Cock (VU&ID) en Marc Van den Abeelen
(VLD), eerste opvolgers, de eed af.

Fractie Aantal zetels

CVP 30
VLD 28
VB 22
SP 20
Agalev 12
VU&ID 11
UF 1

Totaal 124

Wat de kieskring Halle-Vilvoorde betrof, maakten
de heren Etienne Van Vaerenbergh (VU&ID) en
Joris Van Hauthem (VB) bezwaar tegen de geldig-
verklaring van de verkiezingen wegens overtredin-
gen van het decreet van 18 mei 1994 houdende
regeling van het taalgebruik bij de verkiezingen.
Het Vlaams Parlement verklaarde de verkiezingen
in de kieskring Halle-Vilvoorde echter geldig.

Nog in de openingsvergadering van 6 juli 1999
wees het Vlaams Parlement tien Vlaamse volksver-
tegenwoordigers aan als gemeenschapssenator :

de heer Ludwig Caluwé CVP
de heer Carl Decaluwe CVP
de heer Jacques Devolder VLD
mevrouw Vera Dua Agalev
de heer Chokri Mahassine SP
de heer Didier Ramoudt VLD
de heer Chris Vandenbroeke VU&ID
de heer Joris Van Hauthem VB
mevrouw Ingrid van Kessel CVP
de heer Paul Wille VLD

Sedert de grondwetsherziening van 5 mei 1993
fungeert de Senaat binnen het federale parlement
als ontmoetingsplaats tussen de staat, de gemeen-
schappen en de gewesten.  Naast de rechtstreeks
verkozen en de gecoöpteerde senatoren, bestaat de
Senaat ook uit gemeenschapssenatoren, aangewe-
zen door de gemeenschapsraden.

1.2 Wijzigingen sinds 6 juli 1999

Sinds 6 juli 1999 zijn in de samenstelling van het
Vlaams Parlement een aantal wijzigingen opgetre-
den.

Wijzigingen tijdens het zittingsjaar 1999

De eerste opvolgingen gebeurden in de plenaire
vergadering van dinsdag 13 juli 1999.  Door de
eedaflegging van mevrouw Magda Aelvoet (Aga-
lev) en de heer Jaak Gabriels (VLD) als federaal
minister en van mevrouw Vera Dua (Agalev), de
heren Johan Sauwens (VU&ID) en Steve Stevaert
(SP), mevrouw Marleen Vanderpoorten (VLD) en

Hoofdstuk I
Samenstelling en leiding van het Vlaams Parlement
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de heer Dirk Van Mechelen (VLD) als Vlaams
minister hadden voornoemde Vlaamse volksver-
tegenwoordigers geen zitting meer in het Vlaams
Parlement.  Zij werden voor de duur van hun
ministerambt opgevolgd als volgt :

mevrouw Magda Aelvoet
door mevrouw Ann De Martelaer Agalev
mevrouw Vera Dua
door mevrouw Isabel Vertriest Agalev
de heer Jaak Gabriels
door de heer Gilbert Van Baelen VLD
de heer Johan Sauwens
door mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen VU&ID
de heer Steve Stevaert 
door de heer André Kenzeler SP
mevrouw Marleen Vanderpoorten
door de heer Peter Gijsbrechts VLD
de heer Dirk Van Mechelen
door de heer Koen Helsen VLD

Als gemeenschapssenator werd mevrouw Vera Dua
(Agalev) in de plenaire vergadering van 13 juli
1999 vervangen door de heer Johan Malcorps
(Agalev).

Op 14 juli 1999 legden de heer Jos Chabert (CVP)
en mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck (VLD)
de eed af als lid van de Brusselse regering.  Bij
brief van die dag verklaarde de heer Jan Béghin,
eerste ondervoorzitter van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad, de heren Walter Vandenbossche
(CVP) en Sven Gatz (VU&ID) verkozen als Brus-
selse leden die zitting hebben in het Vlaams Parle-
ment ter vervanging van de heer Jos Chabert
(CVP) en mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck
(VLD).  De heren Walter Vandenbossche (CVP) en
Sven Gatz (VU&ID) legden de eed als Vlaams
volksvertegenwoordiger af in de plenaire vergade-
ring van 14 juli 1999.

De opvolging van mevrouw Annemie Neyts-Uytte-
broeck (VLD) door de heer Sven Gatz (VU&ID)
had tot gevolg dat het aantal leden van de VLD-
fractie verminderde tot 27 en dat van de VU&ID-
fractie steeg tot 12.

Wijzigingen tijdens het zittingsjaar 1999-2000

In de plenaire vergadering van 27 september 1999
legde mevrouw Claudine De Schepper (VLD) de
eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Door
de verkiezing van de heer Ward Beysen (VLD) tot

lid van het Europese Parlement was er immers een
vacature ontstaan.

Bij brief van 12 oktober 1999 meldde de griffier
van de Senaat het ontslag van de heer Carl Decalu-
we (CVP) als gemeenschapssenator.  Hij werd in
de plenaire vergadering van 13 oktober 1999 ver-
vangen door de heer Luc Van den Brande (CVP).

Wijzigingen tijdens het zittingsjaar 2000-2001

Bij brief van 28 december 2000 nam de heer John
Taylor (CVP) met ingang van 1 januari 2001 ont-
slag als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Hij werd
in de plenaire vergadering van 10 januari 2001
opgevolgd door de heer Paul Van Malderen (CVP).

Bij brief van 9 januari 2001 nam de heer Tuur Van
Wallendael (SP) met ingang van 9 januari 2001
ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Hij
werd in de plenaire vergadering van 24 januari
2001 opgevolgd door de heer Peter De Ridder
(SP).

Bij brief van 11 januari 2001 nam mevrouw Lisette
Croes (SP) met ingang van 17 januari 2001 ontslag
als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Zij werd in
de plenaire vergadering van 24 januari 2001 opge-
volgd door mevrouw Hilde Claes (SP).

Bij brief van 8 januari 2001 nam de heer André
Kenzeler (SP), die de heer Steve Stevaert verving
voor de duur van zijn ministerambt, met ingang
van 17 januari 2001 ontslag als Vlaams volksver-
tegenwoordiger.  Hij werd in de plenaire vergade-
ring van 24 januari 2001 opgevolgd door mevrouw
Anne-Marie Baeke (SP).

Bij brief van 15 maart 2001 nam de heer Joachim
Coens (CVP) met ingang van 15 maart 2001 ont-
slag als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Hij werd
in de plenaire vergadering van 17 april 2001 opge-
volgd door de heer Boudewijn Laloo (CVP).

Ingevolge zijn ontslag als lid van de Vlaamse rege-
ring zetelt de heer Johan Sauwens (VU&ID) met
ingang van 10 mei 2001 opnieuw als Vlaams
volksvertegenwoordiger en komt er op diezelfde
dag een einde aan de tijdelijke vervanging door
mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen (VU&ID).
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Bij brief van 8 mei 2001 meldde de griffier van de
Senaat het ontslag van de heer Chokri Mahassine
(SP) als gemeenschapssenator.  Hij werd in de ple-
naire vergadering van 10 mei 2001 vervangen door
de heer Jacques Timmermans (SP).

Door zijn eedaflegging als lid van de Vlaamse
regering op 11 mei 2001 heeft de heer Paul Van
Grembergen (VU&ID) geen zitting meer in het
Vlaams Parlement.  Hij werd in de plenaire verga-
dering van 15 mei 2001 voor de duur van zijn
ministerambt opgevolgd door de heer Jan Roegiers
(VU&ID).  Als voorzitter van de VU&ID-fractie
werd hij opgevolgd door de heer Etienne Van Vae-
renbergh.

Wijzigingen tijdens het zittingsjaar 2001-2002

Bij brief van 30 augustus 2001 nam mevrouw
Maria Tyberghien-Vandenbussche (CVP) met
ingang van 1 oktober 2001 ontslag als Vlaams
volksvertegenwoordiger.  Zij werd in de plenaire
vergadering van 1 oktober 2001 opgevolgd door de
heer Jan Verfaillie (CVP).

Bij brief van 19 september 2001 deelde de SP-frac-
tie mee dat zij de heer Bruno Tobback als voorzit-
ter had verkozen.

Op 29 september 2001 wijzigde de CVP-fractie
haar naam in CD&V-fractie.

Bij brief van 15 oktober 2001 deelde de SP-fractie
mee dat zij haar naam had gewijzigd in sp.a-frac-
tie.

Op 7 januari 2002 overleed de heer Freddy Fey-
tons (VLD).  Hij werd in de plenaire vergadering
van 16 januari 2002 opgevolgd door de heer Guy
Sols (VLD).

Bij brief van 16 januari 2002 nam de heer Johan
Sauwens (VU&ID) ontslag uit de VU&ID-fractie.
Hij had sindsdien zitting als onafhankelijke.

Bij brief van 28 mei 2002 nam mevrouw Margriet
Hermans (VU&ID) ontslag uit de VU&ID-fractie.
Zij had sindsdien zitting als onafhankelijke.

Bij brief van 2 juli 2002 nam de heer Sven Gatz
(VU&ID) ontslag uit de VU&ID-fractie.  Hij had
sindsdien zitting als onafhankelijke.

Wijzigingen tijdens het zittingsjaar 2002-2003

Bij brief van 28 augustus 2002 nam mevrouw
Magda Aelvoet (Agalev) ontslag als Vlaams volks-
vertegenwoordiger.  Zij werd in de plenaire verga-
dering van 23 september 2002 opgevolgd door
mevrouw Ann De Martelaer, die haar al tijdelijk
verving voor de duur van haar ministerambt.

Bij brief van 23 september 2002 deelde de
VU&ID-fractie mee dat zij de heer Herman Lau-
wers als voorzitter had verkozen.

Bij brief van 10 oktober 2002 nam de heer Jacques
Laverge (VLD) met ingang van 5 november 2002
ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Hij
werd in de plenaire vergadering van 6 november
2002 opgevolgd door de heer Karlos Callens.

Bij brief van 28 november 2002 nam de heer Her-
man De Loor (sp.a) met ingang van 15 december
2002 ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger.
Hij werd in de plenaire vergadering van 18 decem-
ber 2002 opgevolgd door mevrouw Gracienne Van
Nieuwenborgh.

Door zijn ontslag als lid van de Vlaamse regering
zetelt de heer Steve Stevaert (sp.a) met ingang van
18 maart 2003 opnieuw als Vlaams volksvertegen-
woordiger en is er op dezelfde dag een einde geko-
men aan de tijdelijke vervanging door mevrouw
Anne-Marie Baeke.

Door zijn eedaflegging als lid van de Vlaamse
regering op 19 maart 2003 heeft de heer Gilbert
Bossuyt (sp.a) geen zitting meer in het Vlaams
Parlement.  Hij werd in de plenaire vergadering
van 19 maart 2003 voor de duur van zijn minister-
ambt opgevolgd door de heer Carlo Daelman.

Op 11 mei 2003 overleed de heer Paul Van Malde-
ren (CD&V).  Hij werd in de plenaire vergadering
van 26 mei 2003 opgevolgd door mevrouw Ilse
Van Eetvelde.

Door haar ontslag als lid van de Vlaamse regering
zetelt mevrouw Vera Dua (Agalev) met ingang van
23 mei 2003 opnieuw als Vlaams volksvertegen-
woordiger en is er op dezelfde dag een einde geko-
men aan de tijdelijke vervanging door mevrouw
Isabel Vertriest.
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Door zijn eedaflegging als lid van de Vlaamse
regering op 26 mei 2003 heeft de heer Ludo San-
nen (Agalev) geen zitting meer in het Vlaams Par-
lement.  Hij werd in de plenaire vergadering van
26 mei 2003 voor de duur van zijn ministerambt
opgevolgd door de heer Flor Ory.

Bij brief van 26 mei 2003 deelde de Agalev-fractie
mee dat zij de heer Jos Stassen als voorzitter had
verkozen.

Op 5 juni 2003 legden de heer Guy Swennen (sp.a)
en mevrouw Hilde Claes (sp.a) de eed af als lid
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Zij
werden in de plenaire vergadering van 10 juni
2003 opgevolgd door mevrouw Anne-Marie Baeke
en de heer Jean-Paul Peuskens.

Door zijn ontslag als lid van de Vlaamse regering
zetelt de heer Jaak Gabriels (VLD) met ingang van
6 juni 2003 opnieuw als Vlaams volksvertegen-
woordiger en is er op dezelfde dag een einde geko-
men aan de tijdelijke vervanging door de heer Guy
Sols.

Bij brief van 6 juni 2003 nam de heer Rufin Grijp
(sp.a) ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger.
Hij werd in de plenaire vergadering van 11 juni
2003 opgevolgd door mevrouw Anne Van
Asbroeck.

Door hun eedaflegging als lid van de Vlaamse rege-
ring op 10 juni 2003 hebben mevrouw Patricia Cey-
sens (VLD) en de heer Marino Keulen (VLD) geen
zitting meer in het Vlaams Parlement.  Zij werden
in de plenaire vergadering van 10 juni 2003 voor de
duur van hun ministerambt opgevolgd door de
heren Bob Verstraete en Guy Sols.

Na de gehele hernieuwing van de Senaat op 18 mei
2003 werden in de plenaire vergaderingen van 11
en 18 juni 2003 tien gemeenschapssenatoren aan-
gewezen :

de heer Ludwig Caluwé CD&V
de heer Jacques Devolder VLD
de heer Patrick Hostekint sp.a
de heer Didier Ramoudt VLD
de heer Jacques Timmermans sp.a
de heer Luc Van den Brande CD&V
de heer Jan Van Duppen sp.a
de heer Joris Van Hauthem VB
de heer Karim Van Overmeire VB
de heer Paul Wille VLD

Op 26 juni 2003 legde de heer Karel De Gucht
(VLD) de eed af als lid van de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers.  Hij werd in de plenaire ver-
gadering van 2 juli 2003 opgevolgd door mevrouw
Erna Roosens-Van Wauwe.

Wijzigingen tijdens het zittingsjaar 2003-2004

Op 14 juli 2003 legde mevrouw Anne-Marie Baeke
(sp.a) de eed af als lid van de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers.  Zij werd in de plenaire vergade-
ring van 22 september 2003 opgevolgd door
mevrouw Josée Vercammen.

Bij brief van 14 november 2003 verklaarde de heer
Jan Béghin, eerste ondervoorzitter van de Brussel-
se Hoofdstedelijke Raad, mevrouw Yamila Idrissi
(sp.a) verkozen als Brussels lid dat zitting heeft in
het Vlaams Parlement ter vervanging van mevrouw
Anne Van Asbroeck (sp.a), ontslagnemend.
Mevrouw Yamila Idrissi legde de eed als Vlaams
volksvertegenwoordiger af in de plenaire vergade-
ring van 19 november 2003.

Bij brief van 17 november 2003 deelde de Agalev-
fractie mee dat zij haar naam had gewijzigd in
Groen!-fractie.

Bij brief van 15 januari 2004 nam de heer Emile
Verrijken (VB) ontslag als Vlaams volksvertegen-
woordiger.  Hij werd in de plenaire vergadering
van 21 januari 2004 opgevolgd door de heer Johan
Van Brusselen (VB).

Bij brief van 20 januari 2004 deelde de CD&V-
fractie mee dat de heer Johan Weyts niet langer
deel uitmaakte van de CD&V-fractie.  Hij had
sindsdien zitting als onafhankelijke.

Bij brief van 20 januari 2004 deelde de VLD-frac-
tie mee dat mevrouw Claudine De Schepper niet
langer deel uitmaakte van de VLD-fractie.  Zij had
sindsdien zitting als onafhankelijke.

Door zijn ontslag als lid van de Vlaamse regering
zetelt de heer Ludo Sannen (Groen!) met ingang
van 17 februari 2004 opnieuw als Vlaams volks-
vertegenwoordiger en is er op dezelfde dag een
einde gekomen aan de tijdelijke vervanging door
de heer Flor Ory.

Bij brief van 2 maart 2004 deelden de heren Fran-
cis Vermeiren, voorzitter van de VLD-fractie, en
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Sven Gatz mee dat de heer Sven Gatz deel uit-
maakt van de VLD-fractie.

Bij brief van 2 maart 2004 deelden de heer Francis
Vermeiren, voorzitter van de VLD-fractie, en
mevrouw Margriet Hermans mee dat mevrouw
Margriet Hermans deel uitmaakt van de VLD-frac-
tie.

Bij brief van 24 maart 2004 deelden de heren Eric
Van Rompuy, voorzitter van de CD&V-fractie, en
Johan Sauwens mee dat de heer Johan Sauwens
deel uitmaakt van de CD&V-fractie.

Bij brief van 16 april 2004 deelden de heren Eric
Van Rompuy, voorzitter van de CD&V-fractie, en
Johan Weyts mee dat de heer Johan Weyts opnieuw
deel uitmaakt van de CD&V-fractie.

Tabel 2: Zetelverdeling in het Vlaams Parlement
op het einde van de legislatuur

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, vor-
men. De voorzitter neemt de belangrijkste politie-
ke taken in het Vlaams Parlement op zich. Zo zit
hij de plenaire vergadering voor en waakt hij over
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 admi-
nistratief beheer van het Vlaams Parlement. Voor
de regeling van de zuiver politieke aangelegenhe-
den - onder meer het opstellen van de agenda van
de plenaire vergadering – wordt het Bureau uitge-

Fractie Aantal zetels

CD&V 31
VLD 28
VB 22
sp.a 20
Groen ! 12
VU&ID 9
UF 1
Onafhankelijk 1

Totaal 124

breid met de fractievoorzitters van de erkende
fracties. Samen vormen zij dan het Uitgebreid
Bureau. Voor belangrijke administratieve aangele-
genheden – bijvoorbeeld een reorganisatie van de
diensten van het Algemeen Secretariaat – kan het
Vast Bureau het advies vragen van het Uitgebreid
Bureau.

2.1 Bureau en Uitgebreid Bureau: samenstelling
en vergaderfrequentie

Tijdens de legislatuur 1999-2004 waren alle poli-
tieke fracties in het Bureau van het Vlaams Parle-
ment vertegenwoordigd. 1

Tijdens de openingsvergadering van de nieuwe
legislatuur op 6 juli 1999 verkoos het Vlaams Par-
lement Norbert De Batselier (SP), die het Vlaams
Parlement reeds tussen 1995 en 1999 had voorge-
zeten, opnieuw tot voorzitter. Johan De Roo (CVP)
werd eerste ondervoorzitter, Francis Vermeiren
(VLD) tweede ondervoorzitter, Luk Van Nieuwen-
huysen (VB) derde ondervoorzitter, Ludo Sannen
(Agalev) vierde ondervoorzitter en Trees Merckx-
Van Goey (CVP), Ward Beysen (VLD) en Jan Loo-
nes (VU&ID) werden secretarissen. Reeds tijdens
de vergadering van 13 juli 1999 werd Francis Ver-
meiren als tweede ondervoorzitter vervangen door
André Denys, Ludo Sannen als vierde ondervoor-
zitter door Jos Geysels en Ward Beysen als secre-
taris door Anny De Maght-Aelbrecht. 

Het Uitgebreid Bureau was vanaf 13 juli 1999
samengesteld uit de leden van het Vast Bureau en de
fractievoorzitters. Dat waren namens de CVP Eric
Van Rompuy, namens de VLD Francis Vermeiren,
namens het Vlaams Blok Filip Dewinter, namens de
SP Gilbert Bossuyt, namens Agalev Ludo Sannen en
namens VU&ID Paul Van Grembergen.

In de samenstelling van het Vast en het Uitgebreid
Bureau traden tussen 13 juli 1999 en 13 juni 2004
meerdere wijzigingen op. Paul Van Grembergen,
fractieleider van VU&ID, werd na zijn benoeming
tot minister van de Vlaamse regering op 11 mei
2001 als fractieleider opgevolgd door Etienne Van
Vaerenbergh. Na het feitelijk uiteenvallen van de
VU&ID-fractie werd Etienne Van Vaerenbergh op
zijn beurt op 23 september 2002 als fractieleider
opgevolgd door Herman Lauwers. Van Vaeren-

1 Het Bureau wordt samengesteld volgens de evenredige
vertegenwoordiging. (Reglement artikel 11)
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bergh werd vanaf dat moment secretaris als opvol-
ger van Jan Loones. Op 19 september 2001 werd
Gilbert Bossuyt als fractieleider van de SP in het
Uitgebreid Bureau opgevolgd door Bruno Tob-
back. Ludo Sannen werd na zijn intrede in de
Vlaamse regering op 26 mei 2003 op zijn beurt
opgevolgd door Jos Stassen als fractieleider van
Agalev. (zie Tabel 3)

Tabel 3: Samenstelling van het Bureau en Uitge-
breid Bureau van het Vlaams Parlement,
13 juli 1999 - 13 juni 2004

Bureau

Norbert De Batselier (SP/sp.a) Voorzitter
Johan De Roo (CVP/CD&V) Eerste ondervoorzitter 
André Denys (VLD) Tweede ondervoorzitter 
Luk Van Nieuwenhuysen (VB) Derde ondervoorzitter 
Jos Geysels (Agalev/Groen!) Vierde ondervoorzitter
Trees Merckx-Van Goey (CVP/CD&V) Secretaris
Anny De Maght-Aelbrecht (VLD) Secretaris
Jan Loones (VU&ID) Secretaris 

– tot 23 september 2002; 
Etienne Van Vaerenbergh, vanaf 23 september 2002

Uitgebreid Bureau: 

leden van het Bureau en de fractievoorzitters:

Eric Van Rompuy (CVP/CD&V)

Francis Vermeiren (VLD)

Filip Dewinter (VB)

Gilbert Bossuyt – tot 19 september 2001; 
Bruno Tobback – sinds 19 september 2001 (SP/sp.a)

Ludo Sannen – tot 26 mei 2003; 
Jos Stassen – sinds 26 mei 2003 (Agalev/Groen!)

Paul Van Grembergen - tot 11 mei 2001; 
Etienne Van Vaerenbergh - sinds 11 mei 2001 (VU&ID);
Herman Lauwers – sinds 23 september 2002

Het Bureau en het Uitgebreid Bureau vergaderden
bij de aanvang van de nieuwe legislatuur, zoals tij-
dens de legislatuur 1995-1999, in principe tweewe-
kelijks. Tot 1 januari 2000 vergaderde het Uitge-
breid Bureau op maandagmiddag, het Vast Bureau
op dinsdagmorgen van dezelfde week. Vanaf die
datum vergaderde het Vast Bureau aansluitend op
de vergadering van het Uitgebreid Bureau van
maandagmiddag. Vanaf het zittingsjaar 2001-2002
vergaderde het Uitgebreid Bureau wekelijks.

Het aantal vergaderingen en de vergaderduur van
het Bureau en het Uitgebreid Bureau tijdens de
legislatuur werden samengevat in Tabel 4. Opval-
lend is het lage aantal vergaderuren van het Vast
Bureau ten opzichte van het aantal vergaderuren
van het Uitgebreid Bureau. De relatief lage verga-
derfrequentie van het Vast Bureau is grotendeels
toe te schrijven aan het feit dat een groot aantal
zuiver administratieve bevoegdheden, die vroeger
werden uitgeoefend door het Vast Bureau, in het
kader van het delegatiebesluit en de responsabili-
sering van het management van het Algemeen
Secretariaat uitgeoefend worden door de Directie-
raad. Anderzijds weerspiegelt de hoge vergaderfre-
quentie van het Uitgebreid Bureau de toenemende
politieke activiteit van het Vlaams Parlement. 

Over het geheel bekeken vergaderden Bureau en
Uitgebreid Bureau tijdens de legislatuur 1999-
2004 minder dan tijdens de legislatuur 1995-1999:
samen 210 uur tussen 1999 en 2004 ten opzichte
van 285 uur tussen 1995 en 1999. Die dalende
trend is volledig toe te schrijven aan de lagere ver-
gaderfrequentie van het Vast Bureau: het Uitge-
breid Bureau vergaderde tussen 1999 en 2004 meer
dan tussen 1995 en 1999.

Jaar Bureau Uitgebreid Bureau Totaal
Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren

1999 + 1999-2000 22 19:25:00 28 25:05:00 50 44:30:00
2000-2001 20 7:05:00 37 32:05:00 57 39:10:00
2001-2002 20 6:01:00 43 34:25:00 63 40:26:00
2002-2003 25 8:45:00 44 32:51:00 69 41:36:00
2003-2004 20 6:27:00 33 37:58:00 53 44:25:00

107 47:43:00 185 162:24:00 292 210:07:00

Tabel 4: : Aantal vergaderingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau, 6 juli 1999 - 13 juni 2004
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2.2 De politieke leiding van het Vlaams Parle-
ment (Uitgebreid Bureau)

Zoals het beleid van het Vast Bureau er sinds 1995
op gericht was om van het Vlaams Parlement een
modern werkende overheidsinstelling te maken
(cf. infra), zo was het beleid van het Uitgebreid
Bureau er vanaf 1995 op gericht het politieke
bedrijf in Vlaanderen in het algemeen en de poli-
tieke werking van het Vlaams Parlement in het bij-
zonder te moderniseren. Die krachtlijn van het
beleid werd tijdens de legislatuur 1999-2004 door-
gezet.

De meeste beslissingen van het Uitgebreid Bureau
die het politieke moderniseringsbeleid gestalte
moesten geven, vloeiden voort uit het ‘Beleidsplan
voor de legislatuur 1999-2004’ dat parlements-
voorzitter De Batselier op 15 december 2000 had
voorgesteld. Hier verwijzen we slechts naar enkele
opvallende beslissingen die het Uitgebreid Bureau
ter uitvoering van dat beleidsplan nam; voor een
meer algemeen overzicht van de uitvoering ervan
verwijzen we naar punt 3 van Hoofdstuk I.

Op 28 mei 2001 gaf het Uitgebreid Bureau zijn fiat
voor de operationalisering van het project ‘Infor-
matisering van de documentenstroom’. Het opzet
van dit project is dat de traditionele papieren
‘documentenstroom’ van het Vlaams Parlement,
waarbij elk Vlaams volksvertegenwoordiger elk
document van het Vlaams Parlement ontvangt,
onafhankelijk van zijn of haar specifieke interesse-
patroon, vervangen wordt door een volledig geau-
tomatiseerd printing-on-demand-systeem, waarbij
iedere Vlaams volksvertegenwoordiger persoonlijk
zal kunnen beslissen welke documenten hij of zij
op papier wil ontvangen. De besluitvorming van
het Uitgebreid Bureau werd mee voorbereid door
de ‘proeftuin’ van 12 Vlaamse Volksvertegenwoor-
digers die op het einde van het zittingsjaar 2000-
2001 werd opgericht en die onder meer een werk-
bezoek aan het op de vlak zeer vooruitstrevende
National Assembly for Wales bracht. Tijdens het
zittingsjaar 2001-2002 werden beslissende stappen
in de richting van de operationalisering van het
project ‘Informatisering van de documenten-
stroom’ van het Vlaams Parlement gezet. Op basis
van een aanbesteding werd de firma Hewlett-Pac-
kard geselecteerd om het Vlaams Parlement en zijn
leden de nodige hardware en software te verschaf-
fen, een helpdesk te installeren en opleiding te ver-
zorgen met het oog op de verdere digitalisering

van de werking van het Vlaams Parlement. Alles
wijst erop dat het digitaliseringsproject tijdens de
legislatuur 2004-2009 op kruissnelheid zal komen.

Tijdens zijn vergadering van 5 mei 2003 keurde
het Uitgebreid Bureau op voorstel van voorzitter
De Batselier verschillende maatregelen goed die
de plenaire vergadering moeten dynamiseren. Zo
werd onder meer beslist dat de parlementsvoorzit-
ter meer reglementaire mogelijkheden krijgt om in
de plenaire vergadering in te spelen op actuele the-
ma’s en dat actualiteitsdebatten in de plenaire ver-
gadering nog dezelfde dag afgesloten kunnen wor-
den met de stemming van een actualiteitsmotie.
Die beslissingen vonden hun neerslag in de regle-
mentswijziging die het Vlaams Parlement op 18
februari 2004 goedkeurde. Op 5 mei 2003 gaf het
Uitgebreid Bureau tevens zijn fiat voor de oprich-
ting van een parlementaire persdienst die de wer-
king en de realisaties van het Vlaams Parlement
naar het brede publiek beter moet vertalen. Die
persdienst is vanaf 1 juni 2003 operationeel. 

Om de Vlamingen, en dan inzonderheid de jonge
Vlamingen, vertrouwd te maken met de politieke
instellingen en hun bevoegdheden, had het Uitge-
breid Bureau al op 16 december 2002 zijn fiat
gegeven voor de structurele integratie van het pro-
ject ‘De Kracht van je Stem’ in de werking van het
Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement.
‘De Kracht van je Stem’ is een project dat oor-
spronkelijk opgezet werd binnen de Vlaamse
Onderwijsraad (VLOR) en dat er specifiek op
gericht is de werking van het Vlaams Parlement
beter bekend te maken bij de schoolgaande jeugd.
Met het oog op de operationalisering van dat pro-
ject worden, binnen het Algemeen Secretariaat van
het Vlaams Parlement twee extra personeelsleden
ingezet.

Het projectteam ‘Benchmarking met andere parle-
menten’ werd tijdens het zittingsjaar 2000-2001
opgericht om op basis van een vergelijkende ana-
lyse van de werking van zeven regionale en vier
nationale Europese parlementen inspiratie op te
doen voor verdere stappen in de richting van de
ontwikkeling van een modern Vlaams Parlement.
Op 5 november 2001 bracht het team verslag uit
aan het Uitgebreid Bureau. Het projectteam kreeg
vervolgens de opdracht om op basis van zijn rap-
port ‘Ontwikkelingen in Europese en regionale
parlementen’ concrete voorstellen voor de verdere
modernisering van de werking van het Vlaams Par-
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lement aan het Uitgebreid Bureau voor te leggen.
De resultaten van dit onderzoek zullen in het
najaar van 2004 gepubliceerd worden.

Hier moet ook worden vermeld dat het Uitgebreid
Bureau op 9 juli 2001 de belangrijke principiële
beslissing nam om voor de Vlaamse Volksver-
tegenwoordigers en hun medewerkers vormingsac-
tiviteiten te organiseren. Ook die belangrijke optie
past in de strategie om van het Vlaams Parlement
een modern werkend parlement te maken. 

Een andere rode draad door de werkzaamheden
van het Uitgebreid Bureau tijdens de eerste drie
jaren van de legislatuur was het renovatieproject
van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoor-
digers dat op 11 juli 2002 in gebruik werd geno-
men. Voor meer toelichting in dit verband verwij-
zen we naar het betreffende hoofdstuk. 

Daarnaast was er het feest- en activiteitenprogram-
ma in het kader van ’30 jaar Vlaams Parlement’ in
2002. Het hoogtepunt van dit programma was het
evenementenprogramma voor de 11-juliweek van

2002. Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag,
die in 2002 samenviel met de ingebruikname van
het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordi-
gers, werd op dinsdagavond 9 juli 2002 in de Koe-
pelzaal van het Vlaams Parlementsgebouw en in
De Loketten van het Huis van de Vlaamse Volks-
vertegenwoordigers een poëzie-avond georgani-
seerd, werden op woensdag 10 juli 2002 de Gou-
den Erepenningen 2002 van het Vlaams Parlement
uitgereikt aan Jozef Deleu, Anne Teresa De Keers-
maeker en Linda Loppa en kon diamantminnend
Vlaanderen tussen 11 en 21 juli in De Loketten de
exclusieve diamanttentoonstelling ‘Schittering in
de Loketten’ bezoeken. 

Het laatste zittingsjaar van de legislatuur stond
mee in het teken van de afronding van de politieke
activiteiten en de vernieuwing van het Vlaams Par-
lement vanaf 13 juni 2004. In dat verband kan
worden vermeld dat het Uitgebreid Bureau op 5
mei 2004 zijn fiat gaf om naar aanleiding van de
verkiezingen van 13 juni 2004 samen met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie een mediacam-
pagne voor de Vlaamse Brusselaars op te zetten.

Het Uitgebreid Bureau. Van links naar rechts: Francis Vermeiren, Etienne Van Vaerenbergh, Filip Dewinter, Johan De Roo, Luk
Van Nieuwenhuysen, Anny Demaght-Aelbrecht, Jos Stassen, Norbert De Batselier, Trees Merckx-Van Goey, Eric Van Rompuy,
Bruno Tobback, Herman Lauwers, André Denys, Jos Geysels.



19

Als belangwekkende initiatieven vermelden we
nog dat een delegatie van het Uitgebreid Bureau op
21 januari 2002 in Barcelona het samenwerkings-
akkoord tussen het Vlaams Parlement en het parle-
ment van Catalonië ondertekende, dat tijdens het
zittingsjaar 2000-2001 mede door de Commissie
voor het Buitenlandse en Europese Aangelegenhe-
den van het Vlaams Parlement werd voorbereid.
Nog in het kader van de uitbouw van de internatio-
nale relaties van het Vlaams Parlement werkte het
Uitgebreid Bureau mee aan de voorbereiding van
de zesde Conferentie van de Europese Regionale
Wetgevende Assemblees (CALRE-conferentie) die
op 28 en 29 oktober 2002 in het Vlaams Parlement
werd georganiseerd.

Tijdens het zittingsjaar 1999-2000 richtte het Uit-
gebreid Bureau, naar het voorbeeld van het federa-
le parlement, een vereniging van gewezen Vlaamse
volksvertegenwoordigers op. De vereniging koos
Marc Olivier, ere-ondervoorzitter van het Vlaams
Parlement, tot haar eerste voorzitter.

Een delegatie van het Uitgebreid Bureau bracht in
juli 2000 een bezoek aan de Wereldtentoonstelling
in Hannover. Tijdens het zittingsjaar 2000-2001
werd, op uitnodiging van Jozef Deleu, een werkbe-
zoek gebracht aan de stichting Ons Erfdeel in
Menen.

2.3 Het administratief beheer van het Vlaams
Parlement (Bureau)

De fundamentele beleidsoptie van het Bureau tij-
dens de legislatuur 1999-2004 lag in het verlengde
van die van het Bureau uit de eerste legislatuur van
het rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement, met
name het Vlaams Parlement uitbouwen tot een
moderne en efficiënt werkende overheidsinstelling
waarbij het Algemeen Secretariaat de politieke
werkzaamheden van de Vlaamse volksvertegen-
woordigers maximaal ondersteunt. De meeste
beslissingen die het Vast Bureau tussen 1999 en
2004 nam, al dan niet in samenspraak met het Uit-
gebreid Bureau, kunnen vanuit die invalshoek
begrepen worden. 

Op 18 februari 2002 besliste het Bureau een gron-
dige reorganisatie van het Algemeen Secretariaat
door te voeren. Het organogram van drie directies
met daaronder in totaal 12 afdelingen werd vervan-
gen door een afgeplatte structuur waarin zes direc-
teurs-mandaathouders hun medewerkers recht-

streeks aansturen. De procedure voor de werving
van de zes directeurs – en twee staffunctionarissen-
mandaathouders toegevoegd aan het secretariaat-
generaal – werd ingezet in het zomerreces van 2003
en was op het einde van de legislatuur 1999-2004
nog niet volledig afgerond. De reorganisatie van
het Algemeen Secretariaat ging gepaard met een
grondige herziening van het Personeelsstatuut, die
in nauwe samenwerking met onder meer eerste
ondervoorzitter Johan De Roo werd voorbereid. 

Andere belangrijke administratieve beleidsbeslis-
singen die het Vast Bureau tijdens de legislatuur
1999-2004 nam, waren, onder meer, de ontwikke-
ling van een ‘opleidingsloket’ voor de parlementai-
re gemeenschap, de aankoop van SAP-software
voor de elektronische ondersteuning van de begro-
ting, de boekhouding en de logistiek van het
Vlaams Parlement en het abonnement, vanaf 19
maart 2001, van de Vlaamse parlementaire
gemeenschap op Mediargus, het nieuwe elektroni-
sche ontsluitingssysteem voor de Vlaamse kranten.
Het Vlaams Parlement was één van de eerste instel-
lingen die zich abonneerde. Speciale vermelding
verdient ook de invoering van het gratis woon-
werkverkeer voor de ambtenaren van het Algemeen
Secretariaat vanaf 2001.

Een belangrijke rode draad door de werkzaamhe-
den van het Bureau was de verhuizing naar het
Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, dat
op 11 juli 2002 in gebruik was genomen. Het parle-
mentaire restaurant op de dakverdieping kreeg een
eigen naam (‘De Daktuin’), in De Loketten werd
een informatie- en ontmoetingscentrum met win-
kelfunctie ingericht en de fitnessruimte werd in
gebruik genomen. Na goedkeuring van het Bureau
organiseerde het Vlaams Parlement tussen oktober
2003 en maart 2004 in De Loketten een grote ten-
toonstelling: ‘Iconen van Design in Vlaanderen’.
(cf. infra)

Ten slotte moet worden vermeld dat het Bureau tij-
dens de legislatuur 1995-1999 aan drie gewezen
leden de titel van ere-Vlaams volksvertegenwoordi-
ger en aan drie gewezen leden de titel van ere-
ondervoorzitter schonk: aan de heren Georges
Beerden en René Swinnen en aan mevrouw Tyberg-
hien-Van den Bussche de titel van ere-Vlaams
volksvertegenwoordiger en aan de heren Herman
De Loor, Marc Olivier en Herman Suykerbuyk de
titel van ere-ondervoorzitter.



20

3. Het beleidsplan van de voorzitter en de
vernieuwingen in het Vlaams Parlement

Tijdens de voorbije legislatuur werd de werking
van het Vlaams Parlement in een aantal opzichten
grondig vernieuwd. De aanzet daartoe werd gege-
ven door parlementsvoorzitter Norbert De Batse-
lier die op 15 december 1999 aan het Bureau van
het Vlaams Parlement een beleidsplan voorstelde
met de krachtlijnen voor het beleid 1999-2004 van
het Vlaams Parlement. De voorstellen in het
beleidsplan bevatten een uitvoerige reeks essentië-
le ideeën, denkpistes en visies over de werking van
een modern parlement. Het uitgangspunt van het
beleidsplan is dat een eigentijds Vlaams Parlement
op een adequate manier moet kunnen inspelen op
de maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen
en in de wereld. Het parlement moet zijn rol van
maatschappelijk forum ten volle spelen; het moet
daartoe over de nodige instrumenten beschikken
zodat het zijn relatie met de bevolking kan verbe-
teren en zijn positie tegenover de regering kan ver-
sterken. Het beleidsplan van de voorzitter reikte
een strategische visie aan om die uitdaging aan te
gaan en koppelde daaraan een aantal concrete
voorstellen.

Hierna volgt een kort overzicht van een aantal ver-
nieuwingen die werden doorgevoerd tijdens de
legislatuur 1999-2004, met als uitgangspunt de vijf
grote krachtlijnen van het beleidsplan:
- de politieke vernieuwing voortzetten;
- de werking van het Vlaams Parlement

moderniseren;
- de band tussen de burger en het Vlaams Par-

lement aanhalen;
- het organisatorische beleid in het Algemeen

Secretariaat optimaliseren;
- de infrastructuur van het Vlaams Parlement

verder uitbouwen.

3.1 Aspecten van de politieke vernieuwing

3.1.1 Herstellen van de relatie tussen burger en
politiek

Deontologische code: handleiding en verspreiding

Sinds 1 januari 1998 zijn de Vlaamse volksver-
tegenwoordigers onderworpen aan een Deontologi-
sche Code inzake dienstverlening aan de bevol-
king, die bepaalt welke vormen van dienstbetoon
toegestaan zijn. De Deontologische Code vormt

het kader waarbinnen de Vlaamse volksvertegen-
woordigers hun taak van doorverwijzen, informe-
ren, begeleiden en verwijzen op een correcte
manier kunnen uitoefenen. Ze bepaalt dat de
luisterbereidheid van volksvertegenwoordigers
duidelijk moet worden onderscheiden van persoon-
lijk cliëntelisme, administratief favoritisme en
ongeoorloofde beïnvloeding van bestuurlijke han-
delingen.

De praktijk heeft uitgewezen dat de Deontologi-
sche Code de uitwassen van het politieke dienstbe-
toon aanpakt door voornamelijk in de verf te zetten
'wat niet kan'. Omdat het essentieel is dat de volks-
vertegenwoordigers ook gewezen wordt op 'wat
wel kan' inzake dienstverlening, nam de voorzitter
het initiatief voor de uitwerking van een Handlei-
ding bij de toepassing van de Deontologische Code
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake
dienstverlening aan de bevolking. In deze zeer
praktische handleiding worden duidelijke richtlij-
nen aan de volksvertegenwoordigers gegeven over
de relatie tussen burger en volksvertegenwoordiger
en over de mogelijke inschakeling van de Vlaamse
Ombudsdienst of de klachtendiensten bij de diver-
se overheidsinstellingen. 

Deze handleiding, die een positieve boodschap wil
uitdragen, maakt dus duidelijk hoe de volksver-
tegenwoordigers de burgers maximaal - maar
binnen de krijtlijnen van de Deontologische Code -
kunnen bijstaan. De handleiding werd op 26 juni
2002 door de plenaire vergadering goedgekeurd.
De tekst van de handleiding werd gepubliceerd als
brochure en verspreid bij de Vlaamse volksver-
tegenwoordigers. Wegens de grote belangstelling
voor de handleiding vanwege andere politieke
mandatarissen, werd ze ook verspreid bij de lokale
besturen (gemeenten, provincies, OCMW's).

Klachtenrecht

Elke Vlaamse overheidsdienst heeft, naast zijn
decretaal bepaalde kerntaak, de nevenopdracht om
te streven naar een optimale dienstverlening en
werking. Overheidsdiensten moeten dus zorgen
voor interne kwaliteitsbewaking. Vaak zijn klach-
ten van burgers een signaal van disfuncties; mits
zij op een professionele manier behandeld en gere-
gistreerd worden, kunnen klachten een uitstekend
instrument vormen om de werking van de overheid
en de relatie met de burgers te verbeteren. Om dat
te realiseren, pleitte de voorzitter in zijn beleids-
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plan voor een decretale, eenvormige regeling van
het klachtenmanagement bij de Vlaamse overheid. 

Die doelstelling werd tijdens de voorbije legisla-
tuur gerealiseerd: een voorstel van decreet betref-
fende de invoering van het klachtenrecht werd op
15 mei 2001 aangenomen door de plenaire verga-
dering. Het werd als decreet van 1 juni 2001
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17
juli 2001 en is in werking getreden op 1 januari
2002.

Met het decreet houdende toekenning van een
klachtenrecht ten aanzien van bestuursinstellingen
werd een interne klachtenbehandeling opgezet:
met klachten tegen een beslissing of een optreden
van een overheidsdienst of -instelling kan men
zich in eerste instantie wenden tot die dienst of
instelling zelf. Voortaan vormen de openbaarheid
van bestuur (nulde lijn), het klachtrecht (eerste
lijn), de externe klachtenbehandeling door de
Vlaamse Ombudsdienst en de verzoekschriftenpro-
cedure vier duidelijk te onderscheiden stappen in
de klachtenbehandeling. De invoering van het
klachtendecreet draagt ongetwijfeld bij tot een
goed bestuur en een herwaardering van de Vlaam-
se overheid. 

Transparantie door controle op verkiezingsuitga-
ven en overheidscommunicatie

In zijn beleidsplan pleitte de voorzitter voor meer
transparantie door controle op de verkiezingsuitga-
ven en op het voorlichtingsbeleid van de Vlaamse
overheid. De toenmalige federale regeling terzake
functioneerde immers niet optimaal en ging niet
uit van een coherente en moderne visie op over-
heidscommunicatie.

Met het aannemen van de voorstellen van decreet
houdende de controle op de communicatie van de
Vlaamse overheid en houdende controle op de
regeringsmededelingen (19 juli 2002), legde het
parlement de basis voor de parlementaire controle
op de informatieverstrekking en de communicatie-
initiatieven van de Vlaamse overheid. De uitge-
werkte regeling wil vooral een kwaliteitsvol
Vlaams communicatiebeleid bevorderen. De toet-
sing van dat beleid wordt toevertrouwd aan een
onafhankelijke, uit mediadeskundigen bestaande
Expertencommissie voor Overheidscommunicatie.
De parlementaire controle van de regeringsmede-
delingen komt in handen van een controlecommis-

sie. Ook de mededelingen van de voorzitter van
het Vlaams Parlement worden getoetst aan de
beginselen van behoorlijke communicatie. Daartoe
werd op 19 juli 2002 een voorstel van bijzonder
decreet aangenomen.

Tijdens de voorbije legislatuur werd tevens gere-
geld dat het Vlaams Parlement een eigen vorm van
controle op de verkiezingsuitgaven kan uitoefenen:
het decreet houdende regeling van de controle op
de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de
geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams
Parlement werd op 7 mei 2004 door de plenaire
vergadering aangenomen.

Publicatie van de begroting van het Vlaams Parle-
ment

Een modern parlement moet ook openheid aan de
dag leggen met betrekking tot zijn eigen werking
en beleid. De burgers moeten bijgevolg de moge-
lijkheid hebben om inzage te krijgen in de midde-
len waarover de wetgevende macht beschikt. Ter
uitvoering van het beleidsplan worden de wer-
kingsbegroting van het Vlaams Parlement, de aan-
passingen en de rekeningen sinds september 2000
gepubliceerd als gedrukt stuk. De rekening wordt
tevens jaarlijks bekendgemaakt in de jaarverslagen
van het Vlaams Parlement.

3.1.2 De betrokkenheid van de burger bij de
politieke besluitvorming: referenda en
volksraadplegingen

Het beleidsplan gaf tevens een aanzet tot een diep-
gaande parlementaire discussie over het nut van al
dan niet bindende referenda en/of volksraadplegin-
gen. Men gaat uit van het idee dat dergelijke vor-
men van directe democratie de betrokkenheid van
de burger bij de politieke besluitvorming zouden
verhogen, omdat zij de mogelijkheid scheppen tot
participatie en inspraak in het gevoerde beleid. 

De bespreking van twee voorstellen van decreet
met betrekking tot het invoeren van een Vlaamse
volksraadpleging werd uiteindelijk niet afgerond.
In zijn advies over die voorstellen (16 januari
2003) stelt de algemene vergadering van de afde-
ling Wetgeving van de Raad van State immers dat
de uitslag van een volksraadpleging de volksver-
tegenwoordiging weliswaar 'de iure' niet bindt,
maar 'de facto' wel beslissingsmacht verleent aan
de deelnemers. Daarom moet de volksraadpleging
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in de Grondwet worden opgenomen. Pas daarna
kan eventueel Vlaamse regelgeving worden uitge-
werkt.

3.1.3 Responsabilisering van de openbare sector
en de uitvoerende macht

Overreglementering en decreetsevaluatie

Een beter decretaal beleid moet een permanente
zorg zijn van het Vlaams Parlement en de Vlaamse
overheid in haar geheel. Een dergelijk beleid heeft
alles te maken met kwantiteit, kwaliteit en toegan-
kelijkheid van de regelgeving. Het beleidsplan
legde sterk de nadruk op de noodzaak om bestaan-
de regelgeving te evalueren en om overregulering
tegen te gaan. Tegelijk werd de uitvoerende macht
opgeroepen om mee te werken aan de verbetering
van de kwaliteit van de Vlaamse regelgeving.

Tijdens de voorbije legislatuur werden al een aan-
tal initiatieven in die richting genomen.
In de eerste plaats heeft de Vlaamse regering een
kenniscel Reguleringsmanagement opgericht (ter
uitvoering van het regeerakkoord), onder begelei-
ding van Deloitte & Touch, die daartoe een stake-
holdersanalyse hield met de betrokken actoren,
waaronder het Vlaams Parlement (rondetafelge-
sprek met het Algemeen Secretariaat van het
Vlaams Parlement op 4 april 2001). Daarna volgde
het Voortgangsrapport 2000-2001 van de Vlaamse
regering inzake de vereenvoudiging van wetge-
ving, formulieren, procedures en regels, ingediend
door de Vlaamse regering op 26 februari 2002.

De Vlaamse regering heeft  de kenniscel Regule-
ringsmanagement later omgedoopt tot kenniscel
Wetsmatiging. Het voortgangsrapport over de ver-
eenvoudiging van de regelgeving tijdens het parle-
mentaire jaar 2002-2003 werd door die kenniscel
Wetsmatiging opgesteld en door de Vlaamse rege-
ring ingediend op 28 augustus 2003. 

Decreetsevaluatie kwam ook uitgebreid aan bod in
het project Benchmarking (cf infra): vele landen
en deelstaten worstelen immers met het probleem
van soms al te uitgebreide en complexe regelge-
ving.

In het kader van de responsabilisering en de trans-
parantie van de uitvoerende macht bevatte het
beleidsplan ook de aanbeveling dat het parlement,
gezien zijn controlefunctie, duidelijke informatie

over de samenstelling van de kabinetten van de
Vlaamse ministers  moet krijgen. De Vlaamse
regering maakt sinds 2001 jaarlijks  een overzicht
van haar kabinetspersoneel over aan het Vlaams
Parlement.

3.1.4 Responsabilisering van de media

Het beleidsplan schonk ook heel wat aandacht aan
de rol van de media en benadrukte de noodzaak
van een kwalitatief hoogstaande pers. Er werd
onder meer opgeroepen om werk te maken van
een goede opleiding en een sterke deontologie
voor journalisten.

Op 23 maart 2000 organiseerde de commissie
voor Cultuur, Media en Sport een hoorzitting over
een voorstel van resolutie betreffende maatrege-
len ter bevordering van de kwaliteit in de media.
De Vlaamse Mediaraad bracht op 16 november
2000 daarover een advies uit.

Op 30 maart en 4 mei 2000 werden uitgebreide
hoorzittingen gehouden over de deontologie in de
media. Dat resulteerde in een gelijknamig voor-
stel van resolutie dat op 27 maart 2002 door de
plenaire vergadering werd aangenomen.

Er wordt een spoedige hervorming van het
Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) in
het vooruitzicht gesteld. Met het oog op een gro-
tere transparantie zal het VCM, in zijn taak van
media-monitoring, tevens de Vlaamse Geschillen-
raad voor Radio en Televisie en de Vlaamse Kijk-
en Luisterraad voor Radio en Televisie overkoe-
pelen.

De Raad voor journalistiek die in overleg met de
sector in december 2002 als onafhankelijke
instelling werd opgericht, blijft toezien op de
journalistieke deontologie. De sector zelf werkt
met steun van de Vlaamse overheid ook aan ini-
tiatieven om de journalistieke opleiding te ver-
beteren.

3.1.5 Benaming 'Vlaams Parlement'

Voor de herkenbaarheid van het Vlaams Parlement
bij de burger was de officiële naamswijziging van
'Vlaamse Raad' in 'Vlaams Parlement' een nood-
zaak. Bij het begin van de legislatuur was de bena-
ming 'Vlaams Parlement' echter nog niet in de
Grondwet opgenomen. Voorzitter De Batselier
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kondigde in zijn beleidsplan dan ook initiatieven
aan om de naamswijziging effectief te realiseren.
Bij het einde van de legislatuur kan de naamswij-
ziging als verworven worden beschouwd. Op 17
juni 2004 keurde de Senaat een herziening van de
Grondwet goed, waardoor de gemeenschaps- en
gewestraden omgedoopt worden tot parlementen.
De Kamer had het voorstel al eerder goedgekeurd.
Door die herziening krijgt de benaming "Vlaams
Parlement" een grondwettelijke verankering. In de
Kamer zal vervolgens nog een voorstel ingediend
worden om in de gehele Grondwet de terminologie
aan te passen, terwijl in de Senaat nog een voorstel
van bijzondere wet en een voorstel van gewone
wet ingediend wordt om in bestaande wetteksten
de benaming "Vlaams Parlement" in te voeren.
Die laatste voorstellen werden door de Juridische
Dienst van het Vlaams Parlement uitgewerkt.

3.1.6 Handvest van Vlaanderen

In tegenstelling tot de meeste federale landen
heeft Vlaanderen als deelstaat van het federale
België geen eigen grondwet. Volgens de Belgi-
sche Grondwet is het Vlaams Parlement  niet
bevoegd een juridisch bindende akte aan te
nemen die kan worden aanzien als een grondwet.
Het beleidsplan bevatte dan ook een pleidooi om
de grondwetgevende autonomie van Vlaanderen
uit te breiden. Deze verzuchting kan echter, per
definitie, enkel op het federale niveau gereali-
seerd worden.

In afwachting van de mogelijkheid een eigen for-
mele Vlaamse grondwet goed te keuren, nam voor-
zitter De Batselier op 16 december 2002 het initia-
tief om het 'Handvest voor Vlaanderen: een
basistekst voor een eigentijds Vlaanderen' voor te
stellen, een persoonlijke discussietekst als aanzet
voor een breed debat over een Vlaamse grondwet.
De discussietekst definieert, binnen de grenzen
van de federale Grondwet, en naast de essentiële
rechten vervat in diverse internationale verdragen,
vooral de fundamentele beleidsbeginselen van de
Vlaamse deelstaat, en daaruit voortvloeiend, de
rechten van de Vlamingen. 

Het Handvest werd ter discussie aangeboden aan
alle Vlamingen en aan het brede maatschappelijke
middenveld. Een aangepaste tekst, waarin met de
reacties van burgers en middenveldorganisaties
rekening werd gehouden, werd op 23 maart 2004
bij het Vlaams Parlement ingediend.

3.2 Verdere stappen in de modernisering van
het Vlaams Parlement

3.2.1 Verbetering van de Vlaamse regelgeving
door legistieke en taalkundige ondersteu-
ning

De bedoeling van de legistieke ondersteuning van
het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parle-
ment is te komen tot wetgevingstechnisch en taal-
kundig kwaliteitsvolle decreten. In de eerste plaats
zorgt de legistieke ondersteuning voor hulp bij het
totstandkomen van de voorstellen van decreet
(wetgevende initiatieven uitgaande van Vlaamse
volksvertegenwoordigers) door wetgevingstechni-
sche en taalkundige adviezen.

Ter uitvoering van het beleidsplan werd een
handleiding inzake parlementaire wetgevende
initiatieven opgesteld zodat de Vlaamse volks-
vertegenwoordigers en de politieke fracties over
een handige en bevattelijke leidraad beschikken
wanneer ze decretale initiatieven wensen te
nemen. Tegelijk werden inzake wetgevingstech-
nische en taalkundige ondersteuning concrete
interne afspraken gemaakt die een betere onder-
steuning mogelijk maken en worden een aantal
elektronische hulpmiddelen aangeboden die bij
het schrijven van decreten, resoluties en moties
van nut kunnen zijn (taaladvies-mails, afkortin-
genlijsten, …).

3.2.2 Een modern ICT-beleid gericht op toegan-
kelijkheid van de informatie

Een parlement is per definitie een knooppunt van
informatiestromen; de goede werking ervan is dan
ook sterk afhankelijk van een optimale toegang tot
informatie. Het beleidsplan benadrukte bijgevolg
de noodzaak van een coherent beleid op het gebied
van informatie- en communicatietechnologie
(ICT).

Op ICT-vlak werden tijdens de voorbije legisla-
tuur heel wat investeringen gedaan: op basis van
een aanbesteding werd een externe leverancier
geselecteerd om het Vlaams Parlement en zijn
leden van de nodige hardware en software te
voorzien. Verder gaf het Uitgebreid Bureau in mei
2001 zijn goedkeuring aan het project 'Informati-
sering van de documentenstroom'. De bedoeling
is op termijn te komen tot een systeem waarbij
elke Vlaams volksvertegenwoordiger niet meer
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elk document van het Vlaams Parlement in afge-
drukte, papieren versie ontvangt, maar zelf een
selectie uit het informatieaanbod kan maken op
grond van zijn of haar specifieke interesses. Een
proefproject met 12 Vlaamse volksvertegenwoor-
digers zorgde voor waardevolle feedback om de
digitale informatiestroom in de toekomst in goede
banen te leiden.

De parlementaire website werd tijdens de voor-
bije zittingsjaren volledig herzien; in december
2001 werd de nieuwe website voorgesteld, met,
behalve een nieuwe vormgeving, vooral betere
zoekmogelijkheden. Zowel de leek als de profes-
sionele gebruiker hebben met de nieuwe zoek-
functies makkelijker en sneller toegang tot de
databanken. Meer informatie over de vernieuwde
website is te vinden in Hoofdstuk III van dit
legislatuurverslag.

3.2.3 Optimalisering van de verslaggeving

Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 gaf het uitge-
breid Bureau zijn fiat voor de start van een proef-
project: de oprichting van een parlementaire pers-
dienst. De bedoeling is om, naast de 'traditionele'
parlementaire verslaggeving die onmisbaar is voor
de goede werking van het parlement zelf, ook een
meer publieksgerichte verslaggeving aan te bieden.
De nadruk ligt daarbij op snelheid en synthese. De
persdienst, die operationeel werd in juni 2003,
werd geïntegreerd in de diensten van het Beknopt
Verslag, en zorgt voor korte en zakelijke verslagen
van (in hoofdzaak) de commissievergaderingen.
Vooral voor de pers is een dergelijke snelle rappor-
tage een handig instrument.

3.2.4 Wetenschappelijke ondersteuning

De noodzaak van een goede wetenschappelijke
ondersteuning is een ander punt dat in het beleids-
plan aandacht kreeg. In een steeds complexere
samenleving, met een zich steeds verder ontwikke-
lende technologie en wetenschap is het voor een
hedendaags parlement van levensbelang om over
de nodige wetenschappelijke ondersteuning te kun-
nen beschikken.

Door het decreet van 17 juli 2000 werd een
Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Tech-
nologisch Aspectenonderzoek (viWTA) opgericht.
Het is een wetenschappelijke instelling die aan het
Vlaams Parlement is verbonden en die tot doel

heeft het debat over de maatschappelijke gevolgen
van wetenschappelijke en technologische evoluties
te stimuleren en te structureren. Het viWTA onder-
steunt het Vlaams Parlement bij de behandeling
van onderwerpen die met wetenschap en technolo-
gie te maken hebben. 

Zo schreef het viWTA een advies voor het Vlaams
Parlement betreffende het beleid inzake genetisch
gewijzigd voedsel en formuleerde het een memo-
randum inzake het innovatiebeleid in Vlaanderen.
In 2003-2004 startte het viWTA projecten rond de
klimaatproblematiek en de toekomst van informa-
tie- en communicatietechnologieën. 

3.2.5 Internationale profilering 

Voor een regio als Vlaanderen is het van cruciaal
belang aanwezig te zijn op het internationale en
meer bijzonder op het Europese niveau. Heel wat
nationale en regionale wetgeving vloeit immers
voort uit of wordt op zijn minst beïnvloed door
(wetgevende) initiatieven van vooral de Europese
Unie. Om enigszins te kunnen wegen op de inter-
nationale besluitvorming is het ook noodzakelijk
contacten te onderhouden met andere regionale
parlementen, te leren uit hun ervaringen, en samen
te werken om de invloed van de regio's te laten
gelden.

In 2002 nam het Vlaams Parlement het voortouw
in de CALRE, de Conferentie van Europese regio-
nale wetgevende assemblees. In de CALRE zijn
regionale parlementen vertegenwoordigd uit Bel-
gië, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, het Vere-
nigd Koninkrijk, Portugal en Finland. Het opzet
van de CALRE-conferentie die het Vlaams Parle-
ment in oktober 2002 onder het voorzitterschap
van Norbert de Batselier organiseerde, was dubbel. 

Enerzijds werden ervaringen uitgewisseld over de
ontwikkeling en de werking van de regionale par-
lementen, met als hoofdthema's participatieve
democratie en de relatie tussen parlement en
media. Anderzijds werd sterk de nadruk gelegd op
de rol die de regionale parlementen kunnen en
moeten spelen in de Europese Unie. Uit de Ver-
klaring van Brussel die op het einde van de twee-
daagse conferentie werd aangenomen blijkt onder
andere dat de CALRE wil zorgen voor een betere
positionering van de regio's in Europa en dat net-
werkvorming tussen regionale parlementen daar-
toe absoluut noodzakelijk is.
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3.3 De burger en het Vlaams Parlement

3.3.1 De politiek van het glazen huis

Het openstellen van het Vlaams Parlement voor de
burger door de organisatie van rondleidingen en
evenementen blijft een belangrijke activiteit:
ondanks alle moderne communicatiemiddelen blijft
het directe contact met het parlement (volksver-
tegenwoordigers, infrastructuur, vergaderingen,
…) immers een van de beste manieren om de Vla-
mingen te laten kennismaken met hun parlement.

Het beleidsplan benadrukte tevens de noodzaak om
een brede waaier van doelgroepen te bereiken.
Daarom werd tijdens de voorbije legislatuur het
project 'De Kracht van je Stem', dat vooral gericht
is op jongeren, in het Vlaams Parlement ingebed.
'De Kracht van je Stem' is een breed educatief initi-
atief over burgerzin, democratische opvoeding en
de werking van de politieke instellingen dat zich
met lessenpakketten, cd-roms, brochures, een web-
site, etc. richt tot alle onderwijsniveaus. Het was
oorspronkelijk een project van de Vlaamse Onder-
wijsraad. Omdat het Vlaams Parlement de jongeren
en de onderwijswereld als prioritaire doelgroepen
van het parlementaire communicatiebeleid defini-
eerde, besliste het Bureau 'De Kracht van je Stem'
op 16 december 2002 te verankeren in het Vlaams
Parlement. Meer informatie over het project vindt
u in Hoofdstuk III, 2 van dit legislatuurverslag.

Om de dienstverlening aan de pers te verbeteren
werd de al vermelde persdienst opgericht. Ten
behoeve van de audiovisuele media werden in
december 2001 in de plenaire zaal digitale camera's
geplaatst, verbonden aan een up-to-date regieka-
mer. Alle televisiestations, nationale en regionale
zenders, kunnen gratis beschikken over de opna-
mes. De samenwerking met de nieuwsdiensten van
VRT en VTM verloopt vlot; diverse nieuws- en
duidingsprogramma's van beide zenders maken
gebruik van de parlementaire infrastructuur. Vooral
in de verkiezingsperiode tijdens het voorjaar 2004
was de samenwerking intens. Bovendien werd met
de VRT een licentieovereenkomst afgesloten
betreffende het gebruik van archiefbeelden. 

3.3.2 Publieksfunctie van het Huis van de
Vlaamse Volksvertegenwoordigers

In september 2002 werd het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers, het vroegere Postche-

quegebouw dat werd gerenoveerd tot administra-
tief complex van het Vlaams Parlement, in gebruik
genomen. Ter uitvoering van de visie die al in het
beleidsplan van 1999 geformuleerd was, kreeg het
nieuwe gebouw vanaf zijn ingebruikname een
belangrijke publieksfunctie. In de voormalige
lokettenzaal van de Postcheque (nu 'De Loketten'
genoemd) werd een bezoekers- en informatiecen-
trum uitgebouwd. 

De zaal fungeert als vertrek- en eindpunt van alle
rondleidingen in het parlement. Eind 2002 werd
er een parlementswinkel geopend waar niet
alleen het meer traditionele aanbod van boeken,
informatiebrochures en educatief materiaal over
het parlement te vinden zijn; er is tevens een aan-
bod van relatiegeschenken met het parlementaire
logo.

Naast een betere opvang voor de bezoekers, biedt
het Vlaams Parlement in De Loketten ook een cul-
tureel programma aan. In 2002 en 2004 organi-
seerde het parlement er een druk bijgewoonde
poëziemanifestatie 'Poëten in het Parlement'.
Vanaf 2003 wordt er jaarlijks een grote, gratis ten-
toonstelling aangeboden; de eerste in de reeks was
gewijd aan Vlaamse design.

3.3.3 Ombudsdienst, Kinderrechtencommissari-
aat en viWTA als brug tussen burger en
beleid

De Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechten-
commisariaat en het viWTA zijn drie aan het
Vlaams Parlement verbonden instellingen. In zijn
beleidsplan riep de voorzitter hen op om, vanuit
hun onafhankelijke positie, een belangrijke rol te
spelen als brug tussen de burger, de overheid en de
parlementsleden.

Tijdens de voorbije legislatuur is duidelijk
gebleken dat de Vlaamse Ombudsdienst is uitge-
groeid tot een onmisbare schakel in het klachten-
management dat de Vlaamse overheid heeft uit-
gebouwd. Talrijke burgers doen een beroep op de
diensten van de ombudsman die zijn rol van
bemiddelaar tussen burgers en bestuur ten volle
speelt.

De pijnpunten die de ombudsman in zijn jaarver-
slag signaleert en de adviezen die hij formuleert,
krijgen in het parlement steeds grote weerklank
en zorgen er mee voor dat de parlementsleden en
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de regering actief kunnen werken aan de verbe-
tering van regelgeving en aan de remediëring
van maatschappelijke pijnpunten.

Het Kinderrechtencommissariaat, dat in 1997
werd opgericht en in 1998 operationeel was,
heeft verschillende decretale opdrachten meege-
kregen: adviesverlening aan het Vlaams Parle-
ment, informeren en sensibiliseren inzake kin-
derrechten, klachtenbehandeling (ombudsfunc-
tie) en onderzoek naar de leefsituatie van kinde-
ren. Ter uitvoering van de laatste drie opdrachten
heeft het Kinderrechtencommissariaat voortdu-
rend contact met kinderen en jongeren. Net zoals
de ombudsman signaleert de kinderrechtencom-
missaris in een jaarlijks verslag aan het parle-
ment de pijnpunten en suggesties om het beleid
te verbeteren. Het Kinderrechtencommissariaat
geeft tevens adviezen bij voorstellen en ontwer-
pen van decreet en voorstellen van resolutie
inzake thema's die relevant zijn voor minderjari-
gen. Dat gebeurt op verzoek van het Vlaams Par-
lement of uit eigen beweging.

Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) heeft
tot doel het debat over de maatschappelijke en
technologische evoluties te stimuleren en te struc-
tureren. Het viWTA heeft daarbij resoluut gekozen
voor actieve publieksparticipatie. In 2003 organi-
seerde het viWTA een publieksforum over gene-
tisch gewijzigd voedsel, waarbij Vlaamse burgers
in debat konden gaan met wetenschappers. In
2004 werden meer dan 600 senioren betrokken bij
debatten over de toekomst van informatie- en
communicatietechnologieën. Op die manier levert
het viWTA een bijdrage om de kloof tussen bevol-
king, wetenschap en beleid te verkleinen.

3.4 Organisatorisch beleid in het Algemeen
Secretariaat

In 2000 werd de 'Deontologische code van de
ambtenaar van het Vlaams Parlement' goedge-
keurd. Hiermee werd voor de medewerkers van
het Algemeen Secretariaat een duidelijk kader
gecreëerd waarbinnen zij hun taken kunnen uitoe-
fenen. Tegelijk is de code een charter dat een dui-
delijk engagement van de ambtenaar vraagt.
Naast loyauteit en respect, integriteit en neutra-
liteit, professionaliteit en een collegiale houding,
ligt een sterke nadruk op klantgerichtheid als cen-
traal gegeven bij de dienstverlening van het Alge-
meen Secretariaat.

3.4.1 Herstructurering 

Het beleidsplan voorzag in een verdere stroomlij-
ning van het Algemeen Secretariaat tot een ver-
eenvoudigde, moderne en efficiënte organisatie.
Bij het begin van de legislatuur stelde het Bureau
de krijtlijnen vast: afplatting van de organisatie,
afslanking van de ambtelijke top, een betere inter-
ne communicatie. Uiteindelijk resulteerde de
reorganisatie in een structuur met 6 directies. 

Er zijn 3 directies die de kernactiviteiten van het
Vlaams Parlement dekken:
- directie Decreetgeving
- directie Informatie (informatievoorziening

aan de Leden en de fracties)
- directie Externe Relaties en Ontvangst

(forumfunctie).
Drie andere (horizontale) directies ondersteunen
deze werking:
- directie Informatica
- directie Administratie (Leden, Personeel &

Organisatie, Financiën)
- directie Infrastructuur & Logistiek.

Bij het secretariaat-generaal werden de functies
van staffunctionaris Algemeen Beleid en Notule-
ring Vast & Uitgebreid Bureau en staffunctionaris
Interne Audit & Managementrapportage inge-
voerd.

Op deze wijze moet het Algemeen Secretariaat
zijn missie (“zorgen dat het Vlaams Parlement
zijn taken naar behoren kan vervullen”) kunnen
waarmaken. Bovendien dient dit op een effectie-
ve, efficiënte en zuinige manier te gebeuren. De
creatie van een interne audit, de invoering van de
algemene boekhouding in 2000 (en de actieve
voorbereiding van kostenanalytische boekhou-
ding), evenals de responsabilisering van de lei-
dinggevenden moeten daartoe bijdragen.

3.4.2 Benchmarking met andere assemblees

Het is duidelijk dat een wetgevende assemblee
een bijzonder soort organisatie vereist. Het is
daarom belangrijk dat voortdurend op zoek wordt
gegaan naar de best beschikbare technieken voor
de ondersteuning van het parlementaire werk.

Daarom ging in 2001 een benchmarkproject van
start. Er werden werkbezoeken gebracht aan zes
binnenlandse en elf buitenlandse parlementen.
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Het project resulteerde in een eindrapport 'Ontwik-
keling in Europese regionale en nationale parlemen-
ten'. Het rapport beschrijft vooral de moderniserin-
gen die diverse parlementen de laatste jaren hebben
doorgevoerd op het vlak van wetgevende procedu-
res, de relaties van het parlement met regering,
media, burgers en belangengroepen, de forumfunc-
tie, internationale politiek en het organisatorische
beleid (ICT, infrastructuur, HRM-beleid). 

Gezien de interessante bevindingen die het verslag
opleverde, besliste het Bureau het project voort te
zetten. In samenwerking met academici, werd, onder
toezicht van de parlementsvoorzitter, het boek
'Levende democratie: de kracht van een parlement in
de 21e eeuw' voorbereid, dat in het najaar 2004 ver-
schijnt.
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De Vlaamse regering (einde van de legislatuur): Gilbert Bossuyt, Jef Tavernier, Paul Van Grembergen, Patricia Ceysens, 
Renaat Landuyt, Bart Somers, Marleen Vanderpoorten, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen, Adelheid Byttebier.
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1. Benoeming van de Vlaamse regering

Tijdens de openingsvergadering van 6 juli 1999
nam de plenaire vergadering akte van de brief van
14 juni 1999 van minister-president Luc Van den
Brande, waarin hij het ontslag van de Vlaamse
regering indiende. Op 13 juli 1999 benoemde het
Vlaams Parlement een nieuwe Vlaamse regering,
bestaande uit negen leden, die dezelfde dag nog de
heer Patrick Dewael tot voorzitter verkozen. Bij
besluit van 13 juli 1999 bepaalde de Vlaamse rege-
ring de bevoegdheden en titels van haar leden. De
Vlaamse regering werd samengesteld als volgt:

Patrick Dewael
minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Buitenlands
Beleid en Europese Aangelegenheden

Steve Stevaert
minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken
en Energie

Mieke Vogels
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelij-
ke Kansen

Bert Anciaux
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk
Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden

Marleen Vanderpoorten
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming

Renaat Landuyt
Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme

Vera Dua
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw

Johan Sauwens
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Ambtenarenzaken en Sport

Dirk Van Mechelen
Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Orde-
ning en Media

Hoofdstuk II
De politieke activiteiten van het Vlaams Parlement
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Na de benoeming van de Vlaamse regering stelde
minister-president Patrick Dewael op dinsdag 13
juli 1999 het regeerakkoord voor, dat op woensdag
14 juli 1999 in de plenaire vergadering werd
besproken en werd aangenomen met 67 stemmen
tegen 46 bij 2 onthoudingen. 

Binnen zes maanden na de eedaflegging van haar
leden moet de Vlaamse regering bij het Vlaams
Parlement per departement van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap een geïntegreerde
beleidsnota indienen. Beleidsnota’s geven de grote
strategische keuzen en opties van het beleid voor
de duur van de regeerperiode weer en kunnen wor-
den beschouwd als een meer concrete uitwerking
van het regeerakkoord. De Vlaamse regering dien-
de vijfentwintig beleidsnota’s in. De beleidsnota’s
werden rechtstreeks in plenaire vergadering
besproken tussen 1 februari 2000 en 5 april 2000.
Het Vlaams Parlement heeft ze allemaal aangeno-
men. Naar aanleiding van de beleidsnota’s werden
55 met redenen omklede moties ingediend. 25 van
die 55 met redenen omklede moties werden aange-
nomen.

Bij besluit van 15 oktober 1999 preciseerde de
Vlaamse regering dat de dopingcontrole en de
medische sportcontrole tot de bevoegdheden van
minister Johan Sauwens behoren en niet tot die van
minister Mieke Vogels. 

Bij besluit van 14 april 2000 hevelde de Vlaamse
regering de bevoegdheden in verband met het ste-
delijk beleid, de stadsvernieuwing en de huis-
vesting over van minister Bert Anciaux naar
minister Johan Sauwens. Minister Bert Anciaux
maakte immers deel uit van de Vlaamse regering
als Brussels lid en dat zou bevoegdheidsproblemen
kunnen veroorzaken bij besluiten inzake stedelijk
beleid, stadsvernieuwing en huisvesting, die
gewestbevoegdheden zijn. De titel van minister
Bert Anciaux luidde sinds die overheveling:
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse
Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwer-
king. De titel van minister Johan Sauwens werd
niet gewijzigd.

Toen de aanwezigheid van de heer Johan Sauwens,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Ambtenarenzaken en Sport, op een vergade-
ring van het Sint-Maartensfonds op felle kritiek in
het Vlaams Parlement stuitte, nam de heer Johan
Sauwens bij brief van 9 mei 2001 ontslag als lid

van de Vlaamse regering. Hij werd in de plenaire
vergadering van 11 mei 2001 opgevolgd door de
heer Paul Van Grembergen.

Bij besluiten van 10 en 11 mei 2001 vertrouwde de
Vlaamse regering de bevoegdheden van gewezen
minister Johan Sauwens toe aan minister Paul Van
Grembergen, met uitzondering van de lichamelijke
opvoeding, de sport en het openluchtleven, de
dopingcontrole en de medische sportcontrole, die
naar minister Bert Anciaux gingen. De heer Paul
Van Grembergen kreeg de titel van Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Huisvesting en Ambtenarenzaken. Bij besluit van
18 mei 2001 voegde de Vlaamse regering de sport
toe in de titel van minister Bert Anciaux, die daar-
na luidde als volgt: Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ont-
wikkelingssamenwerking.

Met het vooruitzicht op de verruiming van de
bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2002 stelde
minister-president Patrick Dewael in de plenaire
vergadering van 9 juli 2001 een aanpassing van het
regeerakkoord voor. Die aanpassing werd bespro-
ken op 10 juli 2001 en vervolgens aangenomen
met 63 stemmen tegen 47.

In de plenaire vergadering van 10 juli 2001 werd
de heer Jaak Gabriels benoemd tot lid van de
Vlaamse regering. Daardoor bestaat de regering
sindsdien uit tien leden.

Bij brief van 3 juli 2002 nam de heer Bert Anciaux
ontslag als lid van de Vlaamse regering. Hij werd
in de plenaire vergadering van 3 juli 2002 opge-
volgd door de heer Guy Vanhengel. Bij besluit van
de Vlaamse regering van 3 juli 2002 werden de
bevoegdheden herschikt: sport en Brusselse aange-
legenheden werden toevertrouwd aan de heer Guy
Vanhengel, de heer Paul Van Grembergen kreeg er
cultuur en jeugd bij, maar moest buitenlands beleid
afstaan aan de heer Jaak Gabriels. Mevrouw Mieke
Vogels erfde ontwikkelingssamenwerking. De
titels van de ministers werden dienovereenkomstig
aangepast.
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Bij besluit van de Vlaamse regering van 31 januari
2003 kreeg minister Guy Vanhengel de titel van
Vlaamse minister van Sport en Hoofdstedelijke
Aangelegenheden.

Bij brief van 18 maart 2003 nam de heer Steve Ste-
vaert ontslag als lid van de Vlaamse regering. Hij
werd in de plenaire vergadering van 19 maart 2003
opgevolgd door de heer Gilbert Bossuyt. Bij besluit
van de Vlaamse regering van 19 maart 2003 werden
de bevoegdheden inzake openbare werken, vervoer
en energiebeleid toevertrouwd aan de heer Gilbert
Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie, en die inzake planning en sta-
tistiek aan de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister
van Werkgelegenheid en Toerisme.

Bij brieven van 23 mei 2003 namen mevrouw
Mieke Vogels en mevrouw Vera Dua ontslag als lid
van de Vlaamse regering. Zij werden in de plenaire
vergadering van 26 mei 2003 opgevolgd door de
heer Ludo Sannen en mevrouw Adelheid Byttebier.
Bij besluit van 26 mei 2003 kende de Vlaamse
regering de bevoegdheden van mevrouw Vera Dua
en de bevoegdheid over ontwikkelingssamenwer-
king toe aan de heer Ludo Sannen, Vlaams
minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikke-

lingssamenwerking, en de bevoegdheden van
mevrouw Mieke Vogels, met uitzondering van ont-
wikkelingssamenwerking, aan mevrouw Adelheid
Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezond-
heid en Gelijke Kansen.

Bij brief van 4 juni 2003 nam de heer Patrick
Dewael met ingang van 5 juni 2003 ontslag als lid
van de Vlaamse regering. Bij brief van 6 juni 2003
nam de heer Jaak Gabriels ontslag als lid van de
Vlaamse regering. Bij brief van 10 juni 2003 nam
de heer Guy Vanhengel ontslag als lid van de
Vlaamse regering. In de plenaire vergadering van
10 juni 2003 werden de heer Bart Somers,
mevrouw Patricia Ceysens en de heer Marino Keu-
len benoemd tot lid van de Vlaamse regering. De
Vlaamse regering verkoos nog diezelfde dag de
heer Bart Somers tot voorzitter. Bij besluit van 10
juni 2003 bepaalde de Vlaamse regering opnieuw
de bevoegdheden en titels van haar leden. 

Bij besluit van 29 augustus 2003 voegde de
Vlaamse regering de bevoegdheid over de in-, uit-
en doorvoer van wapens en munitie toe aan de
bevoegdheden van minister Patricia Ceysens.
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Bij besluit van 24 oktober 2003 hevelde de Vlaamse
regering de bevoegdheid over de verkrijging, aanleg
en uitrusting van gronden voor industrie, ambachts-
wezen en diensten of van andere onthaalinfrastruc-
turen voor investeerders over van minister Dirk Van
Mechelen naar minister Patricia Ceysens.

Bij brief van 17 februari 2004 nam de heer Ludo
Sannen ontslag als lid van de Vlaamse regering.
Hij werd in de plenaire vergadering van 18 februa-
ri 2004 opgevolgd door de heer Jef Tavernier.

Op het einde van de zitting 2003-2004 was de
Vlaamse regering dus samengesteld als volgt:

de heer Bart Somers
minister-president van de Vlaamse regering

de heer Renaat Landuyt
minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme

mevrouw Marleen Vanderpoorten
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming

de heer Dirk Van Mechelen
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruim-
telijke Ordening, Wetenschappen en Technologische
Innovatie

de heer Paul Van Grembergen
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

de heer Gilbert Bossuyt
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken
en Energie

mevrouw Adelheid Byttebier
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelij-
ke Kansen

mevrouw Patricia Ceysens
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid
en E-government

de heer Marino Keulen
Vlaams minister van Wonen, Media en Sport

de heer Jef Tavernier
Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ont-
wikkelingssamenwerking

2. Inhoudelijke analyse 

2.1 De plenaire vergadering

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de plenaire
vergadering kunnen de Vlaamse volksvertegen-
woordigers de Vlaamse regering vragen stellen over
aangelegenheden uit de politieke actualiteit. De
actuele vragen bestrijken het volledige spectrum
van de Vlaamse bevoegdheden en belangen. Het
vragenuurtje krijgt meestal bijzondere aandacht in
de audiovisuele media en de geschreven pers.

Het Reglement van het Vlaams Parlement werd,
met betrekking tot de actuele vragen, verschillende
keren aangepast tijdens de legislatuur 1999-2004.
Aanvankelijk wisselden een ‘klein’ en een ‘groot’
vragenuurtje elkaar wekelijks af, maar vanaf het
zittingsjaar 2002-2003 2 werd gekozen voor een
vaste formule. Enerzijds werd het aantal vragen
dat per fractie kan worden gesteld, gereduceerd;
anderzijds kwam er gevoelig meer spreektijd per
vraag, zodat het debat meer diepgaand kan worden
gevoerd. Ook werden de mogelijkheid om actuele
vragen om te zetten in een actualiteitsdebat en een
regeling om ‘concurrerende initiatieven’ (zoals
interpellaties en vragen om uitleg over hetzelfde
onderwerp) om te werken tot een actuele vraag, in
het Reglement opgenomen 3. Al die wijzigingen
waren een onderdeel van de poging tot herwaarde-
ring van de plenaire vergadering.

Periode 1999-2003

Het is zo goed als onmogelijk een overzicht te
geven van de onderwerpen die aan bod kwamen in
de 1157 actuele vragen die in de periode 1999-
2003 aan de Vlaamse regering werden gesteld tij-
dens het wekelijkse vragenuur. Voor een selectie
hieruit verwijzen we naar de voorgaande jaarver-
slagen.

Zittingsjaar 2003-2004

In het kortere pre-electorale zittingsjaar 2003-2004
heeft de Vlaamse regering 173 actuele vragen
beantwoord.

2 Reglementswijziging van 3 juli 2002
3 Reglementswijziging van 18 februari 2004 
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Onder meer de volgende onderwerpen kwamen tij-
dens het zittingsjaar 2003-2004 herhaaldelijk aan
bod tijdens het vragenuurtje: de actie van de
Vlaams-Brabantse burgemeesters voor de splitsing
van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoor-
de, de toestand van de Vlaamse economie en de
werkgelegenheid, de problematiek van de geluids-
hinder door nacht- en dagvluchten vanuit Zaven-
tem en de toekomst van de firma DHL met betrek-
king tot de nationale luchthaven.

Een ander opgemerkt item dat overigens niet
alleen bij de actuele vragen aan bod kwam, was de
discussie over de financiële toestand van de
Vlaamse Gemeenschap en de uitbetaling van sub-
sidies en lonen in onder meer de sector van de
gehandicaptenzorg.

Doordat het in het vragenuurtje mogelijk is snel in
te spelen op de actualiteit, vormt het vaak de eerste
aanzet van de parlementaire behandeling van
bepaalde maatschappelijke problemen. Zo werd
het idee om dienstencheques voor kinderopvang in
te voeren voor het eerst aangekaart tijdens het vra-
genuur. Nadien volgden nog meer vragen en inter-
pellaties terzake, en uiteindelijk keurde het parle-
ment op 5 mei 2004 het ontwerp van decreet hou-
dende toekenning van dienstencheques voor kin-
deropvang goed. De ingrijpende herstructurering

bij Ford Genk werd na een initiële behandeling bij
de actuele vragen verder uitgespit tijdens een actu-
aliteitsdebat (cf. infra) en verschillende vragen in
de commissie.

Wanneer verschillende fracties vragen stellen over
hetzelfde onderwerp, worden deze samengevoegd
en groeit het vragenuurtje soms uit tot een vol-
waardig debat. Nadat enkele ouders ’s nachts voor
de schoolpoorten hadden gekampeerd om hun kin-
deren te kunnen inschrijven in de school van hun
keuze, stelden bijna alle fracties actuele vragen aan
de minister van Onderwijs om de problemen bij de
toepassing van het gelijke-onderwijskansendecreet
en het inschrijvingsrecht aan te kaarten. Ook hier
leidde de parlementaire procedure uiteindelijk tot
de goedkeuring van twee voorstellen van decreet
om de problemen met betrekking tot de inschrij-
ving van broertjes en zusjes in eenzelfde school en
de inschrijving van Nederlandstalige kinderen in
Brussel te verhelpen. Na de stellingname van fede-
raal Minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael over een mogelijk verbod op het dragen
van religieuze symbolen in openbare scholen en
overheidsinstellingen, werden de ministers Van-
derpoorten en Byttebier door vijf fracties onder-
vraagd over hun standpunt met betrekking tot de
hoofddoek.
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Interpellaties

Over onderwerpen met een algemene draagwijdte
en van groot politiek belang kan rechtstreeks in de
plenaire vergadering geïnterpelleerd worden. Na
vier jaar afwezigheid kwam deze vorm van parle-
mentaire controle aarzelend terug in 2001-2002. Er
werden in dat zittingsjaar vier interpellaties gehou-
den in de plenaire vergadering. De regering werd
ondervraagd over het al dan niet samenvallen van
de federale en de regionale verkiezingen, en over
de managementcontracten voor de regionale lucht-
havens.

In 2002-2003 kwam de interpellatie in een hogere
versnelling. Er werd toen negen keer direct in de
plenaire vergadering geïnterpelleerd. De onder-
werpen waren de dotaties aan de gewesten en de
gemeenschappen, de gevolgen van de uitbreiding
van de EU voor de landbouw, een eigen Vlaams
buitenlands beleid, de nachtvluchten, het ontslag
van het Antwerpse schepencollege en de waarde-
ring voor de industrie in Vlaanderen. Een meer
gedetailleerde beschrijving van deze interpellaties
en de stemmingen over de met redenen omklede
moties die tot besluit werden ingediend, vindt men

voor beide zittingsjaren in de respectieve jaarver-
slagen. Tijdens het laatste zittingsjaar van de legis-
latuur werd nog twee keer op deze wijze geïnter-
pelleerd.

De bijzondere wet van 12 augustus 2003 maakte de
gewesten bevoegd voor de uitreiking van wapen-
vergunningen. Op 10 december interpelleerden
Luc Van den Brande en Kris Van Dijck minister
Ceysens over de uitoefening van de nieuwe
bevoegdheden. De interpellanten suggereerden dat
het gaat om een schijnregionalisering. Om de dos-
siers aan de criteria van de wapenwet te kunnen
toetsen, heeft men immers informatie over de bui-
tenlandse klanten nodig en daarvoor blijft Vlaan-
deren afhankelijk van de dossierbeheerders van
Buitenlandse Zaken. Met de federale overheid
werd bovendien nog geen protocol afgesloten.
Sprekers van Spirit en Groen! sloten zich aan met
een pleidooi voor een eigen Vlaams wapendecreet
en de oprichting van een Vlaams vredesinstituut.
De minister verklaarde dat ze het protocol met de
federale overheid pas wil ondertekenen als de
overheveling van de betrokken ambtenaren gere-
geld is. In afwachting daarvan werden werkbare
afspraken gemaakt om aanvullende, feitelijke
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informatie te verkrijgen bij het contactpunt Buiten-
landse Zaken. In het Vlaams Parlement werd ook
een opvolgingscommissie opgericht: de commissie
ad hoc voor Wapenhandel. (zie hoofdstuk
II,2.2.15).  Op 7 januari werd de met redenen
omklede motie van Spirit, Groen! en sp.a door de
meerderheid aangenomen, nadat met een amende-
ment aandacht voor de werkgelegenheid was toe-
gevoegd. De moties van CD&V en VB werden ver-
worpen.

Actualiteitsdebatten

Tijdens de voorbije legislatuur werden niet minder
dan 29 actualiteitsdebatten gehouden. In een actua-
liteitsdebat behandelt het parlement, in een enkele
bespreking en rechtstreeks in de plenaire vergade-
ring, een onderwerp uit de actualiteit. Tot besluit
ervan kunnen moties van aanbeveling ingediend of
aangekondigd worden, waarover het parlement
stemt tijdens een volgende plenaire vergadering. 

Tijdens het zittingsjaar 1999-2000 werden er drie
actualiteitsdebatten gehouden, over Zaventem, de
gezondheids- en welzijnsinstellingen, en Doel. In
2000-2001 waren dat er al zeven. De onderwerpen
uit de actualiteit waren de fiscale bevoegdheden
van de gemeenschappen en gewesten, de sociale
onrust in het onderwijs, het Lambermontakkoord,
het drugspreventiebeleid, de rol van de gewesten in
het spoorbeleid, de gezondheidsproblemen in de
veeteelt, en nogmaals de staatshervorming. In
2001-2002 kwam de debatcultuur tot een nog grote-
re bloei. Er waren telkens twee actualiteitsdebatten
over het onderwijs en het faillissement van Sabena,
en voorts over verkeersveiligheid, jeugddelinquen-
tie en –strafrecht, de toestand van het milieu in
Vlaanderen, de sociale huisvesting, het rapport-
Nabholz-Haidegger, de afbakening van de kwetsba-
re gebieden en de wijzigingen aan het kiesstelsel.
In elk van de laatste twee zittingsjaren waren er
nog vier actualiteitsdebatten. In 2002-2003 debat-
teerde de plenaire vergadering over de resolutie van
de Raad van Europa over het Belgische minderhe-
denbeleid, over de eindrapporten van de rondetafel-
conferentie over het leerplichtonderwijs, over de
waterellende en over de verslechterende economi-
sche toestand. Een meer uitvoerige beschrijving
van al deze debatten vindt men in de respectieve
jaarverslagen. Daarin wordt ook vermeld  op welke
wijze uitvoering werd gegeven aan de moties van
aanbeveling. Wij beperken ons hier tot de vier
debatten van het afgelopen zittingsjaar.

Bij monde van Europees topman Lewis Booth
maakte de Amerikaanse autoconstructeur Ford op
1 oktober 2003 bekend dat in zijn vestiging in
Genk 3000 banen verdwijnen. Een week later
wijdde het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat
aan het sociale drama. Er werd gepeild naar de
oorzaken. Komt het door de tegenvallende auto-
verkoop of door de ongunstige concurrentieposi-
tie? Velen relativeerden de invloed die de overheid
kan uitoefenen op dergelijke strategische bedrijfs-
beslissingen, terwijl anderen argumenteerden dat
dit net de reden is om de instrumenten die men wel
heeft, zo goed mogelijk te gebruiken. Zij pleitten
voor loonlastenverlaging en een ondernemers-
vriendelijk flankerend beleid. Minister-president
Somers kondigde de oprichting van een taskforce
aan die zou praten met vakbonden en directie over
de sociale begeleiding van de afslanking, in ruil
voor garanties voor de toekomst van de Limburgse
fabriek. Op middellange termijn komt er overleg
over het behoud van de industriële werkgelegen-
heid in de provincie en op lange termijn over de
geleidelijke overschakeling naar een Vlaamse ken-
niseconomie. De motie van aanbeveling van de
meerderheid, die deze aanpak ondersteunde, werd
op 22 oktober aangenomen, die van CD&V en die
van het VB niet. 

Op 5 november 2003 hield het Vlaams Parlement
een actualiteitsdebat over Vlaams ondernemer-
schap, ter voorbereiding van de conferentie die
twee dagen later van start ging. Wat te doen aan de
stijgende werkloosheid, het toenemende aantal
faillissementen en de afnemende investeringen? Er
werd onder meer gepleit voor het stimuleren van
innovatie, investeringen in onderwijs en onder-
zoek, een Vlaamse korting op de vennootschapsbe-
lasting, minder administratieve rompslomp, fiscale
gunstmaatregelen voor starters, internationale pro-
motie van Vlaanderen als investeringsregio, een
bedrijfsvriendelijk milieubeleid, het vrijmaken van
1000 hectare nieuwe bedrijventerreinen, en kwali-
teitsverbetering. In haar repliek verwees de rege-
ring naar wat al in de steigers staat: de ARKime-
desregeling (zie hoofdstuk II, 2.2.6), het waarborg-
fonds voor starters, de invoering van het call-
systeem in het ondersteuningsbeleid, de huizen van
de economie en de provinciale ontwikkelingsmaat-
schappijen. Naar aanleiding van de ondernemer-
schapconferentie voegde zij daar nog enkele voor-
stellen aan toe, zoals de vriendenbank en de inko-
mensgarantie voor starters. 
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De toekomst van de luchthaven van Deurne was het
onderwerp van het actualiteitsdebat van 21 januari
2004. De rendabele en veilige exploitatie van deze
regionale zakenluchthaven bleek de intunneling van
de Krijgsbaan te vereisen. Over de financiering daar-
van, de ontwikkeling van de bedrijventerreinen en de
exploitatie zelf werd een principeovereenkomst
gesloten tussen het Vlaamse Gewest, het Stedelijk
Havenbedrijf, de GOM-Antwerpen en de Hoge Raad
voor de Diamant. De drie publieke en de private
regionale partners gaan onderhandelen met kandi-
daat-participanten uit de private sector en vervolgens
een businessplan opstellen. Het grootste deel van het
debat ging over de vragen hoeveel de tunnel uiteinde-
lijk zou kosten en hoeveel de verschillende partners
daartoe in de PPS-vennootschap (publiek-private
samenwerking) moesten inbrengen. Die discussie
bracht aan het licht dat het principeakkoord uiteenlo-
pend geïnterpreteerd werd. Terwijl de sprekers van de
meerderheid vragen hadden bij de moeilijk lopende
verzameling van privé-middelen, oefenden de leden
van de oppositie kritiek uit op de onduidelijkheid
over de inbreng van het gewest. Zowel CD&V als het
Vlaams Blok legden die bezwaren vast in moties van
aanbeveling, die beide op 4 februari werden verwor-
pen.

Ook het vierde en laatste actualiteitsdebat van het zit-
tingsjaar had een sociaal-economisch onderwerp. De

plenaire vergadering debatteerde namelijk op 4 febru-
ari over het energiebeleid. Alle deelnemers waren het
erover eens dat de liberalisering van de Vlaamse ener-
giemarkt op 1 juli 2003 principieel juist was, maar
stelden tegelijk vast dat het feitelijke productiemo-
nopolie van Electrabel nagenoeg standhoudt. De ener-
giefacturen van burgers en bedrijven zijn niet lager
geworden. De oppositie weet dat aan het beleid van
de Vlaamse regering, dat te weinig zou afgestemd zijn
op dat van de federale overheid. Vlaanderen zelf heeft
geen coherente visie op heffingen en verplichtingen.
Een deel van de discussie werd ook gewijd aan de
ecologische gevolgen van onze omgang met energie
en aan de wenselijkheid van rationeel energiegebruik
en hernieuwbare energie. De meerderheid verdedigde
het beleid met een verwijzing naar de juridische
scheiding tussen leverancier en netbeheerder, de
invoering van sociale en ecologische dienstverplich-
tingen, en de oprichting van de Vlaamse Regulerings-
instantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Op 18
februari werden noch de motie van aanbeveling van
CD&V noch die van het VB aangenomen. 

Themadebat

Tijdens de legislatuur 1999-2004 werd één thema-
debat gehouden. Het verschil met een actualiteits-
debat is dat een themadebat grondig wordt voorbe-
reid in een speciaal daartoe opgerichte commissie
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ad hoc. Die stelt een maatschappelijke beleidsnota
op, waarin zij een probleem analyseert en zegt wat
men er tijdens de zittingsperiode en op langere ter-
mijn aan wil doen. In het parlementaire jaar 2000-
2001 behandelde het parlement op die manier het
thema milieu en gezondheid. Gedurende vijf
maanden werd het plenaire debat van 27 juni 2001
voorbereid in hoorzittingen en commissiebespre-
kingen. De conclusie was dat de blootstelling aan
verontreinigende stoffen mee verantwoordelijk is
voor gezondheidsproblemen, maar dat een precies
oorzakelijk verband moeilijk te identificeren is. Er
werd onder meer gepleit voor een integrale bena-
dering, het voorzorgsprincipe, goede normering,
voorlichting van het publiek, uniforme registratie
en risicoanalyse. De motie van aanbeveling die tot
besluit werd ingediend door de meerderheidsfrac-
ties en de CVP, werd op 4 juli 2001 aangenomen. 

Verklaringen van de Vlaamse regering

In de plenaire vergadering werd of werden bij
zeven gelegenheden een of meerdere ministers van
de Vlaamse regering vervangen. Daarbij werden
ook meer dan eens de bevoegdheden herschikt.

Op 11 mei 2001 komt Paul Van Grembergen in de
plaats van Johan Sauwens, die ontslag heeft geno-
men. Na de goedkeuring van het Lambermontak-
koord wordt de regering op 10 juli 2001 uitgebreid
met Jaak Gabriels. Op diezelfde dag keurt de ple-
naire vergadering ook het aangepaste regeerak-

koord goed. Nadat hij onverwacht ontslag heeft
genomen, wordt Bert Anciaux op 3 juli 2002 ver-
vangen door Guy Vanhengel. De regering moet
immers een lid hebben dat in Brussel woont. 

Op 19 maart 2003 legt Gilbert Bossuyt de eed af
als minister ter vervanging van kersvers sp.a-voor-
zitter Steve Stevaert. Maar de federale verkiezin-
gen van mei hebben nog ingrijpender gevolgen.
Agalev-ministers Vera Dua en Mieke Vogels
nemen ontslag en worden op 26 mei 2003 vervan-
gen door Ludo Sannen en Adelheid Byttebier.
Minister-president Dewael belooft in een verkla-
ring dat het beleid wordt gecontinueerd en het
regeerakkoord loyaal wordt uitgevoerd. Enkele
weken later neemt hij zelf ontslag nadat hij kamer-
lid is geworden. Hij wordt opgevolgd door Bart
Somers, die zijn verklaring aflegt op 11 juni 2003.
Tegelijk verdwijnen ook de ministers Gabriels en
Vanhengel weer uit de regering. Marino Keulen en
Patricia Ceysens volgen hen op. 

Op 18 februari 2004 ten slotte legt Jef Tavernier de
eed af als minister ter vervanging van de ontslag-
nemende Ludo Sannen. 

Huldigingen

Tijdens de zittingsperiode 1999-2004 kwam de
plenaire vergadering enkele keren speciaal bijeen
om leden plechtig te huldigen. Op 6 februari 2002
viel die eer te beurt aan Herman De Loor, Gilbert

Op 31 maart 2004 werd hulde gebracht aan Vlaams volksvertegenwoordiger Wivina Demeester-Demeyer en Vlaams minister
Paul Van Grembergen naar aanleiding van hun 30 jaar parlementair mandaat.
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Bossuyt, Francis Vermeiren, André Denys en Nor-
bert De Batselier, die op dat moment elk twintig
jaar zitting hadden in het parlement. Wivina
Demeester-Demeyer en Paul Van Grembergen zet-
ten zich nog tien jaar langer in, wat werd gevierd
op 31 maart 2004.

Ook tijdens gewone plenaire vergaderingen werd
aan sommige leden hulde gebracht. Dat was het
geval op 23 oktober en 11 december 2002 voor de
afscheidnemende leden Jacques Laverge en
opnieuw Herman De Loor. 

Helaas moest de plenaire vergadering ook tweemaal
een rouwhulde organiseren. Dat gebeurde op 14 mei
2002, enkele dagen na het onverwachte overlijden
van Paul Van Malderen, en op 3 maart 2004, ter ere
van gewezen parlementslid John Taylor. 

2.2 De commissies

2.2.1 Commissie voor Algemeen Beleid, Finan-
ciën en Begroting

Begrotingsnorm

De Vlaamse regering verving in 1999 de euro-
meesternorm (een verbintenissennorm waardoor de
Vlaamse regering een bepaald groeipad op lange
termijn kan volgen en die conjuncturele schomme-
lingen uitvlakt) als richtsnoer voor het Vlaamse
begrotingsbeleid door de strengste norm (saldo-
norm) van de afdeling Financieringsbehoeften van
de Overheid van de Hoge Raad van Financiën
(HRF). De oppositie was van oordeel dat er een
schromelijke overschatting van de beleidsruimte
was. De oppositie betreurde het dat de politiek van
een doorgedreven schuldafbouw werd verlaten en
stelde dat door het verlaten van de euro-meester-
norm de beleidsmarge van de toekomstige Vlaamse
regering in de beleidsperiode 2004-2009 sterk zal
worden beperkt. Vanaf 2003 wordt de Vlaamse bud-
gettaire positie op geconsolideerde basis (ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap met alle DAB’s en
VOI’s) afgerekend.

Begrotingsbeleid

Bij het begin van de legislatuur was de economische
toestand gunstig. Door de economische groei waren
er meer belastinginkomsten. Het Belgische binnen-
lands product steeg in 1999 met 3,2 procent en in
2000 met 3,8 procent. De economische hoogcon-

junctuur had dan ook tot gevolg dat de beleidsruim-
te groeide. Bij de begrotingscontrole in 1999 en
2000, werd bovendien vastgesteld dat de begrotin-
gen voor die jaren te voorzichtig waren opgemaakt.
Er werden extra middelen besteed in het onderwijs
en in de welzijnssector en aan belastingverlagingen.

De economische terugval vanaf de tweede helft van
2001 had ook repercussies voor de Vlaamse begro-
ting. Het Belgische binnenlands product steeg met
0,6 procent in 2001, met 0,7 procent in 2002 en met
1,1 procent in 2003. Door de laagconjunctuur brach-
ten de belastingen minder op, maar daarnaast waren
er ook minder belastingen door de invoering van het
nultarief inzake kijk- en luistergeld en de verlaging
van de tarieven van de registratierechten. Het Lam-
bermontakkoord zorgde er aan de andere kant wel
voor dat er extra geld ter beschikking werd gesteld
aan Vlaanderen: in 2002 200 miljoen euro, in 2003
350 miljoen euro en in 2004 500 miljoen euro. De
Vlaamse regering ziet een economische kentering
vanaf de tweede helft van 2003 en ging voor de
begroting 2004 uit van een groei van het Belgische
binnenlands product met 2,1 procent.

De plotse conjunctuurvertraging leidde er toe dat de
begroting 2002 al voor haar inwerkingtreding door
de Vlaamse regering bijgesteld moest worden. Ook
de volgende jaren werd de Vlaamse regering gecon-
fronteerd met de kostprijs van de uitvoering van
eerder gedane beloften en beslissingen en de aan-
houdende tegenvallende conjunctuur, waardoor de
ontvangsten onder druk kwamen te staan. Bij de
begrotingscontrole 2002 werd door de Vlaamse
regering in alle budgetten 1 procent van de kosten
geschrapt, met uitzondering van onderwijs, welzijn
en binnenlandse aangelegenheden, waar 0,6 procent
werd geschrapt. Bij de begroting 2003 bleek dat de
financiering door de federale overheid voor de jaren
1999, 2000 en 2001 te hoog was, waardoor voor die
jaren een correctie moest worden doorgevoerd.

In de loop van 2003 bleek dat de kas van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met de
DAB’s (zonder de kasverrichtingen van alle VOI’s)
een negatief saldo vertoonde. De oppositie zag dit
als een bevestiging van de ontsporing van de begro-
ting, wat door de Vlaamse regering werd ontkend.
In de zomer van 2003 werd door de Vlaamse
minister van Begroting beslist om retroactief vanaf
1 januari 2003 voor elk programma maandelijks
maar 1/15 in plaats van 1/12 van de kredieten vrij te
geven, uitgezonderd voor lonen en afbetaling van
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leningen. Eind 2003 was de kastoestand hersteld en
werden de rekeningen afgesloten met een kasover-
schot. De oppositie voerde aan dat de rekeningen
werden doorgeschoven naar het volgende jaar en de
volgende legislatuur.

Er werd geregeld gedebatteerd over de vraag of de
Vlaamse regering wel voldoende greep had op de
evolutie van de begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap. De oppositie was van mening dat de begro-
tingsontwerpen de realiteit niet weergaven. Er wer-
den twijfels geuit bij de correctheid van de gebruik-
te parameters en bij de hoogte van sommige kredie-
ten en ontvangsten. De oppositie hekelde eveneens
het gebruik van bepaalde begrotingstechnieken
(inzonderheid het FFEU), waardoor de begrotings-
ontwerpen niet meer transparant zijn, wat werd
weerlegd door de Vlaamse regering. 

De oppositie had vragen bij het uitgavenbeleid van
de Vlaamse regering, dat gepaard ging met belang-
rijke minderinkomsten (zoals de begrotingsimpact
van de invoering van het nultarief voor het kijk- en
luistergeld en de verlaging van de registratierech-
ten). Ze voorspelde de ontsporing van de Vlaamse
begroting, wat steeds door de Vlaamse regering
werd ontkend. Volgens de CD&V-oppositie was de

uitgavengroei groter dan de gemiddelde reële uitga-
vengroei van de Vlaamse begroting in de jaren 90.
De oppositie is dan ook van mening dat een derge-
lijke uitgavengroei onhoudbaar is en het gevoerde
beleid de begrotingsmarges van de volgende Vlaam-
se regeringen hypothekeert.

Tijdens de legislatuur werden, overeenkomstig de
normen van de Hoge Raad voor Financiën, op al de
begrotingen overschotten geboekt. De schuld van de
Vlaamse overheid is bijna gehalveerd: begin 1999
bedroeg de Vlaamse schuld nog meer dan 6 miljard
euro, nu is ze verminderd tot 3,279 miljard euro.
Volgens de Vlaamse regering zal ze einde 2004
minder dan de helft van de Vlaamse schuld in 1999
bedragen. Door die sterke schuldafbouw werd vol-
gens de Vlaamse regering een gecumuleerde extra
beleidsruimte van 307 miljoen euro gecreëerd.

FFEU

Eind 2000 heeft het Vlaams Parlement beslist om
een Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Een-
malige Investeringsuitgaven (FFEU) op te richten.
Het fonds ontvangt een deel van de niet-aangewen-
de kredieten van de begroting van het voorgaande
jaar. Het fonds heeft drie mogelijke aanwendings-
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mogelijkheden: schuldafbouw, reservevorming en
eenmalige investeringsuitgaven. De Vlaamse rege-
ring moet telkens bij de begrotingscontrole aan het
Vlaams Parlement aangeven hoeveel middelen ze
wil toekennen aan het FFEU en welke uitgaven
ermee zullen worden gedaan. Het Vlaams Parlement
moet die intentie goedkeuren. De werking en de
impact van het FFEU werd geregeld in vraag
gesteld door de oppositie, omdat de begrotingstrans-
parantie erdoor wordt verminderd.

Eindrekeningen

In het zittingsjaar 2000-2001 werd de eindrekening
1998 aangenomen. In het zittingsjaar 2002-2003 wer-
den de eindrekeningen 1999 en 2000 aangenomen. 

Ondanks de eerdere inspanningen, is de achter-
stand inzake de indiening van eindrekeningen
opnieuw toegenomen. Problemen met het nieuwe
boekhoudpakket Orafin van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap blijken aan de basis te lig-
gen van de nieuwe achterstand. De commissie voor
Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft
zich, samen met het Rekenhof en de bevoegde
minister, regelmatig gebogen over de problematiek
van het onvoldoende functioneren van het boek-
houdpakket en de gevolgen ervan voor de controle
op de uitvoering van de begrotingen en het opstel-
len van de rekeningen.

Het Rekenhof is momenteel nog bezig met de
behandeling van het antwoord van de minister van
Begroting op de eindrekening 2001. Zolang de cor-
recties voor 2001 nog niet zijn uitgevoerd, kan de
eindrekening voor 2002 niet aan het Rekenhof wor-
den overgelegd, omdat men over de juiste basiscij-
fers voor 2001 moet beschikken. 

Hoorzittingen

Door de reglementswijziging van 18 februari 2004
zullen er in de toekomst geen hoorzittingen meer
mogelijk zijn bij de bespreking van begrotingen,
programmadecreten en eindregelingen.

Fiscaliteit

Sinds het zittingsjaar 2000-2001 heeft de Vlaamse
fiscaliteit meer een eigen gezicht gekregen. Na het
Lambermontakkoord beschikt de Vlaamse Gemeen-
schap immers over meer fiscale autonomie, hoewel
er ook van oordeel zijn dat de fiscale autonomie ook
na het Lambermontakkoord beperkt blijft: 20 pro-
cent van de inkomsten vloeien voort uit eigen
belastingen.

– Afcentiemen. Een eerste belangrijke stap op het
vlak van de Vlaamse fiscaliteit was het decreet,
aangenomen in 2001, dat per belastingplichtige
een korting van 62,5 euro of 2.500 frank op de
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personenbelasting invoerde. In het kader van de
begroting 2002 besliste de Vlaamse regering om
die afcentiemen te beperken tot het inkomstenjaar
2000 naar aanleiding van de invoering van het
nultarief voor het kijk- en luistergeld.

– Kijk- en luistergeld. Naar aanleiding van de ver-
ruiming van de fiscale bevoegdheden door het
Lambermontakkoord, werd in het zittingsjaar
2001-2002 het tarief van het kijk- en luistergeld
op nul gezet.

– Belasting op de inverkeerstelling (BIV). De bij-
sturing van de belasting op de inverkeerstelling
als gevolg van het Lambermontakkoord houdt het
volgende in:

– – Het in het verkeer brengen van minder vervui-
lende voertuigen wordt gestimuleerd door aan
voertuigen die nu al voldoen aan de euro-4-
norm die in 2005 verplicht wordt, fiscale voor-
delen te geven. Deze maatregel gold tot 31
december 2003.

– – De degressiviteit van de tarieven voor tweede-
handsvoertuigen ouder dan 5 jaar wordt vanaf 1
mei 2002 gehalveerd (als ontradingseffect voor
het in verkeer brengen van vervuilende voertui-
gen).

– Registratierechten. De hervorming van de
registratierechten naar aanleiding van het Lamber-
montakkoord houdt in dat:

– – het tarief van de registratierechten algemeen
verlaagd wordt van 12,5 naar 10 procent en van
6 naar 5 procent;

– – in het verleden betaalde registratierechten zijn
meeneembaar voor natuurlijke personen;

– – de belastbare grondslag voor de aankoop van
een eerste onroerend goed door natuurlijke per-
sonen die er binnen een termijn van twee jaar
hun hoofdverblijfplaats vestigen, wordt ver-
laagd met 12.500 euro.

– Openingsbelasting op drankslijterijen. Een voor-
stel van decreet dat de aanslagvoeten inzake de
slijterijen van gegiste dranken op nul brengt, werd
unaniem aangenomen.

– Andere fiscale maatregelen. 
– – de successierechten en de onroerende voorhef-

fing voor natuurgebieden (VEN) werden gere-
geld; 

– – een gedeeltelijke teruggave van het eurovignet
werd mogelijk, gekoppeld aan de uitstap van

Duitsland uit het verdrag van het eurovignet;
– – de schenkingsrechten bij schenkingen van

ondernemingen werden hervormd en verlaagd.

Schulddecreet

Door het nieuwe decreet houdende bepalingen inza-
ke kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse
Gemeenschap, aangenomen in plenaire vergadering
op 29 april 2004, werd een nieuw decretaal kader
geschapen voor het financiële beheer van de Vlaam-
se Gemeenschap.

Comptabiliteitsdecreet

Door het nieuwe decreet houdende regeling van de
begrotingen, de boekhouding, de controle inzake
subsidies, en de controle door het Rekenhof, aange-
nomen in plenaire vergadering op 29 april 2004,
werd een nieuw decretaal kader geschapen voor de
begrotingen van de Vlaamse Gemeenschap. Het
decreet vormt een van de pijlers van het nieuwe
organisatiemodel van de Vlaamse administratie
(Beter Bestuurlijk Beleid). 

Het comptabiliteitsdecreet geeft uitvoering aan:
– de financiële en budgettaire cyclus en het financi-

ële en budgettaire instrumentarium;
– het begrotings- en boekhoudsysteem;
– de controle;
– algemene bepalingen inzake de toekenning van

subsidies, prijzen en giften.

Controle op de grote infrastructuurprojecten

Een voorstel van decreet houdende controle op
grote infrastructuurprojecten werd ook aangeno-
men. Het decreet houdt in dat de Vlaamse rege-
ring binnen haar diensten (inclusief de Vlaamse
openbare instellingen) een systeem van risicobe-
heer voor grote infrastructuurprojecten opzet om
voorvallen die de verwezenlijking van de doel-
stellingen in gevaar kunnen brengen te voorko-
men of in te perken.

Het decreet houdende controle op grote infrastruc-
tuurprojecten bracht met zich mee dat in het regle-
ment een procedure moest worden bepaald met
betrekking tot de aanwijzing van dergelijke grote
infrastructuurprojecten. Door de reglementswijzi-
ging van 18 februari 2004 wordt de commissie
bevoegd voor Financiën en Begroting belast met de
controle op de informatie en de frequentie van de
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voortgangsrapporten over de grote infrastructuur-
projecten, in overleg met de bevoegde minister en
met eventuele bijstand van het Rekenhof.

Publiek-private samenwerking

Een ontwerp van decreet betreffende publiek-priva-
te samenwerking, dat een wettelijk kader schept om
publiek-private Vlaamse en lokale samenwerkings-
initiatieven te faciliteren, werd aangenomen.
Vlaamse projecten moeten, na advies door het
Vlaamse Kenniscentrum PPS, door de Vlaamse
regering worden erkend. Voor lokale PPS-projecten
speelt de gemeentelijke autonomie.

Paardenwedrennen

Een voorstel van decreet dat ertoe strekt herstelmaat-
regelen voor de Vlaamse paardenwedrennen uit te
werken, werd aangenomen in het Vlaams Parlement.
Het voorstel van decreet vloeide voort uit een rond-
etafelconferentie in het Vlaams Parlement. Indien
niet de nodige maatregelen zouden worden genomen,
zou volgens de indieners deze sector volledig teloor-
gaan.

Het voorstel van decreet werd tweemaal voorgelegd
aan de Raad van State, dat tweemaal stelde dat
bepaalde cruciale bepalingen niet tot de bevoegdheid
van het Vlaams Parlement behoorden. Conform de
gecoördineerde wetten op de Raad van State werd
het voorstel midden juli 2003 aan het overlegcomité
bezorgd, dat geen advies kon uitbrengen over de
vraag of er naar zijn oordeel al dan niet bevoegd-
heidsoverschrijding is, omdat niet werd voldaan aan
de regel van de consensus. Bij de herneming van de
bespreking in de commissie, werd het voorstel
geamendeerd aangenomen zodat, volgens de indie-
ners van de amendementen, tegemoet werd gekomen
aan de opmerkingen van de Raad van State.

Aftrekmogelijkheden van gewestbelastingen 

Een ander thema dat aan bod kwam in de commissie
was de gevolgen van de federale hervorming van de
vennootschapsbelasting op de aftrekmogelijkheden
van gewestbelastingen voor de vennootschappen.
Het basistarief van de federale vennootschapsbe-
lasting werd verlaagd van 40,17 procent naar 33,99
procent. Om die verlaging budgettair te compense-
ren, opteerde de federale regering voor de schrapping
van een aantal aftrekposten, waaronder de geweste-
lijke milieuheffingen.

Het voornemen van de federale regering stuitte op
protest in industriële en politieke kringen, omdat de
sectoren die veel milieuheffingen betaalden er
ondanks de tariefdalingen in de vennootschapsbe-
lasting in bepaalde gevallen dreigden op achteruit te
gaan op het vlak van het betalen van vennoot-
schapsbelasting. Gevreesd werd verder dat vooral
de Vlaamse bedrijven het slachtoffer zouden wor-
den van de hervorming van de federale vennoot-
schapsbelasting omdat zij relatief meer milieuhef-
fingen betalen. Die stelling werd later tegengespro-
ken.

Uiteindelijk diende de Vlaamse regering voor de sec-
toren textiel en wasserijen bepalingen in bij het pro-
grammadecreet (begrotingsaanpassing 2003), waar-
door die sectoren tijdelijke degressieve vermindering
van de afvalwaterheffing krijgen. Inmiddels zouden
de betrokken sectoren de nodige milieu-investerin-
gen moeten doen om zich aan de gewijzigde fiscale
omgeving aan te passen.

Ook na de goedkeuring van die maatregelen bleef er
kritiek bestaan:
– Men blijft betwisten dat milieuheffingen geen

kosten voor een bedrijf zouden zijn die van het
belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken.

– De compensatiemaatregelen die werden voorge-
steld door de Vlaamse regering introduceren een
discriminatie tussen de sectoren onderling.

– De discriminatie tussen bedrijven uit eenzelfde sec-
tor worden ook niet opgelost: bedrijven die zelf
hun afvalwater zuiveren, kunnen alle kosten ver-
bonden aan het zuiveren, aftrekken van het belast-
baar inkomen, terwijl bedrijven die rechtstreeks in
de riool lozen dat niet kunnen.

– De gemeentefinanciën evolueren ten gevolge van
de federale en Vlaamse regelgeving.

Thesauriepositie VHM

Ten slotte kwamen ook de problemen met de thesau-
riepositie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
ter sprake in de commissie. Die waren een gevolg
van de interne moeilijkheden binnen de VHM,
waardoor het vertrouwen in de instelling daalde, en
van een te overmatig inzetten van thesauriemiddelen
voor investeringen.

Rekenhof: nieuw publicatiebeleid

Tot 2001 was het Vlaamse Boek met opmerkingen
van het Rekenhof als volgt opgebouwd:
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– het activiteitenverslag;
– een aantal artikelen over zogeheten bijzondere

onderzoeken, waarin het Rekenhof een aantal
opmerkingen en aanbevelingen formuleerde op
basis van een aantal diepgaande onderzoeken;

– het verslag over de uitvoering van de begroting
van het voorbije jaar.

Vanaf 2002 publiceert het Rekenhof drie (groepen
van) documenten:
– in het Rekeningenboek wordt verslag gedaan over

de uitvoering van de begroting; 
– in zijn jaarlijks activiteitenverslag wil het Reken-

hof het Vlaams Parlement tonen in welke domei-
nen van de Vlaamse overheid en op welke wijze
het tijdens het voorgaande jaar actief is geweest.
Het Rekenhof biedt een overzicht van zijn totaal-
werking, dus ook van alle activiteiten die niet
onmiddellijk tot een afzonderlijke rapportering
aan het Vlaams Parlement hebben geleid. Tegelij-
kertijd is het de bedoeling dat het Vlaams Parle-
ment door het activiteitenverslag een volledig
overzicht krijgt van de verstuurde rapporten; 

– de afzonderlijke rapporten over rechtmatigheids-
en doelmatigheidsonderzoeken vervangen het
vroegere deel met de bijzondere onderzoeken in
het Boek. De rapportering over die bijzondere
onderdelen vindt plaats voor elk onderzoek afzon-

derlijk, zodat de resultaten sneller bekend
gemaakt kunnen worden. De beleidsvoerders wor-
den zo sneller geconfronteerd met de rapportering
en de evaluatie van hun beleid en ze kunnen er zo
ook sneller iets aan doen. 

In februari 2002 stemde het Uitgebreid Bureau in
met het voorstel van de voorzitter van het Vlaams
Parlement om de afzonderlijke rapporten van het
Rekenhof niet meer automatisch ter behandeling toe
te wijzen aan de commissie bevoegd voor Financiën
en Begroting. Een rapport van het Rekenhof wordt
nu eerst toegewezen aan de bevoegde vakcommissie
die ten minste twee maanden krijgt om het in com-
missie te bespreken. Indien de bevoegde vakcom-
missie geen extra behandeltijd vraagt, verhuist het
rapport na twee maanden automatisch naar de com-
missie bevoegd voor Financiën en Begroting.

Subcommissie

De subcommissie voor Financiën en Begroting telt
6 leden: 1 lid uit elke fractie. De besprekingen zijn
niet openbaar. Tot het zittingsjaar 2001-2002
besliste de subcommissie bij consensus. Als gevolg
van een reglementswijziging is vanaf het zittings-
jaar 2002-2003 een consensus niet meer nodig.
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De subcommissie heeft elk zittingsjaar vooral het
Boek van het Rekenhof behandeld, naast specifieke
opdrachten van de commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting. Tijdens de bespre-
kingen van het Boek van het Rekenhof worden de
opvattingen van de afvaardiging van het Rekenhof
getoetst aan de visies van de bevoegde minister, de
minister van Financiën en Begroting, de bevoegde
diensten van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap of de Vlaamse openbare instellingen
en de leden van de subcommissie. Over deze discus-
sies werd via verslagen gerapporteerd aan de com-
missie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begro-
ting. Indien de subcommissie dat nodig achtte, wer-
den haar aanbevelingen omgezet in een voorstel van
resolutie dat aan de commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting ter stemming werd
voorgelegd. 

Verschillende thema's hebben geleid tot het indie-
nen van voorstellen van resolutie in de commissie
voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, die
nadien ook in plenaire vergadering werden aange-
nomen.

In de loop van de legislatuur kwamen onder meer de
volgende thema’s aan bod:

– NV Aquafin: gewestvergoeding voor het rende-
ment op het eigen vermogen; 

– een audit van de informatisering van het Vlaams
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen
met een Handicap;

– de drinkwatervoorziening in Vlaanderen;
– de overeenkomst voor helicopterbeloodsing;
– de gesubsidieerde culturele centra;
– de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij: beheers-

overeenkomst, personeelsaangelegenheden en de
effectisering van woonkredieten;

– de Vlaamse Landmaatschappij: de gunning van
overheidsopdrachten;

– het milieurapport van de Vlaamse Milieumaat-
schappij;

– de rekeningen van de Vlaamse Milieuholding;
– de outsourcing van de informaticafunctie bij het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De volgende thema’s hebben aanleiding gegeven tot
het formuleren van aanbevelingen in voorstellen
van resolutie, die nadien door de plenaire vergade-
ring werden aangenomen: 
– het kas- en schuldbeheer (naar aanleiding van de

bespreking van een rapport van de Vlaamse rege-
ring);
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– het aanstellen van advocaten door de Vlaamse
overheid;

– de uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

Door het nieuwe publicatiebeleid van het Rekenhof
en de beslissing om de rapporten voor te leggen aan
de bevoegde commissie zijn er sinds het zittingsjaar
2002-2003 minder rapporten via de commissie voor
Algemeen Beleid, Financiën en Begroting naar de
subcommissie voor Financiën en Begroting doorge-
stroomd.

2.2.2 Commissie voor Binnenlandse Aangele-
genheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid

Binnenlandse Aangelegenheden

Tijdens deze legislatuur werden de fondsen
bestemd voor de financiering van de werking van
de lokale besturen grondig hervormd. 

Het decreet tot vaststelling van de regels inzake de
dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeente-
fonds voegt verschillende fondsen ter financiering
van de gemeenten, met name het Investeringsfonds
en het waarborggedeelte van het Sociaal Impuls-
fonds, bij de dotatie van het Vlaams Gemeente-
fonds. Dat geeft de gemeenten meer autonomie bij
de besteding van de middelen en het betekent voor

hen ook een grote administratieve vereenvoudi-
ging. Het nieuwe Gemeentefonds trad in werking
op 1 januari 2003.

De hervorming van de fondsen voor de lokale
besturen ging gepaard met een verhoging van de
middelen voor de lokale besturen. Bij het begin
van de legislatuur werd de volledige indexering
van het Gemeentefonds al hersteld en bij de inwer-
kingtreding van het nieuwe Gemeentefonds op 1
januari 2003 werd de startdotatie aanzienlijk ver-
hoogd. In vergelijking met 1999 kende het ver-
nieuwde Gemeentefonds daardoor een groei van
22,8%.

Door het decreet tot vaststelling van de regels inza-
ke de werking en de verdeling van het Vlaams Ste-
denfonds kwamen de zogenaamde SIF-plusmidde-
len terecht in het Stedenfonds, dat als opdracht
heeft de grootsteden Antwerpen en Gent, 10 cen-
trumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie te ondersteunen bij het voeren van een duur-
zaam stedenbeleid. Het Sociaal Impulsfonds, dat in
1996 was opgericht,  werd opgeheven. Meer nog
dan het Sociaal Impulsfonds moet het Stedenfonds
gebaseerd zijn op maatwerk, waarbij de Vlaamse
regering het kader schetst en de strategische doel-
stellingen vaststelt, terwijl de stad zelf moet aange-
ven op welke terreinen zij prioritair wil werken.
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Het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking, dat de intercommunale wet van 22
december 1986 vervangt, gaf aanleiding tot een
belangrijke hervorming van het intercommunale
landschap. Het decreet biedt de gemeenten een uit-
gebreid gamma aan samenwerkingsmogelijkheden
aan, gaande van de vrij stringente samenwerking
van de intercommunale in haar vroegere vorm tot
drie lichtere samenwerkingsvormen. De intercom-
munale samenwerking wordt eveneens gedemocra-
tiseerd door een versterking van de betrokkenheid
van de gemeenteraden, door het inperken van
intercommunales met meervoudige doelstellingen,
en door het feit dat de privé-partners - weliswaar
na een lange overgangsperiode - uit de intercom-
munale samenwerking moeten stappen. De provin-
cies mogen nog participeren tot maximaal 20% van
het maatschappelijk kapitaal van de intergemeente-
lijke samenwerkingsvorm.

De gewesten werden op 1 januari 2002 bevoegd
voor de kerkfabrieken en de instellingen die belast
zijn met het beheer van de temporaliën van de
erkende erediensten. Van deze bevoegdheid werd
gebruik gemaakt om de eerste stappen te zetten
naar een modernisering van de ruim 200 jaar oude
wetgeving inzake de kerkfabrieken. Het decreet
betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten heeft betrekking op de zes
erkende erediensten, met name de rooms-katholie-
ke, de protestantse, de israëlitische en de anglicaan-
se eredienst op gemeentelijk vlak, en de islamiti-
sche en orthodoxe eredienst op provinciaal vlak.

De gewesten werden op 1 januari 2002 eveneens
bevoegd voor de problematiek van de begraaf-
plaatsen en de lijkbezorging. Het decreet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging behield een
aantal elementen uit de federale wet (bijvoorbeeld
de gemeentelijke autonomie) maar zorgde ook
voor een modernisering van de begrafeniswetge-
ving en de funeraire cultuur.  

Tijdens deze legislatuur werden op basis van parle-
mentaire initiatieven verschillende nieuwe stappen
gezet om het administratieve toezicht op gemeen-
ten, OCMW's en provincies te vereenvoudigen.
Meestal kwam dit neer op het vervangen van het
goedkeuringstoezicht door een algemeen toezicht. 

In het kader van de controlerende taak van de com-
missie was de ontwikkeling van de gemeentelijke
financiën een bijzonder aandachtspunt. Naar aan-

leiding van begrotingsbesprekingen, gedachtewis-
selingen, interpellaties en vragen om uitleg werd
vooral de nadruk gelegd op de financiële gevolgen
voor de gemeenten van de politiehervorming en
het verlies aan inkomsten ingevolge de vrijmaking
van de Europese energiemarkten. Er werd aange-
drongen op concrete maatregelen tot verdeling van
de zogenaamde ‘Elia’-middelen, waarvoor de
gemeenten echter van de federale overheid afhan-
kelijk zijn. Anderzijds trad het nieuwe Gemeente-
fonds in werking op 1 januari 2003, waardoor de
gemeenten konden rekenen op een forse verhoging
van de dotatie van de Vlaamse overheid (zie
supra).

Stedelijk Beleid

In het kader van het stedelijk beleid was uiteraard
de opheffing van het Sociaal Impulsfonds en de
oprichting van een Stedenfonds (zie supra) heel
belangrijk.

Daarnaast werd een decreet houdende de onder-
steuning van stadsvernieuwingsprojecten goedge-
keurd, dat de steden wil ondersteunen bij het
opzetten en uitvoeren van grotere infrastructuur-
projecten. Hiermee worden totaalprojecten
bedoeld die een hefboomfunctie hebben in een
buurt of wijk en dus voor een nieuwe dynamiek
kunnen zorgen. Hiervoor werd een budget van 25
miljoen euro ten laste van het Financieringsfonds
voor schuldafbouw en Eenmalige Investeringen ter
beschikking gesteld. De projecten, die door een
gemengde jury worden beoordeeld, moeten wor-
den opgezet via een publiek-private samenwer-
king. De grootsteden Antwerpen en Gent, elf
regionale steden, eenentwintig provinciale steden
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie komen
voor de projectondersteuning in aanmerking. Om
te vermijden dat de eerder beperkte middelen over
een te groot aantal projecten worden versnipperd,
mikt men op een beperkt aantal projecten maar met
een zo groot mogelijk effect. Het Stadsvernieu-
wingsfonds gold in principe voor één jaar maar
naar aanleiding van de begrotingscontrole 2003
werd een tweede oproep voor stadsvernieuwings-
projecten gelanceerd.

Huisvesting

Het voornemen van de Vlaamse regering om
15.000 extra sociale huurwoningen te realiseren
kreeg tijdens deze legislatuur veel aandacht naar
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aanleiding van begrotingsbesprekingen, interpella-
ties en vragen om uitleg. In het kader van die doel-
stelling werd een structuur van publiek-private
samenwerking (PPS) voor de sociale huisvesting
opgezet.

De heffing ter bestrijding van de leegstand en ver-
krotting van gebouwen en/of woningen, ingevoerd
via het programmadecreet 1996, werd ingrijpend
gewijzigd. Het bestaande leegstandsdecreet ver-
oorzaakte veel weerstand door een gebrekkige
informatie, het schenden van de redelijke behan-
deltermijnen en het feit dat de helft van de inge-
diende bezwaarschriften (op een totaal van ruim
60.000) gegrond bleken. Op basis van een parle-
mentair initiatief werd de procedure doorzichtiger
gemaakt met een scheiding van de fiscale procedu-
re en de procedure van inventarisatie van de leeg-
stand. Er werd een speciale commissie opgericht
om te oordelen of er bij een leegstandsdossier geen
sprake is van overmacht. Bovendien werd er een
standstill (bevriezing) ingevoerd met betrekking
tot alle leegstandsdossiers van de jaren 2002 en
2003. Ten slotte werden er mogelijkheden gecre-
eerd opdat de gemeenten zelf (in plaats van het
gewest) zouden zorgen voor de leegstandsheffing.

Eveneens op basis van een parlementair initiatief
werd een regeling uitgewerkt waardoor de Vlaam-

se regering op verzoek van gemeenten gratis rook-
melders ter beschikking stelt. De bedoeling hier-
van is om, op basis van vrijwilligheid, in iedere
woning ten minste één rookmelder te plaatsen en
op die manier het aantal slachtoffers van woning-
branden te verminderen.

De financiële problemen van (vooral) stedelijke
socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM’s) kwa-
men tijdens deze legislatuur vaak aan bod naar
aanleiding van begrotingsbesprekingen, interpella-
ties, hoorzittingen en werkbezoeken. Naar aanlei-
ding van de begroting 2003 werd op die behoeften
ingespeeld via een krediet van 6.150.000 euro dat
als verhuursubsidie aan de meest noodlijdende
maatschappijen werd toegekend. Tijdens de begro-
tingscontrole werd dat bedrag verhoogd met
4.850.000 euro zodat het in totaal ging om een kre-
diet van 11 miljoen euro.

Tijdens deze legislatuur kwam de sector van de
huisvesting in opspraak na persartikelen over mis-
bruiken bij socialehuisvestingsmaatschappijen. Dit
gaf aanleiding tot een administratief onderzoek bij
de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
door de Interne Audit van de Vlaamse Gemeen-
schap. De resultaten hiervan kwamen ruim aan bod
tijdens hoorzittingen met de nieuwe voorzitter van
de VHM en met de Interne Audit. 
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Door het decreet houdende machtiging tot creatie
van het privaatrechtelijk vormgegeven extern ver-
zelfstandigd agentschap NV Vlaamse Maatschap-
pij voor Sociaal Woonkrediet, uitgevaardigd in het
kader van het Beter Bestuurlijk Beleid, werd een
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet
opgericht die de financiële activiteiten van de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij overneemt en
voortzet. De overige opdrachten van de VHM,
onder meer op het vlak van de projecten sociale
woningbouw, de begeleiding van de socialehuis-
vestingsmaatschappijen en het toezicht op die
actoren, zullen worden overgenomen door respec-
tievelijk het agentschap RWO-Vlaanderen en het
agentschap Inspectie RWO.

2.2.3 Commissie voor Brussel en de Vlaamse
Rand

Van adviescomité tot commissie

Het in 1990-1991 opgerichte "advies- en overleg-
comité voor Brussel en Vlaams-Brabant", werd
vanaf het zittingsjaar 1999-2000 omgevormd tot
de "commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand".
Door de omvorming van deze adviescommissie tot
een volwaardige parlementaire commissie, wil de
Vlaamse parlementaire gemeenschap uitdrukking
geven aan het belang dat zij hecht aan de specifie-
ke problematiek van Brussel en de Vlaamse Rand
(en bij uitbreiding aan heel Vlaams-Brabant).

De omvorming van een adviescommissie tot een
commissie had tot gevolg dat gedurende het eerste
werkjaar van de commissie, er op zoek moest
gegaan worden naar een nieuwe invulling van de
taakstelling. Het eerste jaar ging er tijdens de
begrotingsbesprekingen nogal wat aandacht naar
de financiële problemen van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie (VGC).

Alle leden van de Vlaamse regering werden tijdens
de legislatuur gehoord over hun beleid en de
gevolgen van hun beleid in Brussel en de Vlaamse
Rand.

Verschillende bevoegde ministers

In de loop van deze legislatuur zijn verschillende
Vlaamse ministers bevoegd geweest voor Brussel-
se/hoofdstedelijke aangelegenheden en/of de
Vlaamse Rand.

– Tot zijn ontslag in juli 2002 was minister Bert
Anciaux bevoegd voor Brusselse aangelegenhe-
den en coördinerend minister voor het beleid in
de Vlaamse Rand. 

– Minister Guy Vanhengel werd op 3 juli 2002
bevoegd voor Brusselse aangelegenheden, met
uitzondering van het toezicht op de VGC, waar-
voor minister-president Patrick Dewael bevoegd
werd. Minister Paul Van Grembergen werd
bevoegd voor de coördinatie van het beleid in de
Rand.

– Op het einde van het zittingsjaar 2002-2003
kwam er een nieuwe ministerwissel voor Brus-
selse aangelegenheden door de wijzigingen in de
Vlaamse regering als gevolg van de federale ver-
kiezingen. Minister Van Grembergen bleef
bevoegd voor het beleid met betrekking tot de
rand. Minister-president Bart Somers werd vanaf
10 juni 2003 bevoegd voor Brusselse aangele-
genheden, met uitzondering van het toezicht op
de VGC, waarvoor minister Adelheid Byttebier
bevoegd werd.

Van Brusselse naar hoofdstedelijke aangelegenhe-
den

Aangezien het predikaat ‘Brusselse aangelegenhe-
den’ te veel verwijst naar louter lokale Brusselse
aangelegenheden, werd vanaf het zittingsjaar
2003-2004 deze titulatuur vervangen door
‘hoofdstedelijke aangelegenheden", wegens het
belang van Brussel als hoofdstad van de Vlaamse
Gemeenschap en de band van de hoofdstad met
haar hinterland en met haar gemeenschap.

Brusselnorm of 300.000-norm

In haar verhouding met de Vlaamse gemeen-
schapsinstellingen in Brussel, was het uitgangs-
punt en de norm voor het beleid van de Vlaamse
regering ten aanzien van Brussel de zogenaamde
‘Brusselnorm’ of 300.000-norm. Die norm houdt
in dat een derde van de Brusselse bevolking of
300.000 Brusselaars de doelgroep van het beleid in
Brussel uitmaakt. De norm werd gehanteerd als
toets voor het beleid en het financiële engagement
in de sectoren waarin Vlaanderen via de Vlaamse
Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie bevoegdheden uitoefent in Brussel.
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Vlaams-Brusselfonds

In het kader van de invoering van het nultarief
voor het kijk- en luistergeld vanaf 2002, werd
besloten dat 20 percent van het kijk- en luistergeld
dat in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt
geïnd, ter compensatie opnieuw wordt geïn-
vesteerd in initiatieven ten gunste van de gebrui-
kers van instellingen die wegens hun activiteiten
(voor culturele aangelegenheden en onderwijs) of
hun organisatie (voor persoonsgebonden aangele-
genheden) beschouwd worden als uitsluitend te
behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Resoluties

In een resolutie over de tweetaligheid van contrac-
tuele ambtenaren in de gemeenten en OCMW’s
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, werd
de Vlaamse regering gevraagd toe te zien op de
goede uitvoering van het taalhoffelijkheidsakkoord
en zich in te zetten voor de verdere bevordering
van de tweetaligheid van de ambtenaren van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

In een andere resolutie wordt aan de Vlaamse rege-
ring gevraagd om bij beleidsbeslissingen die ook in
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad van toepas-
sing zijn, structureel meer aandacht te besteden aan
de gevolgen voor de Nederlandstalige inwoners van
Brussel en voor de instellingen die in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd zijn en die
beschouwd moeten worden uitsluitend te behoren tot
de Vlaamse Gemeenschap wegens hun activiteiten
of wegens hun organisatie. De beleidseffecten moe-
ten van bij de aanvang gemeten worden in nauwe
samenwerking met de VGC. In officiële adviesraden
en werkgroepen die beleidsvoorbereidend werk ver-
richten, moet zoveel mogelijk een vertegenwoordi-
ger worden opgenomen uit Brussel, die de specifieke
Brusselse context kent.

Een andere resolutie was ingegeven door de herop-
richting van een Adviesraad voor de Franstaligen
uit de Brusselse Randgemeenten door de Franse
Gemeenschapscommissie.

In het laatste zittingsjaar werd een resolutie aange-
nomen waarbij meer aandacht wordt gevraagd
voor Vlabinvest in het kader van kwaliteitsvolle
huisvesting met semi-sociaal karakter in de
Vlaamse Rand. Het werkingsgebied van Vlabin-
vest moet worden uitgebreid tot het grondgebied

van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de
gemeenten Kortenberg, Bertem, Huldenberg en
Tervuren. Het voorkooprecht moet worden toege-
kend aan Vlabinvest en erfpacht moet worden aan-
gemoedigd. Daarvoor moeten de nodige financiële
middelen worden uitgetrokken en moet er rekening
gehouden worden met de faciliteitengemeenten
door middel van een verdeelsleutel.

Verzoekschrift over Vlaamse ziekenhuizen in Brus-
sel

Naar aanleiding van de behandeling van een col-
lectief verzoekschrift tot oprichting van Vlaamse
ziekenhuizen in Brussel, vraagt de commissie voor
Brussel en de Vlaamse Rand: 
– een haalbaarheidsstudie omtrent de uitbouw van

het Vlaamse gezondheidszorgnetwerk, waarin
onder meer de meerwaarde en de haalbaarheid
onderzocht worden van de bouw van een nieuw
Vlaams ziekenhuis, de overname van een
bestaand ziekenhuis, de uitbouw van verscheide-
ne lokale Nederlandstalige zorgcentra en de
investering in poliklinieken en dagklinieken;

– de spoedige realisatie van een Nederlandstalig
virtueel zorgnetwerk en de ondersteuning van de
verenigingen van Nederlandstalige medici en
zorgverstrekkers in Brussel; 

– de uitbouw van minstens één lokaal Vlaams
zorgcentrum in de hoofdstad;

– het in gebreke blijven van de Brusselse bi-com-
munautaire ziekenhuizen inzake tweetaligheid te
blijven agenderen op het overlegcomité en bij de
bilaterale contacten met de Brusselse regering; 

– bij de federale regering aan te dringen op een
afdwingbare regeling die de wettelijke tweetalig-
heid van alle spoeddiensten en MUG's in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de
Nederlandstaligheid van de spoeddiensten en
MUG’s in Halle-Vilvoorde garandeert;  

– de bereikbaarheid van het AZ-VUB in Jette,
zowel vanuit Vlaams-Brabant als vanuit het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, te onderzoe-
ken en te verbeteren. 

Interpellaties en vragen om uitleg

De vragen om uiteg en interpellaties over Brussel-
se/hoofdstedelijke aangelegenheden die tijdens de
legislatuur aan bod kwamen, handelden voorname-
lijk over de volgende onderwerpen:
– het taalgebruik in Brussel, in het bijzonder in de

gezondheidszorg (de toepassing van de taalwet-
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geving en het taalgebruik in de Brusselse zieken-
huizen en bij de medische urgentiediensten in en
rond Brussel, de erkenning van een Vlaamse
huisartsenkring);

– de personeelsproblematiek in de gezondheids-
zorg en in de social-profitsector in Brussel;

– het onthaal- en communicatiebeleid voor de
Brusselse Vlamingen, de anderstalige Brusselaars
en de inwoners van de Rand en de taalpromotie;

– de versterking van de Vlaamse aanwezigheid in
Brussel;

– de precieze draagwijdte van de voogdij over en
de autonomie van de Vlaamse instellingen in
Brussel in het algemeen en de VGC in het bijzon-
der, en de bestuurlijke organisatie van Brussel; 

– de stedelijke ontwikkeling.

Wat de Vlaamse Rand betreft, werd in vragen om
uitleg en interpellaties vooral ingegaan op:
– de promotie van het Vlaamse karakter van de

Rand (en de relatie tussen Vlaams-Brabant en het
hoofdstedelijke weefsel);

– de culturele infrastructuur en de afstemming van
het culturele promotie- en informatiebeleid van
de Rand op dat van Nederlandstalig Brussel; 

– het taalgebruik in de Rand, in het bijzonder bij
de medische hulpdiensten en de opvang van
anderstaligen;

– de taalfaciliteiten;
– de vernederlandsing van het straatbeeld (Neder-

landstalige plaatsnaamborden en wegwijzers)  in
de Rand;

– het huisvestings- en grondbeleid.

2.2.4 Commissie voor Buitenlandse en Europese
Aangelegenheden

Verdragen 

Sinds 1993 heeft Vlaanderen volwaardige verdrag-
sluitende bevoegdheid verworven. Deze bevoegd-
heid is logisch: anders is de Vlaamse autonomie
immers deels betekenisloos. De commissie heeft
dan ook vooral de meest uiteenlopende internatio-
nale akkoorden goedgekeurd. Door het Vlaams
Parlement werden in de afgelopen legislatuur niet
minder dan 127 verdragen in een instemmingsde-
creet goedgekeurd. 

Bij de overgrote meerderheid van deze verdragen
(117) ging het om zogenaamde "gemengde" ver-
dragen, waarbij aan Belgische kant ook andere
regionale overheden, of vaak ook de federale over-
heid, verdragsluitende partij zijn. De overige tien
gevallen waren "exclusieve" verdragen, die geslo-
ten werden tussen Vlaanderen enerzijds en een
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andere staat of een multilaterale of internationale
organisatie anderzijds. 

De meest markante exclusieve verdragen zijn
ongetwijfeld de algemene (die gaan over alle
domeinen waarvoor Vlaanderen bevoegd is)
samenwerkingsakkoorden met Tsjechië, Slowakije,
Bulgarije en Slovenië. Met die vier akkoorden
werd tijdens deze legislatuur het proces afgerond
waarbij Vlaanderen er vanaf 1993 naar streefde om
verdragsrechtelijke betrekkingen aan te knopen
met tien landen uit Centraal- en Oost-Europa die
de meeste kans maakten op EU-lidmaatschap. Van
die tien prospectieve EU-kandidaten, zijn er op 1
mei 2004 ook acht effectief toegetreden tot de
Unie. Van de landen waarmee Vlaanderen een
exclusief samenwerkingsakkoord heeft, voldoen
momenteel enkel Roemenië en Bulgarije nog niet
aan de voorwaarden voor EU-lidmaatschap. 

Twee andere exclusieve verdragen zijn de uitdruk-
king van het belang van Nederland als prioritair
partnerland voor het Vlaamse buitenlandse beleid.
De twee verdragen gaan, in de context van de har-
monisering en schaalvergroting in het Europese
hogeronderwijslandschap, over de onderwijssa-
menwerking: het verdrag over de oprichting van de
Transnationale Universiteit Limburg (TUL) en het
verdrag inzake de wederzijdse accreditatie van
opleidingen in het hoger onderwijs. 

Met Frankrijk kwam een ander belangrijk exclusief
bilateraal akkoord tot stand over de samenwerking
op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en
wetenschappen. Dat verdrag wijkt daardoor overi-
gens enigszins af van de gangbare "algemene"
samenwerkingsakkoorden (zoals de hogervermelde
akkoorden met de tien Centraal- en Oost-Europese
landen), maar anderzijds is het ook geen specifiek
"thematisch" akkoord (zoals de twee onderwijsak-
koorden met Nederland). 

De meeste verdragen zijn gemengde verdragen. De
investeringsbeschermingsakkoorden die de Bel-
gisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU)
afsluit met landen die geen lid zijn van de OESO
vormen daarbij veruit de meerderheid (38 in
totaal). Alleen in het laatste zittingsjaar van de
legislatuur werd er slechts met drie landen (Bela-
rus, Costa Rica en Thailand) een dergelijk akkoord
afgesloten.

De categorie van de BLEU-akkoorden wordt in
omvang onmiddellijk gevolgd door de akkoorden
die Vlaanderen mee moet goedkeuren in het kader
van de Europese Unie. Daarbij gaat het steeds om
zogenaamde "dubbelgemengde" verdragen, aange-
zien ook de EU zelf (naast België en zijn deelstaten)
die akkoorden moet goedkeuren. Dat deze types
akkoorden zo talrijk zijn, is het gevolg van de toene-
mende economische globalisering en het toenemen-
de gewicht van Europa in de internationale context.

Een andere opvallende tendens is de toename van
het aantal milieuverdragen. Vlaanderen heeft in de
afgelopen legislatuur niet minder dan vijftien ver-
dragen goedgekeurd die uitsluitend over milieu-
kwesties gaan. Vermeldenswaard in deze categorie
zijn, onder andere, het Verdrag van Aarhus betref-
fende de toegang tot informatie, inspraak bij
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake
milieu-aangelegenheden en het Kyoto-protocol
over het terugdringen van de uitstoot van broeikas-
gassen. Die twee verdragen hebben een ruime
draagwijdte, terwijl de meeste andere milieuver-
dragen gaan over specifieke deelaspecten zoals
vervuilende stoffen, biotopen of diersoorten. De
aangroei van deze categorie van verdragen geeft
aan dat gedurende de jaren negentig de aandacht
voor de grensoverschrijdende problematiek van het
leefmilieu vergroot. 

Ook het individu wordt meer en meer subject
binnen het volkenrecht: er is een toename van het
aantal verdragen over de versterking van de rechts-
bescherming van personen. Zo kwamen er diverse
aanvullingen bij het Verdrag inzake de Rechten
van het Kind (o.a. gericht op het tegengaan van de
verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinder-
pornografie), kwam er een verdrag tot bescher-
ming van het kind en samenwerking inzake inter-
landelijke adoptie, en kwam er een verdrag voor de
strijd tegen de mensenhandel (in het bijzonder de
vrouwenhandel en kinderhandel). 

Ten slotte kan nog het akkoord inzake grensover-
schrijdende samenwerking tussen territoriale
gemeenschappen en lokale openbare lichamen
worden vermeld, dat in de loop van het zittingsjaar
2003-2004 werd goedgekeurd. Dit gemengde ver-
drag kwam tot stand tussen Frankrijk enerzijds en
België, Vlaanderen, de Franse Gemeenschap en
het Waalse Gewest anderzijds en heeft vooral
repercussies voor de samenwerking tussen Zuid-
West-Vlaanderen en Nord-Pas-de-Calais.
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Het Vlaams Parlement heeft de Vlaamse regering
duidelijk gemaakt niet te willen weten van het
Raamverdrag van de Raad van Europa tot bescher-
ming van de nationale minderheden omdat duide-
lijk was dat bepaalde Franstaligen in Vlaanderen
de intentie hadden om het verdrag te misbruiken in
een poging om voor zichzelf allerhande voordelen
binnen te halen, wat in conflict zou komen met het
systeem van evenwichten en mechanismen ter
bescherming van minderheden, inherent aan het
Belgische model. 

Europa 

De interesse van de commissieleden voor Europese
aangelegenheden is altijd groot geweest. Vlaande-
ren heeft zich altijd al sterk pro-Europees opge-
steld, zonder daarbij zijn kritische zin te verliezen,
zoals mocht blijken uit diverse vragen om uitleg en
interpellaties over dit onderwerp tijdens de voor-
bije legislatuur. Het was niet evident om de uitge-
breide Europese beleidsmaterie(s) op een adequate
manier te volgen, wat soms tot frustratie leidde bij
de commissie. Een haalbare en adequate oplossing
voor dit probleem ligt niet voor de hand. 

De twee thema’s die op het Europese niveau de
actualiteit beheersten waren ook de hoofdthema’s
van de commissie: de uitbreiding van de Unie en
de institutionele aanpassingen die doorgevoerd
moesten worden om deze uitbreidingsoperatie in
goede banen te leiden en de Europese instellingen
en de Europese besluitvorming werkbaar te hou-
den.

Tamelijk vroeg in de legislatuur werd een bespre-
king gewijd aan de resultaten van de Europese
Raad van Nice (van einde 2000), die leidde tot het
Verdrag van Nice, dat later eveneens werd bespro-
ken en goedgekeurd in de commissie. Door de
onvolkomenheden van dit verdrag werd, op het
einde van het Belgische EU-voorzitterschap (in de
tweede helft van 2001), in de zogenaamde "Verkla-
ring van Laken" de Europese Conventie opgericht,
die de opdracht meekreeg om een "grondwettelijk
verdrag" voor de Europese Unie op te stellen: een
geïntegreerde tekst over de bevoegdheids- en
beslissingsstructuren aangepast aan de toekomsti-
ge uitgebreide Unie. De commissie besprak de
besluiten van de Europese Raad van Laken en pro-
beerde daarna eveneens de werkzaamheden van de
Europese Conventie te volgen. 

Het ontwerp van Europese Grondwet van de Con-
ventie raakte voor de afsluiting van de legislatuur
echter niet meer goedgekeurd door de Europese
staats- en regeringsleiders, waardoor de commissie
er geen slotdebat aan kon wijden. Omdat pas op de
Europese Raad van 18 en 19 juni 2004 overeen-
stemming werd bereikt over de Europese Grond-
wet moet de Unie, die sinds 1 mei 2004 tien nieu-
we lidstaten telt, bestuurd worden via de structuren
en beslissingsprocedures van het Verdrag van
Nice.

Het hele uitbreidingsproces van de EU werd
gevolgd door de commissie, door interpellaties en
vragen om uitleg aan de bevoegde minister over de
concrete gevolgen van de uitbreiding en over de
vraag of er op termijn grenzen zijn aan de geogra-
fische uitbreiding van de Europese Unie. In het-
zelfde kader heeft de commissie het Verdrag van
Athene tot uitbreiding van de EU met tien nieuwe
lidstaten goedgekeurd (Estland, Letland, Litou-
wen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slove-
nië, Malta en Cyprus). Naar aanleiding daarvan
werd de nieuwe optie van de Vlaamse regering
besproken om een beleid te voeren ten aanzien van
de nieuwe buitengordel van de Europese Unie.
Doordat het voorbereidende rapport over die
beleidsoptie pas helemaal op het einde van de
legislatuur klaar was (net toen de commissie een
laatste grote reeks verdragen goedkeurde), kon
hier echter niet meer ten gronde op worden inge-
gaan. Een vergelijkbaar rapport over de herziening
van het Vlaamse beleid ten aanzien van zijn Cen-
traal- en Oost-Europese partnerlanden die tot de
EU zijn toegetreden, kon evenmin behandeld wor-
den.

Naast die twee grote thema’s kwamen overigens
ook nog diverse andere Europese topics aan bod in
de commissie, die vooral betrekking hadden op de
toenemende internationale rol van Europa. In het
kader van het beleid van de EU ten aanzien van de
landen van het zuidelijke en oostelijke bekken van
de Middellandse Zee, werden diverse "Euromedi-
terrane" akkoorden besproken en goedgekeurd (zo
o.a. met Algerije, Libanon, Egypte, Jordanië en
Israël). De toenemende Europese rol in de com-
plexe veiligheidsarchitectuur voor de Balkan bleek
uit de goedkeuring van de stabilisatie- en associa-
tie-overeenkomsten met Macedonië en Kroatië. 

In dezelfde context van het buitenlands beleid van
de EU werd ook het Akkoord van Cotonou (de
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opvolger van de vroegere Lomé-akkoorden) tussen
de EG en de zogenaamde ACS-landen (voormalige
Europese kolonies in Afrika, de Caraïben en de
Stille Oceaan) goedgekeurd. Door dit akkoord
worden de Europese Unie en haar lidstaten voor de
twintig jaar van het akkoord de grootste donor van
ontwikkelingshulp ter wereld. Het Akkoord van
Cotonou gaat verder dan de akkoorden van Lomé:
de doelstellingen betreffen niet meer alleen ont-
wikkelingssamenwerking, maar ook het bevorde-
ren van de integratie van de ACS-landen in de
wereldeconomie via handel en investeringen.
Daarenboven is ook het onderdeel over politieke
dialoog (good governance en mensenrechten) veel
uitgebreider dan vroeger. 

Op het einde van de legislatuur hield de commissie
ook een bijzonder verhelderende hoorzitting met
de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering (de
heer Filip D’havé) bij de Permanente Vertegen-
woordiging van België bij de Europese Unie, over
de manier waarop de Vlaamse overheid het Euro-
pese gebeuren volgt en ermee interageert. 

Internationale economie

Export, internationale handel en het aantrekken
van buitenlandse investeringen zijn van vitaal
belang voor de open Vlaamse economie. In de
commissie werden daarover dan ook vragen en

interpellaties gehouden en werden de BLEU-
investeringsbeschermingsakkoorden besproken. In
de hele legislatuur kwamen twee verbonden the-
ma’s steeds opnieuw aan de orde: de uitwerking
van de verdere regionalisering van de buitenlandse
handel, overeengekomen in de Lambermontak-
koorden en de hervorming van Export Vlaanderen. 

Ten gevolge van de staatshervorming van 2001
werd de Belgische Dienst voor de Buitenlandse
Handel (BDBH) verder afgeslankt qua personeel
(dat meestendeels overstapte naar de exportdien-
sten van de drie gewesten), middelen én bevoegd-
heden. De BDBH werd, in een samenwerkingsak-
koord tussen de gewesten en de federale overheid,
vervangen door het meer confederaal georgani-
seerde Agentschap voor de Buitenlandse Handel.
Het decreet tot goedkeuring van dit samenwer-
kingsakkoord werd besproken in de commissie. 

De hervorming van Export Vlaanderen, dat in een
fusie met de Dienst Investeren in Vlaanderen
omgevormd werd tot Flanders Investment and
Trade (FIT), kreeg al vanaf het begin van de legis-
latuur de aandacht van de commissieleden. De
diverse wissels aan de top van deze instelling (vier
algemeen directeurs over een periode van vijf jaar)
waren het onderwerp van vragen en interpellaties
in de commissie, omdat twijfel ontstond over de
operationele en beleidsmatige continuïteit van de
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instelling. Halverwege de legislatuur werd in de
commissie een decreet goedgekeurd dat de basis
legde voor een eengemaakt statuut voor de buiten-
landse vertegenwoordigers van Export Vlaanderen.
Aan het einde van de legislatuur ontstond ook
meer duidelijkheid over de exacte draagwijdte van
de ombouw van Export Vlaanderen, en de plaats
die deze vernieuwde instelling inneemt in het nieu-
we Vlaamse administratieve landschap (door de
operatie Beter Bestuurlijk Beleid). Op basis van
een omstandig advies van de commissie besliste
het Vlaams Parlement dat FIT een publiekrechte-
lijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap (EVA) zou worden, dat nauw samenwerkt
met instanties uit de privé-sector (beroepsfedera-
ties, kamers van koophandel, e.d.m.). 

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat de regio-
nalisering van de wapenuitvoer van medio 2003 in
het Vlaams Parlement behandeld wordt door een
afzonderlijke commissie voor de Wapenhandel. 

Ontwikkelingssamenwerking

In het Vlaamse politieke bestel bestaat er traditio-
neel grote aandacht voor de Noord-Zuidproblema-
tiek (in de meest brede zin van het woord) en voor
het uitbouwen van een eigen Vlaamse ontwikke-
lingssamenwerking. Tijdens deze legislatuur kende
de Vlaamse regering voor het eerst een minister
die specifiek verantwoordelijk was voor de materie
ontwikkelingssamenwerking (voordien viel die
bevoegdheid onder de minister bevoegd voor het
algemene buitenlandse beleid) en die daarvoor ook
een eigen budget had. 

De eerste Vlaamse minister van ontwikkelingssa-
menwerking, Bert Anciaux, lanceerde tijdens het zit-
tingsjaar 2000-2001 het concept "horizontale samen-
werkingsontwikkeling": elk departement  van de
Vlaamse overheid heeft zijn verantwoordelijkheid
inzake samenwerking met de derde wereld en houdt
daarbij rekening met de input en de leermogelijkhe-
den die de derde wereld zelf biedt (er is niet langer
sprake van een éénrichtingsproces). Vooral door zijn
"horizontale" karakter week dit concept af van de
klassieke ontwikkelingssamenwerking, die gestuurd
wordt door één verticaal gestructureerd departement.
Verder moest ook het draagvlak voor het derdewe-
reldbeleid bij de Vlaamse bevolking aanzienlijk wor-
den versterkt, via sensibiliserings- en educatiepro-
jecten en via gemeentelijke convenants. 

Van bij het begin van deze operatie, leefden er in
alle politieke fracties grote twijfels over de prakti-
sche haalbaarheid van deze ombouwoperatie, die
een diepgaande heroriëntatie inhield van het jonge
Vlaamse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Die
twijfels betroffen de validiteit van de nieuwe
beleidslijnen, de concrete projectmatige en budget-
taire engagementen die de diverse Vlaamse
ministers wilden aangaan en de mate waarin het
geheel gecoördineerd zou verlopen. De twijfels
van het parlement bleken gegrond te zijn. Na het
vertrek van minister Bert Anciaux, bleek uit een
evaluatie dat het concept veel te theoretisch was
om ook in de praktijk te kunnen functioneren. Zijn
opvolgster, mevrouw Mieke Vogels, stapte defini-
tief af van de horizontale ontwikkelingssamenwer-
king.

Een meer blijvende erfenis van de periode-Anci-
aux waren de proefprojecten die werden opgezet
rond ontwikkelingseducatie en gemeentelijke ont-
wikkelingssamenwerkingsconvenants. Met die
projecten wilde men gedurende drie jaar (2002 tot
2004) de nodige ervaring opdoen, met het oog op
het uitwerken van een decretaal kader. De commis-
sie keurde deze experimenten goed.

Verder werd beslist dat de Vlaamse ontwikkelings-
samenwerking opteert voor geografische en thema-
tische concentratie. Geografisch zou de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking zich toespitsen op
Zuid-Afrika (dat al een prioritaire partner van
Vlaanderen was), Mozambique (omdat dit land
deel uitmaakt van de ruimere regio Zuidelijk Afri-
ka en daardoor mee vanuit Zuid-Afrika "bewerkt"
kan worden) en Marokko (wegens de tamelijk
omvangrijke allochtone Marokkaanse gemeen-
schap in Vlaanderen, waardoor er extra mogelijk-
heden tot samenwerking zouden moeten zijn). De
centrale thema’s in de Vlaamse ontwikkelingssa-
menwerking zijn: het bevorderen van duurzaam-
heid, gelijke kansen en mensenrechten, en de pre-
ventie van HIV/AIDS. 

De commissie ondervroeg de bevoegde ministers
over de evolutie (of het ontbreken daarvan) van de
verdere regionalisering van aspecten van ontwik-
kelingssamenwerking op basis van de Lambermon-
takkoorden. De afspraken daarover zijn nog niet
geconcretiseerd of uitgevoerd.

In het laatste zittingsjaar van de legislatuur werden
drie ontwerpen van decreet aangenomen: over (1)
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ontwikkelingseducatie, (2) gemeentelijke conve-
nants en (3) microfinanciering. Microfinanciering
is een systeem van waarborgverlening door de
Vlaamse overheid aan Vlaamse ontwikkelings-
fondsen die, via zusterorganisaties in het Zuiden,
(micro)kredieten ter beschikking stellen in ontwik-
kelingslanden. Over dat systeem bestond er al een
besluit van de Vlaamse regering, dat in de praktijk
echter moeilijk werkbaar bleek. Op de domeinen 1
en 2 liepen al de hele legislatuur een aantal proef-
projecten. Uit de resultaten van die proefprojecten
en de ervaringen met het bestaande besluit, werd
lering getrokken bij het opstellen van de drie
genoemde ontwerpen van decreet. 

In de laatste weken van de legislatuur werd door
een aantal parlementsleden van de meerderheid
een voorstel van kaderdecreet voor de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking ingediend. Dat
decreet had de ambitie om in grote lijnen de doel-
stellingen, de principes, de instrumenten, de richt-
lijnen voor de selectie van de toekomstige partner-
landen, de budgettaire aspecten van de ontwikke-
lingssamenwerking, e.d.m. vast te leggen. Doordat
het bijzonder lang geduurd had voor men het in de
meerderheid eens raakte over de tekst van het
voorstel, bleef er echter weinig tijd over om het
nog te behandelen. Omdat het voorstel bovendien
erg omvattend was, heeft de commissie het niet
kunnen afhandelen. 

Ministerwissels

Tijdens deze legislatuur was er een grote opeen-
volging van ministers bevoegd voor de sector bui-
tenland in brede zin. De bevoegdheid over het
algemene buitenlandse en Europese beleid berustte
eerst bij minister-president Patrick Dewael, daarna
bij minister Paul Van Grembergen, daarna bij
minister Jaak Gabriels en ten slotte bij minister
Patricia Ceysens. De bevoegdheid over de buiten-
landse handel had eerst minister Johan Sauwens,
en vervolgens de ministers Paul Van Grembergen,
Jaak Gabriels en Patricia Ceysens. De bevoegdheid
over ontwikkelingssamenwerking werd eerst uitge-
oefend door minister Bert Anciaux, daarna door
minister Mieke Vogels, minister Ludo Sannen en
minister Jef Tavernier. 

Het hoeft geen betoog dat commissieleden weinig
opgetogen waren met deze veelheid aan minister-
wissels. Het aanvoelen was dat deze situatie niet
bevorderlijk was voor de continuïteit van het

beleid, terwijl er bij iedere ministerwissel telkens
een overgangsperiode was, waarin het nieuwe
kabinet zich in de lopende dossiers moest inwer-
ken. De snelle opeenvolging van ministers maakte
het de commissie ook moeilijk om tekortkomingen
toe te rekenen aan een minister, die immers bijna
altijd naar zijn voorganger(s) kon verwijzen. 

2.2.5 Commissie voor Cultuur, Media en Sport

Jeugdbeleid

Het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid legt objec-
tieve criteria vast waaraan het jeugdbeleid moet
voldoen en stopt de ongecoördineerde wildgroei
van reglementen. Tevens werd de werking van de
Vlaamse Jeugdraad ingrijpend gewijzigd en werd
het Steunpunt Jeugd opgericht (cf. afschaffing van
ideologische koepels in het jeugdwerk).

Het decreet houdende de ondersteuning en de sti-
mulering van het gemeentelijk, het intergemeente-
lijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid
bundelt de voorheen aparte decreten inzake het
gemeentelijke jeugdwerkbeleid en het provinciale
jeugdwerkbeleid. Voorts werd gestreefd naar een
horizontale en verticale afstemming van een geïn-
tegreerd jeugdbeleid, en naar de bijsturing van een
aantal begrippen.

Het decreet houdende erkenning en subsidiëring
van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, onder-
steuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst
voor Jeugdtoerisme zorgt voor een afstemming van
het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake
landelijk jeugdwerk en jeugdverblijfsinfrastructuur
op het sociaal-toeristische beleid dat in het decreet
"Toerisme voor Allen" wordt vastgelegd, en waarin
de jeugd een van de vijf specifieke doelgroepen is.

Volksontwikkeling en bibliotheken

Het decreet betreffende het sociaal-cultureel vol-
wassenenwerk (SCW) brengt de voorheen aparte
decreten van 1995 inzake verenigingen, vormings-
instellingen en diensten samen in één decreet, en
voert tevens een aantal vernieuwingen in, zoals de
enveloppefinanciering, de nieuwe werksoort
"bewegingen", en een steunpunt voor het SCW.

Het decreet houdende het stimuleren van een kwa-
litatief en integraal lokaal cultuurbeleid beoogt de
integratie van verschillende domeinen van het cul-
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tuurbeleid die voorheen in aparte decreten werden
geregeld, zoals de werking van de cultuurcentra,
de openbare bibliotheken, en het lokale cultuurbe-
leid (o.a. de ondersteuning van het verenigingsle-
ven). Daarbij wordt ook het overleg en de advise-
ring van het gemeentelijk cultuurbeleid geregeld,
en wordt de intergemeentelijke culturele samen-
werking gestimuleerd. 

Het decreet betreffende de amateurkunsten beoogt
een grotere integratie van de organisaties, via
gedeeltelijke of totale samenwerkingsverbanden of
via fusies, waaraan telkens een financiële tege-
moetkoming van de overheid is gekoppeld. Per
kunstdiscipline wordt uiteindelijk nog slechts één
pluralistische organisatie erkend. Daarnaast wordt
ook projectsubsidiëring uitgetrokken, en wordt er
een steunpunt opgericht. 

Het voorstel van decreet houdende ondersteuning
van de federatie van erkende organisaties voor
volksontwikkelingswerk herstructureerde de
bovenbouw van het sociaal-cultureel werk voor
volwassenen. De subsidieregeling voor de 8
bestaande koepels die op ideologische of filosofi-
sche basis waren gestructureerd, werd afgeschaft
en vervangen door een subsidiëring van de VZW
FOV, die door de sector zelf is opgericht.

De scheiding in de culturele sector tussen onder-
steuning (door een steunpunt) en belangenverte-
genwoordiging van organisaties werd via een late-
re wijziging van dit decreet ook voor de culturele
centra consequent doorgetrokken. In het decreet
lokaal cultuurbeleid werd al eerder een Steunpunt
voor het lokaal Cultuurbeleid opgericht. Nu wordt
ook de belangenvertegenwoordiging van de cultu-
rele centra opgedragen aan de Vereniging van
Vlaamse Cultuurcentra (voorheen de Federatie van
Vlaamse Erkende Culturele Centra – FEVECC) die
ook gesubsidieerd wordt via het decreet van 6 juli
2001.

Roerend erfgoed en musea

Het decreet houdende de privaatrechtelijke cultu-
rele archiefwerking (het archiefdecreet) heeft tot
doel het bestaande decreet van 27 juni 1985 inzake
privaatrechtelijke Nederlandstalige archief- en
documentatiecentra te verruimen tot de Archief-
bank, thematische archiefinitiatieven en experi-
mentele reglementen voor culturele archiefwer-
king. De archief- en documentatiecentra van de
maatschappelijk-filosofische stromingen worden
behouden en krijgen een andere financieringsbasis.
Het decreet betreft uitdrukkelijk de private archief-
werking. Het beheer van de archieven van de
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Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden
valt dus buiten het werkingsdomein  van dit
decreet. Hiervoor werden nieuwe initiatieven aan-
gekondigd.

Het decreet tot bescherming van varend erfgoed
houdt bij de erkenning en restauratie rekening met
het specifieke karakter van varende monumenten. 

Het decreet houdende de bescherming van het roe-
rend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang
(topstukkendecreet) poogt o.a. via het instellen van
een voorkooprecht de uitvoer te beperken van
belangrijke culturele goederen die beschouwd wor-
den als behorend tot het culturele erfgoed van de
Vlaamse Gemeenschap. Tevens worden maatrege-
len ingesteld betreffende behoud, conservatie en
restauratie van dat erfgoed.

Het ontwerp van decreet houdende de organisatie
en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid
(het erfgoeddecreet) wil de kwaliteitsvolle en
duurzame zorg voor en ontsluiting van het culture-
le erfgoed stimuleren. Hiertoe voorziet het decreet
in de erkenning en subsidiëring van musea (voor-
heen het museumdecreet) voor de uitvoering van
erfgoedconvenants, voor waardevolle publicaties,
en voor de oprichting van een steunpunt.

Beeldende kunsten, muziek, letteren en podiumkun-
sten

Het kunstendecreet beoogt een integraal beleid
voor alle kunstuitingen (muziek, beeldende en
audiovisuele kunsten, theater, letteren, dans, film,
nieuwe media, enzovoort.) met voldoende ruimte
voor de eigenheid van elke kunstuiting. De subsi-
diëring is niet enkel gericht op de vaste of project-
matige ondersteuning van professionele organisa-
ties. Er is ook ruimte voor de subsidiëring van
kunstenaars, kunsteducatieve en sociaal-artistieke
organisaties, internationale projecten, steunpunten
en publicaties. De kwaliteitsbeoordeling gebeurt
door een adviescommissie die per beleidsveld
wordt opgericht. Met de instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap wordt een beheersovereen-
komst afgesloten waarin de subsidiëringsvoor-
waarden, de evaluatie en het toezicht specifiek
worden geregeld.

Los daarvan werd in een apart decreet de werking
van het Vlaams Fonds voor de Letteren versoepeld
en werden een aantal begrippen aangepast.

Media

Een nieuw decretaal kader maakt "landelijke parti-
culiere radio" via de ether voortaan mogelijk als
een alternatief voor de openbare omroep. Op basis
van het decreet werden radiolicenties toegekend
aan 4FM en Q-Music.

Een ander decreet inzake particuliere radio-omroe-
pen voert het begrip regionale radio-omroepen in,
en beoogt tevens een vlottere werking en erken-
ning van de lokale radio’s. De coördinatie van de
frequentieplannen van de Vlaamse, Franse en
Duitstalige Gemeenschap maakte vervolgens de
weg vrij voor het toekennen van nieuwe vergun-
ningen voor de lokale en provinciale radio’s en
voor de stadsradio’s.

De bevoegdheid van het Vlaams Commissariaat
voor de Media (VCM) betreffende het toezicht op
de naleving van de mediaregelgeving (mediamoni-
toring) werd behouden, maar de bevoegdheid
betreffende het verlenen van erkenningen voor
radio- en televisiezenders (opportuniteitsbeslis-
sing) kwam terug bij de Vlaamse regering. De rol
van het VCM werd daarbij beperkt tot het advise-
ren van de regering. 

Inzake televisie werd, ter uitvoering van richtlijn
95/47/Eg van het Europees Parlement, het decreet
goedgekeurd inzake het gebruik van normen voor
het uitzenden van digitale televisiesignalen. Het
decreet regelt de vaststelling van een gemeen-
schappelijk formaat voor geavanceerde televisie-
diensten in breedbeeld, en stelt normen op voor de
uitzending van digitale televisiesignalen en betaal-
televisie.

Tevens werden enkele aanpassingen aangebracht
inzake het recht op antwoord, het recht op medede-
ling en het recht op informatie, en in de reglemen-
tering betreffende regionale televisie- en telewin-
kelomroepen en werd een nieuwe beheersovereen-
komst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap
afgesloten voor de periode 2002-2006. 

Het zogenaamde telecomdecreet heeft tot doel om
richtlijn 2002/21 van het Europees Parlement inza-
ke de elektronische communicatiesector in Vlaan-
deren te implementeren. Deze richtlijn betreft de
convergentie tussen telecommunicatie en audiovi-
suele media, waarbij de grens tussen telecommuni-
catie en omroep alsmaar vager wordt.
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Sport

In 2001 kwam de uitvoering van het decreet van 13
april 1999 voor de Vlaamse sportfederaties op
kruissnelheid en werden ook de ongewilde negatie-
ve gevolgen zichtbaar. Dat werd opgevangen door
het decreet houdende regeling van de erkenning en
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de
koepelorganisatie en de organisatie voor de spor-
tieve vrijetijdsbesteding dat een verdere kwaliteits-
verhoging van het sportlandschap beoogt in het
verlengde van het Strategisch Plan voor Sportend
Vlaanderen, dat al tijdens de vorige legislatuur tot
stand werd gebracht. 

Een aanpassing van het decreet van 27 maart 1991
inzake medisch verantwoorde sportbeoefening
beoogt het opvoeren van de strijd tegen het
dopinggebruik, onder andere door het invoeren van
out-of-competition-controles, de strijd tegen de
genetische doping, het uitbreiden van de straffen
en het oprichten van de informatieve website door
de overheid.

Monumenten en landschappen

Een aanpassing van het decreet van 16 april 1996
houdende bescherming van landschappen heeft tot
doel het actieve beheer van landschappen te bevor-
deren. Er wordt een juridische basis gelegd voor de
landschapsatlas en de landschapskenmerkenkaart.
Het beschermen van omvangrijke landschappen
met de daarin karakteristieke gebouwen wordt een-
voudiger. Landschapsteams en landschapsanimato-
ren kunnen worden ingezet in definitief erkende
regionale landschappen. Naast een gerichte finan-
ciële ondersteuning moeten beschermingsbesluiten
doeltreffender worden, en wordt de rechtsonzeker-
heid voor de burger weggewerkt. 

Een aanpassing van het decreet van 30 juni 1993
houdende de bescherming van het archeologisch
patrimonium voert een aantal technische verbete-
ringen in. Tevens wordt het beschermingsbeleid
rechtstreeks toegewezen aan de afdeling Monu-
menten en Landschappen (voorheen aan het Insti-
tuut voor het Archeologisch Patrimonium IAP). Bij
het opstellen van de ruimtelijke structuurplannen
en de uitvoeringsplannen wordt ook meer rekening
gehouden met de potentiële aanwezigheid van
archeologisch erfgoed.

Het decreet houdende maatregelen tot behoud van
erfgoedlandschappen past het Europese Land-
schapsverdrag toe in Vlaanderen en heeft ook de
integratie van de landschapszorg in de ruimtelijke
ordening tot doel.

Een wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en dorps-
gezichten behelst een aanpassing van het handha-
vingsbeleid en de financiële bijdrage van het
Vlaamse Gewest aan onderhoudswerken. Boven-
dien vereenvoudigt het de procedure voor de
restauratie- of onderhoudswerkzaamheden aan
beschermde kerken.

2.2.6 Commissie voor Economie, Landbouw,
Werkgelegenheid en Toerisme

Economie

Het Vlaamse economische beleid stond tijdens
deze legislatuur vooral in het teken van de moder-
nisering van het economische overheidsinstrumen-
tarium. Van een interveniërend beleid is de Vlaam-
se overheid nu volledig overgeschakeld naar een
zogenaamd flankerend beleid, gericht op het creë-
ren van een zo gunstig mogelijk investeringskli-
maat. Belangrijk daarbij zijn diverse maatregelen
voor het ondersteunen van beginnende bedrijven.

De belangrijkste wijziging op decretaal vlak was
het decreet houdende het economisch ondersteu-
ningsbeleid, goedgekeurd op 22 januari 2003. Dat
decreet was bedoeld om het bestaande instrumen-
tarium van de zogenaamde expansiewetten, die
nog dateerden uit de jaren zeventig, te modernise-
ren, te vereenvoudigen en, vooral, af te stemmen
op de nieuwe Europese richtlijnen. Het vroegere,
‘open’ systeem, waarbij elk goedgekeurd dossier
steun kreeg, hield een risico op budgettaire onbe-
heersbaarheid in, want niemand kon voorspellen
hoeveel aanvragen het volgende jaar zouden wor-
den ingediend. Het nieuwe systeem gaat uit van
een soort wedstrijdformule, waarbij vooraf een
bepaald budget wordt vastgelegd en de steunaan-
vragen volgens een aantal criteria worden gerang-
schikt en afgehandeld (call-systeem).

De overheid trad in het verleden ook op als
investeringsmaatschappij, onder meer via de
GIMV. Het succes van GIMV leidde in de jaren
tachtig en negentig tot een beursgang, gekoppeld
aan een geleidelijke afbouw van het overheidsaan-



59

deel in GIMV. GIMV kon hierdoor niet langer als
een investeringsvehikel van de overheid optreden,
wat haar ook zou schaden in haar internationale
uitbreiding. De vroegere functie van GIMV werd
overgenomen door een reeds bestaande, maar vol-
ledig hervormde en geherkapitaliseerde investe-
ringsmaatschappij, de Participatiemaatschappij
Vlaanderen (PMV). In het kader van de operatie
Beter Bestuurlijk Beleid werd de hervorming van
de investeringsmaatschappijen afgerond met het
decreet betreffende de investeringsmaatschappijen
van de Vlaamse overheid.

Met het decreet houdende vaststelling van het
kader tot oprichting van de provinciale ontwikke-
lingsmaatschappijen (POM’s) werd een instrument
geschapen voor regionale economische ontwikke-
lingssteun.

Het was duidelijk dat een van de centrale proble-
men voor veel startende ondernemingen het aan-
trekken van het nodige risicokapitaal is. Het
decreet van 19 december 2003 betreffende het acti-
veren van risicokapitaal in Vlaanderen moet dat
verhelpen. Met dit decreet wordt de zogenaamde
ARKimedes-regeling in werking gesteld. 

Een voorstel van decreet van de heren Marc van
den Abeelen, Robert Voorhamme, Jos Stassen en
André-Emiel Bogaert, goedgekeurd op 28 januari
2004, hervormde de waarborgregeling voor kleine
en middelgrote ondernemingen

Het door de overheid aangeboden advies aan
bedrijven wordt toevertrouwd aan het Vlaams
Agentschap Ondernemen. Ondernemersvorming is
de opdracht van het Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming of Syntra Vlaanderen. Beide
agentschappen werden opgericht in het kader van
het Beter Bestuurlijk Beleid. Het moeten onder-
steuningsinstrumenten worden voor het onderne-
merschap in Vlaanderen, waardoor meer mensen
kunnen worden aangezet tot het oprichten van
ondernemingen.

Werkgelegenheid

De debatten over werkgelegenheid werden gedo-
mineerd door de conjunctuur, die in de loop van de
legislatuur grondig wijzigde. Tot einde 2001, begin
2002 boog men zich vooral over de vraag hoe men
een te verwachten schaarste op de arbeidsmarkt
zou kunnen oplossen, een vraag die met de neer-
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gaande conjunctuur steeds minder relevant werd.
De stijgende werkloosheid werd opnieuw een ‘hot
item’ en leverde stof voor tal van vragen, interpel-
laties en debatten, ook al was men zich bewust van
de relatieve machteloosheid van de politiek tegen-
over dergelijke conjunctuurgebonden fenomenen.
De debatten spitsten zich toe op de vraag wat men
in dergelijke moeilijke omstandigheden kan doen
voor doelgroepen die het zelfs in tijden van hoog-
conjunctuur moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
Probleemdossiers, zoals dat van de werkgelegen-
heidsproblematiek bij Ford-Genk werden van nabij
gevolgd.

De hervorming van de VDAB stond meermaals
centraal in de debatten over het werkgelegenheids-
beleid. De VDAB spitst zich nu toe op de begelei-
ding van werklozen. Voor het aspect arbeidsbemid-
deling werd de NV-werkholding opgericht, die vol-
ledig eigendom is van de Vlaamse overheid. NV-
Werkholding is 100 percent aandeelhouder van NV
T-groep, waarin de voormalige commerciële dien-
sten van de VDAB zijn ondergebracht. T-groep is
een onderdeel van de reguliere markt van de priva-
te arbeidsbemiddelingsorganisaties. 

Het voorstel van decreet houdende het Handvest
van de Werkzoekende werd ingediend door
mevrouw Veerle Declercq en de heren Guy Sols,
Robert Voorhamme, André-Emiel Bogaert, Jan

Laurys en Jos Stassen. Dit zuiver parlementaire
initiatief gaf aanleiding tot geanimeerde discussies
met de Vlaamse regering. De bedoeling van het
Handvest van de Werkzoekende is rechten en
plichten van werkzoekenden duidelijk te omschrij-
ven, hetgeen hun rechtszekerheid ten goede moet
komen.

De moeilijkheden van allochtonen, zowel de oude-
re (‘oudkomers’) als de jongere (‘nieuwkomers’)
generaties, op de arbeidsmarkt vormden de directe
aanleiding voor het inwerkingsdecreet. Dit decreet
vormt in feite een tweeluik met het inburgerings-
decreet. Het inwerkingsdecreet regelt de werkop-
leidingen voor allochtonen.

Sociaal-economische advies- en overlegorganen

De Sociaal-Economisch Raad van Vlaanderen
werd in het kader van het Beter Bestuurlijk Beleid
omgevormd tot de strategische adviesraad voor het
sociaal-economische beleid. Binnen de SERV zijn
sectorcommissies opgericht die zich bezighouden
met specifieke terreinen, zoals bijvoorbeeld toe-
risme of goederenvervoer. Daarnaast blijft de
SERV het overlegplatform van de Vlaamse sociale
partners.

Daarnaast werd het regionale sociaal-economische
overleg vormgegeven door het decreet op de regio-
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nale samenwerkingsverbanden (ERSV’s) de soci-
aal-economische raden van de regio (SERR’s) en
de regionale sociaal-economische overlegcomités
(RESOC’s).

Landbouw en visserij

Het decreetgevende werk op deze beide domeinen
bleef vrij beperkt. Dat is ook niet onlogisch, aan-
gezien landbouw- en visserijbeleid bijna volledig
Europese bevoegdheden zijn. De overheveling van
nagenoeg alle federale bevoegdheden inzake land-
bouw en visserij naar de gewesten heeft aan die
situatie in feite niet veel veranderd. 

De commissie discussieerde vooral over duurzame
landbouw. Naast het aannemen van een resolutie
over dat onderwerp in 2003, werd in 2004 ook een
ontwerp van decreet over de subsidiëring van
duurzame landbouwproductiemethoden en de
erkenning van centra voor meer duurzame land-
bouw goedgekeurd. 

De commissie besprak in 2004 eveneens een reso-
lutie over het maatschappelijke debat omtrent
genetisch gewijzigd voedsel. Deze resolutie was in
die zin merkwaardig dat ze de besluiten overnam
van het publieksdebat over GGO’s, dat in de loop
van 2003 was georganiseerd door het viWTA. 

Toerisme

In de debatten over het toeristische beleid werd
meer en meer de nadruk gelegd op het toerisme als
economische sector en als belangrijke werkver-
schaffer. 

De werking van Toerisme Vlaanderen werd in de
loop van de legislatuur van nabij gevolgd door de
commissie. Een en ander werd afgerond met een
bespreking van het BBB-decreet (Beter Bestuurlijk
Beleid) dat Toerisme Vlaanderen hervormde. 

Het decreet "Toerisme voor Allen" voorziet in een
nieuwe regeling voor het vroegere "sociaal toe-
risme". Algemeen werd aangenomen dat het klas-
sieke sociale toerisme niet langer in overeenstem-
ming is met de toeristische behoeften van de
hedendaagse samenleving. Met dit decreet werd
een nieuw en aangepast kader voor het sociaal toe-
risme gecreëerd.

2.2.7 Commissie voor Institutionele en Bestuur-
lijke Hervorming en Ambtenarenzaken

In het zittingsjaar 1999-2000 behandelde de com-
missie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervor-
ming en Ambtenarenzaken onder meer twee ont-
werpen van decreet waarmee de regeling van het
politiek verlof voor de Vlaamse ambtenaren werd
gewijzigd. Twee jaar later werd deze regeling nog-
maals aangepast, meer bepaald aan het federale
stelsel van politiek verlof voor provinciale en
gemeentelijke mandatarissen. Nog in het eerste zit-
tingsjaar kreeg het Geografisch Informatiesysteem
Vlaanderen een decretale grondslag. Het samen-
werkingsverband GIS-Vlaanderen werd opgericht
om het maken, gebruiken, uitwisselen en beheren
van geografische informatie door de diverse
Vlaamse overheden, te optimaliseren.

Relatie van de overheid met de burger

In het volgende zittingsjaar, 2000-2001, besteedde
de commissie in haar decreetgevende werkzaam-
heden veel aandacht aan de verbetering van de
relatie tussen de overheid en de burger. Zo behan-
delde zij onder meer voorstellen van decreet over
het klachtrecht en over de verzoekschriftenproce-
dure.

Met het decreet houdende toekenning van een
klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen
werd een interne klachtenbehandeling opgezet:
met klachten tegen een beslissing of een optreden
van een overheidsdienst of -instelling kan men
zich in eerste instantie wenden tot die dienst of
instelling zelf. Voortaan vormen de openbaarheid
van bestuur (nulde lijn), het klachtrecht (eerste
lijn), de externe klachtenbehandeling door de
Vlaamse Ombudsdienst en de verzoekschriftenpro-
cedure vier duidelijk te onderscheiden stappen in
de klachtenbehandeling. In het zittingsjaar 2001-
2002 nam de commissie ook een voorstel van reso-
lutie aan betreffende het klachtrecht ten aanzien
van de lokale besturen.

In 2002-2003 werd, na een uitvoerige bespreking,
een nieuw decreet betreffende de openbaarheid van
bestuur aangenomen, echter niet voordat de
belangrijkste specialisten terzake hun advies over
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het regeringsontwerp formuleerden tijdens een
hoorzitting.

Met de goedkeuring in 2001-2002 van een bijzon-
der decreet en een decreet tot regeling van het
recht om verzoekschriften in te dienen bij het
Vlaams Parlement, werd het petitierecht verruimd
tot een recht op een gemotiveerd antwoord vanwe-
ge het Vlaams Parlement op de verzoeken en voor-
stellen van burgers. 

Naar aanleiding van een gedachtewisseling over de
problematiek van de bevoegdheidsverdeling inza-
ke grondrechten, kwam de commissie tot de con-
clusie dat het recht van antwoord op radio en tele-
visie een exclusieve gemeenschapsbevoegdheid is,
aangezien gemeenschappen en gewesten ook
bevoegd zijn voor de grondrechten die verbonden
zijn met hun materiële bevoegdheden.

Overheidscommunicatie

Met het aannemen, tijdens het zittingsjaar 2001-
2002, van de voorstellen van decreet houdende de
controle op de communicatie van de Vlaamse
overheid en houdende controle op de regeringsme-
dedelingen, legde de commissie de basis voor de
parlementaire controle op de informatieverstrek-
king en de communicatie-initiatieven van de
Vlaamse overheid. De uitgewerkte regeling wil
vooral een kwaliteitsvol Vlaams communicatiebe-
leid bevorderen. De toetsing van dat beleid wordt
toevertrouwd aan een onafhankelijk, uit mediades-
kundigen bestaande Expertencommissie voor
Overheidscommunicatie. De parlementaire contro-
le van de regeringsmededelingen komt in handen
van een controlecommissie. Ook de mededelingen
van de voorzitter van het Vlaams Parlement zullen
worden getoetst aan de beginselen van behoorlijke
communicatie. Daartoe werd een voorstel van bij-
zonder decreet aangenomen.

De commissie keurde ook het voorstel van decreet
houdende de organisatie van het parlementair
onderzoek goed, waarmee de bestaande regeling
werd gemoderniseerd en aangepast aan de gewij-
zigde omstandigheden. Het decreet regelt de wer-
king van een onderzoekscommissie en bevat con-
crete richtlijnen, onder meer met betrekking tot de

geheimhoudingsplicht en de verhouding tussen het
parlementair en het gerechtelijk onderzoek. 

Omgaan met het oorlogsverleden

Het voorstel van resolutie betreffende de aanbeve-
lingen inzake het omgaan met het oorlogsverleden
van Vlaanderen werd door de commissie aangeno-
men op 19 februari 2002. Het Vlaams Parlement
stelt daarin aan de Vlaamse regering voor om
samen initiatieven te nemen om de verantwoorde-
lijken in de samenleving, binnen de sociaal-cultu-
rele, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke,
economische en financiële wereld, elk op hun
domein, ertoe te bewegen gepaste maatregelen te
nemen, onder meer om verdraagzaamheid en fun-
damentele mensenrechten blijvend onder de aan-
dacht te brengen in het onderwijs, de weerbaarheid
van de democratie te versterken en de verspreiding
van extremistisch, racistisch en fascistisch gedach-
tegoed te verhinderen.

Beter Bestuurlijk Beleid

Nadat in het zittingsjaar 2001-2002 al uitvoerig
werd gedebatteerd over de hervormingen inzake
bestuurlijk beleid, beter bekend onder de naam
‘Beter Bestuurlijk Beleid’, die de Vlaamse rege-
ring had aangekondigd, werd in de volgende zit-
tingsjaren werk gemaakt van de drie samenhangen-
de decreten die het project onderbouwen. Het
kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, dat het organisa-
torisch-bestuurlijke generieke kader aanreikt voor
de geplande herstructurering, en het decreet tot
regeling van strategische adviesraden, dat het
kader voor de adviesverlening over beleidsaange-
legenheden vastlegt, werden aangenomen in het
zittingsjaar 2002-2003. Het comptabiliteitsdecreet,
dat betrekking heeft op de begroting, de boekhou-
ding en de controle door het Rekenhof, werd in het
zittingsjaar 2003-2004 besproken en goedgekeurd
door de commissie voor Algemeen Beleid, Finan-
ciën en Begroting.

Uit de bespreking van de eerste twee ontwerpen,
die gepaard ging met hoorzittingen, bleek onder
meer dat het nieuwe organisatiemodel van de
Vlaamse administratie gebaseerd is op negen uit-
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gangspunten, waaronder politiek primaat en poli-
tieke verantwoordelijkheid, transparantie, deugde-
lijk bestuur, afslanking van de kabinetten en auto-
nomie voor de hoofden van de departementen en
van de agentschappen. Het Vlaamse adviesstelsel
wordt gestroomlijnd en versoberd: per homogeen
beleidsdomein komt er één strategische advies-
raad. De adviesverlening blijft wel ondergeschikt
aan de politieke besluitvorming. Zowel de rol en
de waarde van het maatschappelijke middenveld
als de inbreng van onafhankelijke deskundigen
worden expliciet erkend. ‘Advies’ en ‘overleg’
worden in aparte structuren georganiseerd.

In de tweede helft van het voor de commissie bij-
zonder drukke zittingsjaar 2003-2004 werd vooral
aandacht besteed aan de uitvoering van het kader-
decreet Bestuurlijk Beleid. De commissie nam in
die periode niet minder dan 28 uitvoeringsdecreten
aan, die het sluitstuk moesten vormen van de ope-
ratie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’. Daarnaast werden
onder meer een voorstel van decreet en een voor-
stel van resolutie aangenomen betreffende de
bescherming van Vlaamse ambtenaren die melding
maken van onregelmatigheden of misbruiken
binnen de Vlaamse overheid (klokkenluiders),
werd een regeling goedgekeurd in verband met de

controle van de verkiezingsuitgaven voor de ver-
kiezingen van het Vlaams Parlement (met het oog
op die controle werd in het Vlaams Parlement een
Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven
opgericht), en werd van 11 juli een Vlaamse
vakantiedag gemaakt.

Kieskringen voor de verkiezing van het Vlaams
Parlement en de staatshervorming

Rond de jaarwisseling 2003-2004 werd in de com-
missie uitgebreid gediscussieerd over de vraag op
basis van welke kieskringen de verkiezingen voor
het Vlaams Parlement moesten plaatsvinden. Uit-
eindelijk werd een voorstel van bijzonder decreet
aangenomen, waarmee voor de Vlaamse verkiezin-
gen provinciale kieskringen werden ingevoerd.
Voordien reeds keurde de commissie eenparig een
voorstel van resolutie goed waarmee zij het actie-
plan van de Staten-Generaal van Burgemeesters en
Schepenen Halle-Vilvoorde, die streefden naar een
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
voor de Europese verkiezingen van juni 2004,
ondersteunde.
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Algemeen werd in de commissie overigens meer-
maals en uitvoerig gedebatteerd over de te volgen
strategie met het oog op een volgende fase in de
staatshervorming, onder meer op basis van ver-
schillende voorstellen van resolutie en een Priori-
teitennota van de minister-president. 

Jaarverslagen, voortgangsrapporten en verzoek-
schriften

In elk zittingsjaar van de afgelopen legislatuur
besteedde de commissie ruime aandacht aan de
jaarverslagen van de Vlaamse Ombudsdienst. De
bespreking van die jaarverslagen leidde telkens tot
het opstellen en aannemen van een voorstel van
resolutie, waarin aan de Vlaamse regering werd
gevraagd om uitvoering te geven aan de voorstel-
len en algemene aanbevelingen van de Vlaamse
Ombudsdienst. Ook de voortgangsrapporten van
de Vlaamse regering met betrekking tot de vereen-
voudiging van de wetgeving, procedures, formulie-
ren en regels, en de jaarlijkse rapporten van de
Vlaamse regering over de samenstelling van de
kabinetten van de Vlaamse ministers werden tel-

kens besproken. De commissie behandelde ook
verschillende verzoekschriften van burgers, die
betrekking hadden op uiteenlopende onderwerpen. 

2.2.8 Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud
en Ruimtelijke Ordening 

Wat de bevoegdheid leefmilieu betreft, is het meest
kenmerkende van deze legislatuur de groeiende
impact van de Europese milieurichtlijnen op het
Vlaamse milieubeleid. Verschillende ontwerpen en
voorstellen van decreet hadden in eerste instantie
een omzetting van Europese richtlijnen tot doel,
waarbij vaak van de gelegenheid gebruik werd
gemaakt om ook andere aspecten te regelen. Ande-
re dossiers, zoals de waterzuivering en de veront-
reiniging door meststoffen, bleven onder meer in
de belangstelling wegens procedures van ingebre-
kestelling door de Europese Commissie. 

Omzetting Europese richtlijnen

In juni 2000 werd in de commissie een samenwer-
kingsakkoord tussen de federale staat en de
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gewesten goedgekeurd dat noodzakelijk was voor
de omzetting van de zogenaamde Seveso II-richt-
lijn betreffende de beheersing van zware ongeval-
len waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

In het zittingsjaar 2001-2002 werd het ontwerp van
decreet betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, het zogenaamde drinkwaterdecreet,
behandeld. Dat kaderdecreet beoogt in de eerste
plaats de omzetting van de Europese drinkwater-
richtlijn. Aan de overheid worden bovendien een
aantal beheers- en beleidsinstrumenten aangereikt
om de drinkwatersector te sturen en te ondersteu-
nen op het vlak van duurzaam watergebruik. Een
reguleringsinstantie voor drinkwatervoorziening
wordt opgericht.

In hetzelfde zittingsjaar werd een voorstel van
decreet houdende wijziging van het decreet natuur-
behoud en diverse andere decreten aangenomen.
Het voorstel beoogde de omzetting in intern recht
van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatricht-
lijn, waarin doelstellingen worden bepaald voor de
instandhouding van natuurlijke habitats en van
wilde vogels en dier- en plantensoorten van Euro-
pees belang. Een tweede doelstelling betreft de
operationalisering van de afbakening van het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en een betere
afstemming van die afbakening op de wetgeving
inzake ruimtelijke ordening. Het  invoeren van een
openbaar onderzoek moet bijdragen tot het verho-
gen van het maatschappelijke draagvlak voor het
natuurbehoud. De afbakening van het VEN en de
gevolgen voor landbouwers, vissers en jagers in de
afgebakende gebieden kwamen later nog herhaal-
delijk ter sprake in de commissie.

De commissie besprak in het zittingsjaar 2002-
2003 een ontwerp van decreet dat een titel over de
milieueffectrapportage en de veiligheidsrapportage
toevoegt aan het decreet algemene bepalingen
inzake milieubeleid. Met dat decreet worden oude-
re Europese richtlijnen inzake veiligheidsrapporta-
ge en  milieueffectbeoordeling omgezet in intern
recht, evenals een recentere richtlijn betreffende de
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en
programma’s (plan-MER). Op het einde van het-
zelfde zittingsjaar werd het ontwerp van decreet
betreffende het integraal waterbeleid behandeld.
Het bevat een eerste titel die handelt over de doel-
stellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding
en voortgangsbewaking van het integraal waterbe-
leid. De bedoeling is dat het decreet later wordt

aangevuld met meer specifieke bepalingen in ande-
re titels. Het decreet biedt tevens de decretale basis
voor de omzetting van de Europese Kaderrichtlijn
Water. Een belangrijk discussiepunt was de rol van
de Polders en Wateringen in de nieuwe organisatie
van het waterbeleid. 

In het laatste zittingsjaar van de legislatuur keurde
de commissie een ontwerp van decreet goed
betreffende de milieu-audit en de integrale milieu-
voorwaarden. Dat decreet bevat flankerende maat-
regelen voor de toepassing van de EMAS II-veror-
dening (verordening inzake de vrijwillige deelna-
me van organisaties aan een communautair milieu-
auditsysteem) en zet verder een eerste stap in de
richting van een vereenvoudiging van de milieu-
vergunningenreglementering door het werken met
integrale voorwaarden mogelijk te maken voor
bepaalde inrichtingen en activiteiten. Een ander
ontwerp van decreet legt de decretale basis voor de
vereenvoudiging van de doorstroming van milieu-
informatie van het bedrijfsleven naar de overheid
en schaft het systeem af van de mogelijke stilzwij-
gende milieuvergunning, dat niet in overeenstem-
ming was met de Europese regelgeving. Een aan-
genomen voorstel van decreet legt de basis voor de
omzetting van de Europese richtlijn inzake het
ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde
micro-organismen (GGO).

Waterzuivering

Naast het al vermelde drinkwaterdecreet en het
decreet integraal waterbeleid, bleef ook het beleid
inzake gemeentelijke en bovengemeentelijke
waterzuivering een belangrijk agendapunt. Al bij
de start van de legislatuur werden hoorzittingen
gehouden over waterzuivering. De directe aanlei-
ding was toen de ingebrekestelling door de Euro-
pese Commissie voor het niet-naleven van de
richtlijn stedelijk afvalwater. In het daaropvolgen-
de zittingsjaar 2000-2001 werd het thema water-
zuivering verder uitgediept tijdens gedachtewisse-
lingen over een strategische visie op het waterzui-
veringsbeleid. Het resultaat was een resolutie over
de heronderhandeling van de overeenkomst met de
NV Aquafin, die bij het begin van het zittingsjaar
2001-2002 werd goedgekeurd. Daarin wordt onder
meer gevraagd de huidige middelenverbintenis om
te vormen tot een resultaatsverbintenis.

De kredieten voor waterzuivering, in het bijzonder
die voor de gemeentelijke rioleringsprojecten,
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werden een belangrijk discussiepunt bij de jaarlijk-
se begrotingsbesprekingen. Eind 2001 werd een
ontwerp van decreet goedgekeurd dat de subsidië-
ring voor gemeentelijke dossiers wijzigt en
waardoor de aanleg van gescheiden stelsels en
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties wordt
aangemoedigd.

Op het einde van de legislatuur hield de commissie
een uitgebreide gedachtewisseling over het Vlaam-
se waterbeleid en de uitvoering van de resoluties
van het Vlaams Parlement inzake drinkwatervoor-
ziening en de heronderhandeling van de beheers-
overeenkomst met Aquafin.

Meststoffen

Begin 2000 werd een voorstel houdende wijziging
van het mestdecreet aangenomen. De belangrijkste
wijziging houdt in dat de aanpassingen die in 1999
aan het decreet werden aangebracht, het zoge-
naamde tweede mestactieplan (MAP 2), versneld
in werking treden omdat niet langer wordt gewacht
op een beslissing van de Europese Commissie over
de voorgenomen vergoedingenregeling. 

In het zittingsjaar 2000-2001 werd het decreet
opnieuw gewijzigd om een oplossing te bieden aan

de praktische problemen bij de uitvoering van de
bepalingen over de nutriëntenhalte (een tijdelijk
productieplafond dat aan de mestproducenten
wordt opgelegd) die in 1999 werden ingevoegd. In
hetzelfde zittingsjaar werd ook het zogenaamde
stopzettingsdecreet aangenomen, waardoor voor-
taan een vergoeding kan worden uitgekeerd aan
veehouders die vrijwillig en definitief stoppen met
het houden van dieren. Het decreet wordt de eerste
jaren toegepast in de varkenshouderij en pas later
uitgebreid naar andere diersoorten. 

In 2002 ging veel aandacht en energie naar de afba-
kening van de zogenaamde kwetsbare gebieden. In
die gebieden worden, ter uitvoering van de Europe-
se nitraatrichtlijn, beperkingen opgelegd aan de
bemesting. Na een uitgebreid debat en hoorzittin-
gen werd een motie aangenomen over de criteria
die bij de afbakening gehanteerd worden en over de
economische en sociale gevolgen daarvan. 

Na een lange discussie werd in het zittingsjaar
2002-2003 een resolutie aangenomen over de her-
ziening van de nutriëntenhalte. In die resolutie
wordt een oplossing voorgesteld voor de bedrijven
die om verschillende redenen een te lage nutriën-
tenhalte kregen toegekend. Een ontwerp van
decreet trachtte later een oplossing te bieden voor
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een reeks andere knelpunten, zoals het samenvoe-
gen en verplaatsen van (veeteelt)inrichtingen.

De mestverwerking, de derde pijler in het mestbe-
leid, kwam tijdens de voorbij legislatuur voortdu-
rend ter sprake. In 2003-2004 werd een voorstel
van decreet aangenomen dat de mestverwerking
wil stimuleren door de verwerkingsplicht te ver-
soepelen. In een resolutie wordt de Vlaamse rege-
ring gevraagd de lozingsnormen voor mestverwer-
kingsinstallaties opnieuw te bekijken op basis van
de beste beschikbare technologie.

Bodemsanering en afval

In 2001 werd een voorstel van decreet aangenomen
dat het bodemsaneringsdecreet wijzigt. Door  dat
wijzigingsdecreet, later ook het site-decreet
genoemd, wordt een meer gecoördineerde aanpak
mogelijk van groepen van verontreinigde en poten-
tieel verontreinigde gronden (sites), onder meer in
woonwijken en industriezones. 

Bij de jaarlijkse begrotingsbesprekingen vormden
de middelen voor ambtshalve sanering van veront-
reinigde gronden telkens een discussiepunt, even-
als de inspanningen van de overheid en de privé-
sector voor de valorisatie van vervuilde industrie-
terreinen (bronwfield-ontwikkeling). Een samen-
werkingsakkoord over de bodemsanering van tank-
stations werd in juni 2003 goedgekeurd. Het aan-
gekondigde ontwerp van decreet inzake bodembe-
scherming, dat het huidige bodemsaneringsdecreet
zou vervangen, werd niet voor het einde van de
legislatuur ingediend. 

De commissie besteedde ook de nodige aandacht
aan de nieuwe en bestaande milieubeleidsovereen-
komsten, onder meer inzake gasolietanks voor de
verwarming van gebouwen, oud papier, afvalban-
den, afvalbatterijen en afgedankte voertuigen. Bij
de start van het zittingsjaar 2003-2004 werd een
voorstel van resolutie goedgekeurd over het
gebruik van milieubeleidsovereenkomsten in het
Vlaamse afvalbeleid. Naast de uitvoeringsplannen
inzake organisch-biologisch afval, KMO-afval en
slib, werd ook het uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 2003-2007 besproken. 

Andere milieuthema’s

Bij de behandeling van ontwerpen en voorstellen
van decreet en voorstellen van resolutie kwamen

nog andere thema’s van het milieubeleid aan bod,
zoals de hervorming van de Vlaamse Milieuhol-
ding, de compensatieplicht bij ontbossing, duur-
zaam bouwen, milieuhinder en de band tussen
milieu en gezondheid, de inplanting van GSM-
masten en de beperking van het pesticidengebruik
door openbare diensten. 

Op het einde van het zittingsjaar 2001-2002 keurde
de commissie een reeks aanbevelingen goed bij het
ontwerp van Vlaams Milieubeleidsplan 2003-
2007.

De uitvoering van het Kyoto-protocol en het
Vlaams Klimaatplan werden besproken in de vere-
nigde commissies voor Leefmilieu, Natuurbehoud
en Ruimtelijke Ordening en voor Openbare Wer-
ken, Mobiliteit en Energie. 

Ruimtelijke ordening

De commissie leefmilieu was de voorbije legisla-
tuur ook bevoegd voor ruimtelijke ordening. Bij de
start van de legislatuur werd de inwerkingtreding
van het nieuwe decreet van 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening uitge-
steld tot 1 mei 2000. Dat uitstel moest de gemeen-
ten, provincies en de gewestelijke administratie
meer tijd geven om de uitvoering van het decreet
voor te bereiden. Het uitstel was ook noodzakelijk
om de nodige uitvoeringsbesluiten en onderrichtin-
gen op te stellen.

Nadien werd het decreet nog tienmaal gewijzigd.
Bij een eerste aanpassing in het zittingsjaar 1999-
2000 werd het decreet zowel technisch als inhou-
delijk vrij grondig bijgestuurd, vooral met de
bedoeling de uitvoering ervan vlotter te laten ver-
lopen.

Op het einde van het zittingsjaar 2000-2001 wer-
den meerdere voorstellen van decreet over het
thema zonevreemde woningen en planbaten
besproken. Het uiteindelijk goedgekeurde voorstel
heeft tot doel de eigenaars van zonevreemde
woningen meer rechtszekerheid en meer mogelijk-
heden te bieden inzake het instandhouden, verbou-
wen en herbouwen van hun woning. 

Het daaropvolgende zittingsjaar werd, naar aanlei-
ding van de bespreking van twee voorstellen van
decreet, een analoge oplossing goedgekeurd voor
de zonevreemde bedrijven. Aan de indiening van
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de voorstellen was een hoorzitting over de analyse
en de kwantificering van de zonevreemde econo-
mie voorafgegaan. In het zittingsjaar 2001-2002
werd tevens een ontwerp van decreet goedgekeurd
dat de regularisatie van niet-vergunde werken ver-
eenvoudigt door die los te koppelen van de verge-
lijkprocedure.

Na uitgebreide hoorzittingen over het handha-
vingsbeleid in de ruimtelijke ordening, werd in
2003 een van de twee voorstellen van decreet over
dat onderwerp goedgekeurd. Onder bepaalde voor-
waarden wordt de instandhouding van een bouw-
misdrijf als voortdurend misdrijf geschrapt,
waardoor bouwmisdrijven kunnen verjaren. Daar-
bij moet rekening worden gehouden met de
gebiedsgerichte benadering in de ruimtelijke orde-
ning, de eventuele hinder voor omwonenden en het
al dan niet ernstige karakter van de inbreuk. Een
Hoge Raad voor het Herstelbeleid wordt opgericht
als nieuw gewestelijk adviesorgaan.

In het zittingsjaar 2003-2004 volgde, na enkele
jaren ervaring op het terrein met de uitvoering van
het decreet, opnieuw een ontwerp van decreet met
een vrij uitgebreide technische en inhoudelijke bij-
sturing. Door een voorstel van decreet werd op het
einde van de legislatuur nog verduidelijkt dat in
zones voor gemeenschapsvoorzieningen ook werk-
zaamheden, handelingen of wijzigingen van alge-
meen belang met winstoogmerk kunnen worden
toegelaten. De bespreking van andere voorstellen
van decreet, onder meer over de integratie van de
milieu- en bouwvergunning, kon niet meer worden
afgerond.

De commissie besteedde tijdens deze legislatuur
ook aandacht aan de implementatie van het Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), onder meer
wat betreft de afbakening van de stedelijke gebie-
den en van de landbouw- en natuurgebieden en de
taakstellingen inzake wonen en werken. Een
gedeeltelijke herziening van het RSV werd begin
2004 decretaal bekrachtigd.

Door middel van hoorzittingen en gedachtewisse-
lingen, onder meer over de beschikbaarheid van
bedrijventerreinen in de economische knooppun-
ten, informeerde de commissie zich over de start
en de vorderingen van het Strategisch Plan voor
Ruimtelijke Economie. Een voorstel van decreet
over de leegstand van bedrijfsruimten was lange
tijd in bespreking maar werd niet goedgekeurd. 

De behandeling van een verzoekschrift over de
weekendverblijven en een plaatsbezoek van de
commissie resulteerde in mei 2000 in een resolutie
van het Vlaams Parlement, waarin een beleidsplan
weekendverblijven aan de Vlaamse regering werd
gevraagd. Begin 2003 werd, na de bespreking van
het beleidsplan, een nieuwe resolutie aangenomen
waarin gepleit wordt voor een planmatige oplos-
sing voor de weekendverblijven, waar die mogelijk
is.

Controlerende taak

De commissie besteedde een belangrijk deel van
haar tijd aan haar controlerende taak. Er werden
ongeveer 750 vragen om uitleg en interpellaties
behandeld over de meest verschillende onderwer-
pen van het beleid inzake leefmilieu, natuurbehoud
en ruimtelijke ordening.

2.2.9 Commissie voor Onderwijs, Vorming en
Wetenschapsbeleid

Het commissiewerk van de voorbije legislatuur is
uitgegroeid tot een lange lijst van vernieuwingen
en aanpassingen voor het onderwijs op alle ni-
veaus. Dit vertaalde zich in de behandeling van 32
ontwerpen van decreet, 23 voorstellen van decreet
en 21 voorstellen van resoluties. Het beleid van de
minister werd door de parlementsleden in de com-
missie onder de loep genomen met 174 interpella-
ties en 657 vragen om uitleg.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs werd grondig hervormd. De
afgelopen jaren bleek meermaals dat basisscholen
te weinig werkingsmiddelen, een te krappe perso-
neelsformatie en niet genoeg administratief perso-
neel hebben. Tal van scholen zijn bovendien te
klein om ze efficiënt te kunnen besturen. Daarom
stimuleert de overheid de oprichting van 'scholen-
gemeenschappen', al dan niet netoverschrijdend.
Het voordeel hiervan is dat scholen afspraken kun-
nen maken over hoe ze samen de middelen zullen
aanwenden, hoe ze het personeelsbeleid zullen
aanpakken en hoe ze de infrastructuur zullen
gebruiken. Naar gelang van het aantal leerlingen
kunnen scholengemeenschappen over zorg- en
ICT-coördinatoren, en administratief personeel
beschikken.
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Voor het streven naar kosteloosheid van het leer-
plichtonderwijs, zoals opgenomen in het regeerak-
koord, werden voor het basisonderwijs extra
middelen uitgetrokken. In het decreet betreffende
het Onderwijs XIII-Mozaïek werd het begrip
kosteloosheid geassocieerd met de eindtermen. 

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs werd verder invul-
ling gegeven aan de eindtermen en de ontwikke-
lingsdoelen. Met het decreet betreffende de eind-
termen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke
eindtermen in het voltijds gewoon en buitenge-
woon secundair onderwijs, het zgn. themadecreet,
werd de gehanteerde terminologie die in de loop
der jaren door diverse definiëringen onduidelijk
was geworden, eenduidig gemaakt.

Hoger onderwijs

De commissie had bijzondere aandacht voor het
hoger onderwijs. Het hoger onderwijs is tijdens de
voorbije legislatuur volledig hervormd. Dankzij de
uitwerking van de Bolognaverklaring uit 1999 in
vooral het zgn. structuurdecreet vinden studenten
zonder problemen de weg naar Europa. Studeren in
een ander land of in een andere taal is nu veel een-
voudiger. Dat geldt ook voor het combineren van
werken en studeren, dank zij de flexibilisering van
het hoger onderwijs. Bij deze hervorming werd

erop toegezien dat de democratisering van de toe-
gang tot het hoger onderwijs bewaard werd. 

In Vlaanderen blijft de optimalisering van het uni-
versitair onderwijs een bekommernis. Vermits het
financieringssysteem de belangrijkste hindernis
vormde, keurde het Vlaams Parlement op 21
november 2001 het decreet betreffende de herzie-
ning van de financiering van de universiteiten in
de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepa-
lingen goed. Met dit decreet worden de universitai-
re werkingstoelagen in de periode 2001-2004 niet
langer berekend op basis van het gewogen aantal
studenten en worden de werkingstoelagen ver-
hoogd. Vanaf 2005 zal het financieringsmodel pro-
gressief worden toegepast.

Genummerde decreten

Vermits heel wat aanpassingen in de onderwijssec-
tor een decretale basis moeten hebben, werden
naast de zgn. niveaudecreten opnieuw een aantal
genummerde decreten goedgekeurd. Onderwijsde-
creet XII-Ensor heeft vooral tot doel de onderwijs-
regelgeving te vereenvoudigen en een aantal maat-
regelen van onderwijs CAO-V uit te voeren. 

Het decreet betreffende het onderwijs XIII-Moza-
ïek behandelt vooral de organisatie van regionale
technologische centra of RTC’s, maatregelen om
het basisonderwijs kosteloos te maken, een rege-
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ling m.b.t. reclame en sponsoring op school, het
vereenvoudigen van de regelgeving inzake zorg-
vuldig bestuur.

De onderwijs-CAO VI werd verankerd in onder-
wijsdecreet XIV. Scholengemeenschappen kregen
meer autonomie en officiële scholen kregen een
open karakter. Twee opmerkelijke maatregelen
zorgden voor de nodige consternatie : gemeenten
zijn niet langer verplicht bestaande basisscholen in
stand te houden en een vrije school die een officië-
le overneemt, moet de keuze tussen godsdienst en
zedenleer blijven aanbieden.

Gelijkekansenbeleid

Het onderwijsthema bij uitstek vormde het gelijke-
kansenbeleid. Dat resulteerde in de behandeling
van het ontwerp van decreet betreffende gelijke
onderwijskansen-I, dat op 19 juni 2002 door de
plenaire vergadering werd aangenomen. De
Vlaamse overheid biedt hiermee de scholen de
mogelijkheid kansarmoede snel te onderkennen en
de leerbedreigde leerlingen te helpen via preventie
en remediëring. Door middel van een herschikking
en verhoging van de geëigende middelen moeten
die hoofdzakelijk geöriënteerd worden naar de
scholen waar de behoeften het grootst en het meest
dringend zijn. 

Een uitermate belangrijke basismaatregel uit dit
decreet dat het beginsel van de gelijke behandeling
moet uitvoeren, betreft de invoering van het
inschrijvingsrecht van een leerling. Waar het reeds
vermelde decreet betreffende het basisonderwijs
scholen toestond om leerlingen te weigeren op
basis van het pedagogisch project, is dat met deze
maatregel niet meer mogelijk.

Participatiedecreet

Met het participatiedecreet voor het leerplichton-
derwijs, beklemtoont de Vlaamse overheid het
belang van inspraak en medezeggenschap in het
lokale schoolbeleid. Het decreet verplicht de
oprichting van een schoolraad in het gesubsidieerd
onderwijs waarin personeel, ouders, de lokale
gemeenschap en - in het secundair onderwijs - de
leerlingen zetelen. In het gemeenschapsonderwijs
blijft de huidige regeling van kracht. Het pedago-
gisch project blijft de bevoegdheid van de inrich-
tende macht.

Studiedagen

Als beleidsevaluerende actor organiseerde de com-
missie 2 studiedagen. Het colloquium ‘Nieuwe
breuklijnen voor de sociale voorzieningen in het
hoger onderwijs’ van 27 oktober 2000 werd geor-
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ganiseerd n.a.v. het 40-jarig bestaan van de wet
van 3 augustus 1960 omtrent de toekenning van
sociale voordelen aan de universiteiten. Het hoofd-
doel was om in het kader van de participatie aan
het hoger onderwijs, de overheid te inspireren om
op basis van de evaluatie van concrete doelstellin-
gen een efficiënt beleid te voeren en op de effectie-
ve besteding van de middelen toe te zien.

Het symposium ‘De leerplichtverlenging – 20 jaar
ervaring, perspectieven voor de toekomst’ van 3
maart 2004 maakte de balans op de wet van 29 juli
1983 tot verlenging van de leerplicht tot 18 jaar.
Met een resolutie die hieruit voortvloeide, werden
aanbevelingen gegeven voor een aan onze tijd aan-
gepaste invulling van de leerplicht.

2.2.10 Commissie voor Openbare Werken, Mobi-
liteit en Energie 

Algemeen

In vergelijking met de vorige legislatuur (1995-
1999) werden de bevoegdheden van de commissie
herschikt: het deel Ruimtelijke Ordening werd toe-
gevoegd aan de commissie voor Leefmilieu en

Natuurbehoud terwijl de bevoegdheid Energie van
de commissie voor Werkgelegenheid en Economi-
sche Aangelegenheden werd overgeheveld naar
deze commissie. Uiteindelijk zijn de bevoegdhe-
den van deze commissie een weerspiegeling van de
bevoegdheden die minister Steve Stevaert (en later
vanaf maart 2003, minister Gilbert Bossuyt) toege-
kend kreeg binnen de Vlaamse regering. 

Tijdens haar eerste zittingsjaar besteedde de com-
missie nogal wat aandacht aan het vergaren van
informatie om beter vertrouwd te geraken met de
bevoegdheidsdomeinen.

In het kader van haar controlerende bevoegdheid
kwamen in de commissie talrijke vragen en interpel-
laties aan de orde, hoofdzakelijk omtrent de bevoegd-
heidsdomeinen openbare werken en mobiliteit. 

Energie

Liberalisering van de energiemarkt

Tijdens het eerste zittingsjaar (1999-2000) van de
legislatuur werd het belangrijke ontwerp van
decreet houdende de organisatie van de elektrici-
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teitsmarkt (het Elektriciteitsdecreet) aangenomen
dat de liberalisering van de elektriciteitsmarkt vanaf
1 juli 2003 faseert en organiseert. In het verlengde
van het Elektriciteitsdecreet werd in 2001 het Aard-
gasdecreet aangenomen. Dat decreet faseert en
organiseert de liberalisering van de gasmarkt. 

In het najaar van 2003 werden een aantal bijsturin-
gen aan het Elektriciteitsdecreet van juli 2000
doorgevoerd. Zo werd in het pakket openbare
dienstverplichtingen de bestaande maatregel van
gratis stroom ook na 1 juli 2003 bestendigd. Daar-
naast werd ook een rechtsbasis gecreëerd waardoor
de Vlaamse regering kwalitatieve warmtekracht-
koppeling, met name door de invoering van WKK-
certificaten, kan promoten.

Een voorstel van decreet om ook de exploitatie van
openbare verlichting als openbare dienstverplich-
ting op te nemen, werd net voor het zomerreces
van 2003 goedgekeurd.

Ten slotte werd aan het einde van de legislatuur, in
het kader van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid,
de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektri-
citeits- en Gasmarkt (VREG) die op grond van het
elektriciteitsdecreet en aardgasdecreet opgericht
was, hervormd tot een extern verzelfstandigd
agentschap.

Rationeel energiegebruik

In het najaar van 2000 werd een resolutie betref-
fende de voorbeeldrol van de overheid m.b.t. ener-
giebesparing goedgekeurd. 

In het beleidsdomein Energie valt in het derde zit-
tingsjaar de goedkeuring van de resolutie van de
meerderheid betreffende het stimuleren van ratio-
neel energiegebruik bij gezinnen te noteren. In het
laatste zittingsjaar werd de resolutie die energiebe-
sparende maatregelen voor huishoudens met een
laag inkomen wil stimuleren, een feit.

In het najaar 2002 heeft een verenigde commissie
– samengesteld uit de commissies Economie, Leef-
milieu en Energie - het door de regering goedge-
keurde ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan
2002-2005 uitvoerig besproken. Een eerste voort-
gangsrapport van het Vlaamse Klimaatbeleidsplan
werd in het voorjaar van 2004 besproken.

Na een lang wordingsproces werd op de valreep
van deze legislatuur –met een wisselmeerderheid –
het zogenaamde "energieprestatiedecreet" goedge-
keurd. Dit kaderdecreet dat energieprestatienor-
men vastlegt, wil gebouwen energiezuiniger
maken.

Hernieuwbare energiebronnen

Er ging ook aandacht naar de problematiek van
belemmeringen bij inplanting van windturbines in
Vlaanderen. Daartoe werd een hoorzitting georga-
niseerd met de belangrijkste actoren op het terrein.

Op de valreep van de legislatuur werd een voorstel
van decreet dat het systeem van groenestroomcer-
tificaten wijzigt waardoor grote industriële bedrij-
ven kunnen afwijken van de verplichtingen om
groene stroom te gebruiken, met een wisselmeer-
derheid goedgekeurd.

Eveneens op het einde van deze legislatuur werd
het langverwachte REG-kaderdecreet dat maatre-
gelen beoogt om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen en hernieuwbare energiebronnen te
stimuleren, goedgekeurd.

Schelde-estuarium

De commissie besteedde in het voorjaar 2001 heel
wat energie aan de problematiek van de langeter-
mijnvisie omtrent het Schelde-estuarium. Op ver-
zoek van de Vlaamse minister van Mobiliteit Steve
Stevaert besliste de commissie in de loop van de
maand maart 2001 een ruim maatschappelijk debat
te voeren over het ambtelijke eindrapport Lange-
termijnvisie Schelde-estuarium. 

Dat ambtelijke eindrapport werd door de minister
en de administratieve diensten van de Vlaamse
Gemeenschap aan de leden van de commissie voor-
gesteld. Nadien werden zowel wetenschappers als
havenbesturen, havengebruikers en natuurvereni-
gingen uitvoerig gehoord door de commissieleden.

De commissie koos ervoor de verschillende pre-
sentaties (gestoffeerd met kaartmateriaal en grafie-
ken) te bundelen en bij wijze van proef uit te bren-
gen in de vorm van een cd-rom als bijlage bij het
gedrukte verslag van de hoorzittingen. De werk-
zaamheden resulteerden in een goedgekeurde reso-
lutie met concrete aanbevelingen aan de regering.
Grensoverschrijdende veiligheid, toegankelijkheid
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en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium, en
samenwerking inzake beleid en beheer zijn de the-
ma’s die met het oog op de te voeren onderhande-
lingen met Nederland over het Schelde-estuarium
en de verdieping van de Westerschelde uitgediept
werden.

Openbare werken en mobiliteit

Basismobiliteit

Tijdens het tweede zittingsjaar (2000-2001) ging
veel aandacht naar de bespreking van het al lang
aangekondigde decreet betreffende de organisatie
van het personenvervoer over de weg en tot
oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
(het decreet basismobiliteit).
In hetzelfde domein werd ook een decretale basis
gecreëerd voor de reeds bestaande mobiliteitscon-
venants.

De bedoeling van het decreet basismobiliteit is om
het Vlaamse Gewest enerzijds van een systeem van
basismobiliteit te voorzien en anderzijds om één
coherente, gemoderniseerde regeling tot stand te
brengen voor de organisatie van het personenver-
voer over de weg. 
Door het decreet basismobiliteit zijn enkele nieu-
we principes in het geregeld vervoer geïntrodu-

ceerd, waaronder de basismobiliteit en het netma-
nagement. Minstens even belangrijk is de ver-
nieuwing en vereenvoudiging van de regelgeving
in het stads- en streekvervoer in Vlaanderen. 

Daarnaast wordt er een Mobiliteitsraad Vlaanderen
opgericht. Die Mobiliteitsraad, die niet uit de start-
blokken geraakte, werd net voor het einde van de
legislatuur – in het kader van de operatie Beter
Bestuurlijk Beleid – heropgericht als strategische
adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit.

Een kaderdecreet – goedgekeurd in februari 2004 -
stelde de regels vast inzake de erkenning en subsi-
diëring van mobiliteitsverenigingen en mobiliteits-
projecten.

Ondertussen werd het eigenlijke decreet basismo-
biliteit, dat via uitvoeringsbesluiten operationeel
werd gemaakt, op basis van opmerkingen van de
Raad van State in het laatste zittingsjaar van deze
legislatuur tweemaal aangepast: een aantal bepa-
lingen die in ontwerpen van uitvoeringsbesluiten
opgenomen waren, werden ingepast in het decreet. 

Mobiliteitsplan Vlaanderen

Tijdens het najaar van het derde zittingsjaar (2001-
2002) besteedde de commissie veel aandacht (een
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achttal vergaderingen) aan de bespreking van het
ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Dat ontwerp
is een werkstuk van de administratie LIN-Vlaamse
Gemeenschap en heeft de verdienste enorm veel en
geordend basismateriaal aan te reiken voor een
algehele langetermijnvisie omtrent de mobiliteits-
problemen waarmee Vlaanderen wordt geconfron-
teerd. De bespreking ervan mondde in het voorjaar
2002 uit in een goedgekeurd voorstel van resolutie
met een breed parlementair draagvlak met concrete
aanbevelingen aan de Vlaamse regering. De
Vlaamse regering zal, zoals bepaald werd in het
Vlaamse regeerakkoord, een geïntegreerd mobili-
teitsplan moeten maken. 

Openbaar vervoer

In het kader van de lopende herstructurering van de
federale NMBS werd rond de jaarwisseling 2001-
2002 het ontwerp van decreet houdende goedkeu-
ring van het samenwerkingsakkoord tussen de
Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over het
meerjareninvesteringsplan voor 2001-2012 van de
NMBS uitvoerig besproken in de commissie.  Het
werd na een vrij geanimeerde discussie, uiteindelijk
goedgekeurd door de meerderheid. 

Tijdens het derde zittingsjaar vormde de voorbe-
reiding van de nieuw te maken beheersovereen-
komst tussen De Lijn en de Vlaamse Gemeenschap
een belangrijk onderwerp van bespreking Aan de
hand van een aantal gedachtewisselingen met de
nieuwe top van De Lijn werd het nieuwe beleid
van De Lijn - ook inzake basismobiliteit - door de
commissie vrij uitvoerig onder de loep genomen. 

Mobiliteit in Antwerpen

In het najaar van 2002 werd het ontwerpdecreet
waarbij de Beheersmaatschappij Antwerpen
Mobiel (BAM) wordt opgericht, goedgekeurd. De
beheersmaatschappij moet de uitvoering van het
Masterplan Antwerpen, dat de ambitie heeft de
mobiliteitsproblemen rond en in Antwerpen struc-
tureel aan te pakken, begeleiden en coördineren.

Ook over de geplande sluiting van de ring rond
Antwerpen en het vast te leggen tracé van de zoge-
naamde Oosterweelverbinding besteedde de Com-
missie in maart en april 2003 nogal wat aandacht.
Zo werden de indieners gehoord van de diverse
verzoekschriften die in dat verband door een aantal
inwoners van Zwijndrecht werden ingediend in het
Vlaams Parlement.
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In het voorjaar van 2003 werd, op initiatief van de
CD&V-fractie, een resolutie goedgekeurd die de
regering de opdracht geeft om een code voor de
beperking van hinder bij openbare werken op te
stellen en uit te werken.

Werkbezoeken en hoorzittingen 

De commissie organiseerde tijdens deze legislatuur
een aantal hoorzittingen en gedachtewisselingen
omtrent de problematiek van mogelijke PPS-toe-
passingen (privaat-publieke samenwerking), de
problematiek van de motorrijders, de mobiliteits-
convenants, de objectieve behoefteanalyse en het
structureel onderhoud van de wegeninfrastructuur
in Vlaanderen. 

Daarnaast waren er werkbezoeken omtrent alterna-
tieve energie, de mobiliteitsproblematiek in Ant-
werpen en een studiebezoek aan het Britse PPS-
Kenniscentrum van het ministerie van Financiën. 

Onder impuls van de commissievoorzitter onder-
nam een delegatie van de commissie begin juni
2002 een uitgebreide studiereis naar de stadsstaat
Singapore om er hoofdzakelijk de mobiliteit en de
haven te bestuderen. 

Deurganckdok – Verenigde Commissie Openbare
Werken en Leefmilieu

Door het zogenaamde Nooddecreet – goedgekeurd
in december 2001 – kunnen, met een uitzonderlijke
procedure, een aantal beslissingen uit 1998 van de
Vlaamse regering met betrekking tot de bouw van
het Deurganckdok, uitgevoerd worden. De bouw
van dat dok (vlakbij het polderdorp Doel) die aan-
ving sinds september 1999, werd, op grond van
arresten van de Raad van State stilgelegd: de ver-
leende vergunningen werden geschorst. In het
voorjaar van 2001 rijpte het idee om, door een uit-
zonderlijke procedure, het toch mogelijk te maken
dat de werken konden worden voortgezet. Daartoe
werd in december 2001 een Nooddecreet goedge-
keurd. Dat decreet verklaarde een aantal werken en
handelingen met het oog op het bouwen van het
Deurganckdok, van strategisch en dwingend
belang.

In het Nooddecreet werd een aparte procedure
gecreëerd waardoor de regering bij het verlenen
van bouwvergunningen kan afwijken van de nor-
male klassieke procedures die gehanteerd worden

bij het verlenen van stedenbouwkundige vergun-
ningen. De regering levert namelijk zelf bouwver-
gunningen af, die binnen een termijn van dertig
dagen door het Vlaams Parlement moeten worden
bekrachtigd. 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, vier reeksen van bouwvergunnin-
gen (maart 2002, juni 2003, januari 2004 en april
2004) afgeleverd door de regering en bekrachtigd
door het Vlaams Parlement.

2.2.11 Commissie voor Reglement en Samenwer-
king

Tijdens de zittingsperiode 1999-2004 vergaderde
de Commissie voor Reglement en Samenwerking
zes maal.

In het zittingsjaar 2000-2001 kwamen twee wijzi-
gingen van het reglement van het Vlaams Parle-
ment tot stand: 

1. enerzijds artikel 97bis (nu artikel 96), waarin
uitvoering werd gegeven aan de in de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen vastgestelde regels met
betrekking tot de cumulatie van vergoedingen
voor andere openbare mandaten, functies en
ambten van politieke aard;

2. anderzijds artikel 8bis (nu artikel 9) betreffen-
de de jaarlijkse dotatie aan de politieke partij-
en in ruil voor de afschaffing van de toelagen
aan de politieke vormingsinstellingen en de
uitzendingen van politieke derden.

In het zittingsjaar 2001-2002 maakte de Commis-
sie voor Reglement en Samenwerking werk van
een grondige revisie van het reglement, het samen-
werkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap
en de Duitstalige Gemeenschap, ondertekend in
Eupen op 14 februari 2001, en de handleiding bij
de Deontologische Code van de Vlaamse volksver-
tegenwoordigers inzake dienstverlening aan de
bevolking.
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De revisie van het reglement omhelsde punten van
zeer uiteenlopende aard, zoals:

1. wijzigingen als gevolg van wijzigingen in
wetten (belangenconflicten en vervolgingen)
en decreten (verzoekschriften en recht van
onderzoek);

2. de ordehandhaving op de tribunes en in het
parlementsgebouw en de rol van de voorzitter
en van de Wacht van het Vlaams Parlement;

3. de plaatsvervanging in de commissies;

4. de volgorde van de sprekers in een actuali-
teitsdebat;

5. de verplaatsing van de behandeling van de
beleidsnota’s van de plenaire vergadering
naar de commissies;

6. de vermindering van het aantal actuele vragen
en de uitbreiding van de spreektijd;

7. de uniformisering van de berekeningswijze
van termijnen voor indiening en ronddeling
met de invoering van het begrip vrije dagen;

8. de verschuiving van het tijdstip voor de indie-
ning van interpellatieverzoeken naar vrijdag
om 12 uur;

9. de invoering van interruptiemicrofoons;

10. de taalkundige revisie van het hele reglement.

In het zittingsjaar 2003-2004 ten slotte had een
tweede algemene herziening van het reglement van
het Vlaams Parlement plaats met als voornaamste
wijzigingen:

1. de herinvoering van de actuele interpellaties;

2. de herwaardering van de verslaggever in de
plenaire vergadering;

3. de invoering van de actualiteitsmotie tot
besluit van een actualiteitsdebat;

4. de omzetting van actuele vragen over hetzelf-
de onderwerp in een actualiteitsdebat;

5. de omzetting van interpellaties en vragen om
uitleg over hetzelfde onderwerp als actuele
vragen in aanvullende actuele vragen;
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6. aanpassingen aan wijzigingen in wetten en
decreten (Brusselse leden van het Vlaams
Parlement, de vertegenwoordiging van het
Vlaams Parlement buiten rechte, de samen-
stelling van de regering, de Controlecommis-
sie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse
Controlecommissie voor de Verkiezingsuitga-
ven, de adviesaanvragen bij de Raad van
State, de opdrachten aan het Vlaams Instituut
voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek, het Arbitragehof en de
belangenconflicten);

7. de loskoppeling van de samenstelling van de
fracties van de lijsten waarop de Vlaamse
volksvertegenwoordigers zijn verkozen en de
verlaging van het minimum aantal leden van
een erkende fractie naar vijf leden;

8. het verbod van hoorzittingen over begrotin-
gen;

9. enkele technische en taalkundige correcties.

2.2.12 Commissie voor de Vervolgingen

De commissie voor de Vervolgingen vergadert
wanneer er bij het Vlaams Parlement een verzoek
wordt ingediend om een Vlaams volksvertegen-
woordiger te verwijzen naar een hof of een recht-
bank, om een Vlaams volksvertegenwoordiger aan
te houden of om een vervolging of hechtenis te

schorsen. De commissie is samengesteld uit zeven
vaste leden en vergadert achter gesloten deuren.

Op basis van het commissieverslag beraadslaagt de
plenaire vergadering er vervolgens over of ze het
verzoek al dan niet inwilligt. 

De beslissing om de parlementaire onschendbaar-
heid al dan niet op te heffen, houdt geen uitspraak
over schuld of onschuld in. Het is enkel een
machtiging tot vervolging of aanhouding. De par-
lementaire onschendbaarheid is ingevoerd om te
beletten dat de rechterlijke macht de werking van
het parlement als wetgevende macht tijdens de zit-
tingsperiode onmogelijk zou maken. De goede en
ongestoorde werking van de parlementaire werk-
zaamheden wordt erdoor gegarandeerd. 

De parlementaire onschendbaarheid is niet recht-
streeks bedoeld om een individueel parlementslid
te beschermen. De parlementaire onschendbaar-
heid heeft ook geen absoluut karakter: parlements-
leden zijn net als iedere andere burger strafbaar
voor de misdrijven die zij plegen. Door de parle-
mentaire onschendbaarheid wordt aan individuele
parlementsleden dus geen voorrecht toegekend.
Als de feiten die de verzoeker aangeeft op het eer-
ste gezicht tot de conclusie leiden dat de vordering
steunt op elementen die uit de lucht gegrepen,
onrechtmatig, verjaard, willekeurig of onbedui-
dend zijn, dan wordt de parlementaire onschend-
baarheid niet opgeheven.



78

De commissie voor de Vervolgingen heeft zich één
keer, namelijk op 20 december 2001, moeten uit-
spreken over de vraag tot dagvaarding van een
Vlaams volksvertegenwoordiger. Bij consensus
heeft de commissie geoordeeld dat er geen afdoen-
de redenen aanwezig waren om de parlementaire
onschendbaarheid op te heffen.

2.2.13 Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid
en Gelijke Kansen

Bij het begin van deze legislatuur werd de afzon-
derlijke werkgroep voor gelijke kansen afgeschaft
en werd het domein gelijke kansen opnieuw aan de
commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en
Gelijke Kansen toevertrouwd. De commissie was
ook tijdens deze zittingsperiode één van de meest
actieve commissies. In de lijn van de beperkte
bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap inza-
ke het gezondheidsbeleid, kwam het aspect welzijn
nog steeds het meest aan bod in de werkzaamheden
van de commissie. 

Zoals bij de andere commissies, lag het zwaarte-
punt van het decreetgevende werk op het einde van
de zittingsperiode: tijdens het zittingsjaar 2003-
2004 werden 8 ontwerpen van decreet behandeld
en aangenomen. Ook werden 8 voorstellen van
decreet afgehandeld, waarvan er 7 werden aange-
nomen. Bovendien werden 8 voorstellen van reso-
lutie behandeld. 

De commissie kweet zich ook terdege van haar
controlerende taak: tijdens de vijf jaar van deze
legislatuur werden jaarlijks gemiddeld 92 vragen
om uitleg gesteld in de commissie en werd de
minister er gemiddeld twaalf maal per jaar geïnter-
pelleerd. Bij de vragen om uitleg en de interpella-
ties lag het zwaartepunt bij het gehandicaptenbe-
leid, de preventieve gezondheidszorg, de bijzonde-
re jeugdzorg, de kinderopvang, het minderheden-
beleid en de ouderenzorg. De commissie behandel-
de jaarlijks gemiddeld vijf verzoekschriften.

Welzijn en gezondheid

In de vorige zittingsperiode werden twee afzonder-
lijke kwaliteitsdecreten goedgekeurd, een voor
welzijn en een voor gezondheid. De commissie is
nooit onverdeeld voorstander geweest van die
opsplitsing. In 2002-2003 kon het ontwerp van
decreet dat beide kwaliteitsdecreten integreerde,
dan ook op veel bijval rekenen. 

Het ontwerp van decreet over de indeling in zorg-
regio’s, dat tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werd
goedgekeurd, verdeelt het Vlaamse grondgebied in
hiërarchisch gestructureerde zorgregio’s die als
basis dienen voor het programmeren van voorzie-
ningen en voor de regels inzake samenwerkings-
verbanden, wat de territoriale aspecten ervan
betreft. De CD&V-vertegenwoordigers in de com-
missie betreurden dat er geen rekening werd
gehouden met de provinciegrenzen en met de
bestaande samenwerkingsverbanden.

In het kader van de reorganisatie van de Vlaamse
administratie binnen het project Beter Bestuurlijk
Beleid (BBB), bracht de commissie advies uit over
vijf ontwerpen van decreet, die hoofdzakelijk het
statuut van enkele belangrijke instellingen en
fondsen in de welzijns- en gezondheidssector wij-
zigden: Kind en Gezin, het Vlaams Fonds voor de
Sociale Integratie van Personen met een Handicap,
het Vlaams Zorgfonds en het Fonds voor Bijzonde-
re Jeugdbijstand werden omgevormd tot intern ver-
zelfstandigde agentschappen met rechtspersoon-
lijkheid, de openbare psychiatrische instellingen
Geel en Rekem werden één extern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid. 

Welzijn

Het gehandicaptenbeleid was tijdens de hele legis-
latuur zowat het belangrijkste aandachtspunt.
Reeds tijdens het eerste jaar van de legislatuur
werd het voorstel van decreet tot invoering van het
persoonlijke-assistentiebudget (PAB) voor perso-
nen met een handicap goedgekeurd. Dat decreet,
het resultaat van een al in 1996 ingezet proces,
werd in het zittingsjaar 2001-2002 verruimd met
het decreet houdende invoering van een persoons-
gebonden budget (PGB) voor personen met een
handicap. De omschakeling naar een persoonsge-
richt ondersteuningsbeleid van personen met een
handicap werd in de commissie nauwgezet
gevolgd.

Tijdens de laatste twee zittingsjaren kregen vooral
de wachtlijsten bij de voorzieningen en de finan-
ciering van het Vlaams Fonds voor de Sociale Inte-
gratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)
veel aandacht in de commissie. 

In deze zittingsperiode werd gevolg gegeven aan
de motie tot besluit van de maatschappelijke
beleidsnota bijzondere jeugdzorg die tijdens de



79

vorige zittingsperiode was goedgekeurd. In 2001-
2002 kon het ontwerp van decreet betreffende de
integrale jeugdhulp in de commissie op veel bijval
rekenen. Dat decreet regelde de invoering, bij
wijze van experiment, van de integrale jeugdhulp
in drie proefregio’s. Het hele proces integrale
jeugdhulp werd op het einde van deze zittingsperi-
ode bekroond met de goedkeuring van twee voor-
stellen van decreet. Met het kaderdecreet betref-
fende de integrale jeugdhulp wordt een belangrijke
stap gezet in de richting van een meer vraaggerich-
te jeugdhulp in Vlaanderen. Het voorstel van
decreet beoogt de jeugdhulpverlening, die zich
vanuit zeven sectoren richt tot minderjarigen, hun
ouders en/of personen uit hun leefomgeving, te
optimaliseren door samenwerking tussen de jeugd-
hulpaanbieders van die sectoren en door intersec-
torale afstemming van het jeugdhulpaanbod. De
oppositie had lof voor de doelstellingen van het
voorstel, maar CD&V stelde onder meer dat de
jeugdhulp in dit voorstel niet integraal is en dat
heel wat punten en keuzes worden doorgespeeld
naar de regering. Het Vlaams Blok stelde dat het
voorstel onvoldoende is uitgebouwd en geen ant-
woord biedt op de problemen in de sector.

Het decreet betreffende de rechtspositie van de
minderjarige in de integrale jeugdhulp vormt de
noodzakelijke basis voor een effectieve rechtsbe-
scherming van de minderjarige in de jeugdhulp.
Het biedt elke minderjarige een duidelijk statuut in
de jeugdhulp.

De regelgeving aangaande de gedwongen jeugd-
hulp werd bijgestuurd via het voorstel van decreet
tot wijziging van de gecoördineerde decreten inza-
ke bijzondere jeugdbijstand, wat betreft de gerech-
telijke jeugdbijstand ter bescherming tegen mis-
handeling en verwaarlozing in urgente gevallen. 

Bij het begin van de legislatuur werden al twee
voorstellen van decreet ingediend over de interlan-
delijke adoptie. Na samenspraak tussen de indie-
ners ervan werd een nieuw voorstel uitgewerkt en
dat voorstel is uiteindelijk nog grondig bijgestuurd
naar aanleiding van de goedkeuring van de federa-
le wet inzake adoptie. Terwijl het oorspronkelijke
voorstel tot de interlandelijke adoptie beperkt was,
werd in het goedgekeurde voorstel van decreet de
binnenlandse adoptie geïncorporeerd, niet geheel
zonder kritiek van de oppositie, met name van
CD&V. Tegelijk met dit adoptiedecreet werd in de
commissie ook een voorstel van resolutie goedge-
keurd waarin onder meer werd gevraagd om bij de
federale regering aan te dringen op een wettelijke
regeling die adoptie door paren van gelijk geslacht
mogelijk maakt.

Over het ontwerp van decreet inzake inburgering
heeft de commissie geruime tijd gediscussieerd.
Dat ontwerp werd uiteindelijk nog aanzienlijk bij-
gestuurd, met als meest opvallende wijziging dat
het inburgeringstraject verplicht werd gemaakt.
Het decreet, dat in 2004 op het terrein werd uitge-
voerd, heeft tot doel nieuwkomers een opstap aan
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te bieden om als volwaardige burgers deel te
nemen aan onze samenleving. Voor bepaalde groe-
pen van nieuwkomers is inburgering een recht en
een plicht, voor sommigen kosteloos, voor anderen
niet. Door de oppositie werd aangevoerd dat de
doelgroep te beperkt is en dat het decreet een lege
doos blijft als er geen voldoende aanbod kan wor-
den gegarandeerd.

De commissie keurde ook een aantal kleinere wij-
zigingen aan de OCMW-wet goed: de parallellie
met de gemeentewet, de openbaarheid van
OCMW-vergaderingen, samenwerking voor lei-
dende functies en staffuncties en de goedkeuring
van het meerjarenplanning door de gemeenteraad.

Ter uitvoering van het regeerakkoord legde de
Vlaamse regering in juli 2001 de uitgangspunten
vast voor het decreet lokaal sociaal beleid en het
kerntakendebat voor het domein welzijn, gezond-
heid en gelijke kansen. Het werd uiteindelijk een
kaderdecreet dat ruimte laat voor specifieke lokale
situaties en invulling door uitvoeringsbesluiten.
Het decreet wil onder meer de samenwerking tus-
sen gemeente en OCMW bevorderen door de intro-
ductie van een lokaal sociaal beleidsplan, een uni-

form loketsysteem realiseren als opstap naar een
Sociaal Huis en de samenwerking bevorderen tus-
sen de diverse ( publieke, semi-publieke en privé-)
actoren op het veld. 

Kinderopvang stond vooral de eerste jaren in de
schijnwerpers. Naar aanleiding van de beleidsbrief
werd een resolutie goedgekeurd en het onderwerp
kwam vaak aan bod in het kader van de controle-
functie van de commissie. Tijdens het zittingsjaar
2003-2004 werd het ontwerp van decreet houdende
toekenning van dienstencheques voor kinderop-
vang goedgekeurd in verenigde commissies, samen
met de commissie voor Economie, Landbouw,
Werkgelegenheid en Toerisme. 

In verband met het ouderenbeleid waren er vragen
om uitleg, interpellaties en vragen tijdens de
begrotingsbespreking. Het betrof vooral de zorg
voor ouderen. Op het einde van de zittingsperiode
werd tevens het decreet goedgekeurd dat zich
focuste op de stimulering van een inclusief oude-
renbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen.

Tijdens deze zittingsperiode onderging het decreet
houdende de organisatie van de zorgverzekering
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een aantal wijzigingen. Die zijn terug te brengen
tot aanpassingen voor de toepasbaarheid in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en wijzigingen
om het zorgdecreet in overeenstemming te brengen
met de Europese regelgeving. 

De verzoekschriften over ADHD (Attention Defi-
cit/Hyperactivity Disorder) en over pleegzorg
resulteerden in een resolutie.

Gezondheid

Dat vooral de "preventieve" gezondheidszorg aan
bod kwam in de commissie, ligt in de lijn van de
bevoegdheidsafbakening. In het zittingsjaar 2003-
2004 keurde de commissie het ontwerp van decreet
goed betreffende de preventieve gezondheidszorg.
Daardoor kwam er een decretale onderbouw voor
de besluiten die eerder al werden uitgevaardigd
inzake gezondheidspromotie en borstkankerpre-
ventie en werden de bestaande decreten inzake het
preventieve gezondheidsbeleid opgenomen in een
groter geheel. Door het kaderdecreet moet de
samenhang in het beleid toenemen en de regelge-
ving doorzichtiger worden.

In datzelfde jaar werd ook het ontwerp van decreet
goedgekeurd dat de samenwerking in de eerste-
lijnsgezondheidszorg regelt en een decretale basis
biedt voor de samenwerkingsinitiatieven in de
thuiszorgverzorging.

De geestelijke gezondheidszorg stond vooral in het
begin van de zittingsperiode in de belangstelling
van de commissie, onder meer naar aanleiding van
verzoekschriften over klachtenbehandeling in de
psychiatrie en psychotherapeutische begeleiding.
Tijdens het eerste zittingsjaar besteedde de com-
missie veel aandacht aan de problematiek van de
verzorging van psychiatrisch geïnterneerden, het-
geen bezegeld werd in een voorstel van resolutie.

Net voor het einde van de zittingsperiode werd er
nog een compromis gevonden in verband met een
regeling voor het niet-dringend liggend ziekenver-
voer (decreet en resolutie). Er wordt een onafhan-
kelijke commissie opgericht, met alle actoren van
het werkveld. Het is de bedoeling kwaliteitseisen
op te stellen en paal en perk te stellen aan de wild-
groei in de sector.

2.2.14 Deontologische Commissie 

De Deontologische Commissie, die zoals tijdens
de legislatuur 1995-1999 15 effectieve leden en
zes plaatsvervangers telt, kwam in haar nieuwe
samenstelling voor de eerste maal samen op 29
september 1999. Parlementsvoorzitter Norbert De
Batselier, die al sinds de installatie van de ‘eerste’
Deontologische Commissie in februari 1998 voor-
zitter van de commissie was, werd opnieuw tot
voorzitter verkozen. Mevrouw Mieke Van Hecke
en de heer Jan Loones werden respectievelijk tot
ondervoorzitter en secretaris verkozen.

De werkzaamheden van de Deontologische Com-
missie tijdens de legislatuur 1999-2004 worden
samengevat in Tabel 5. De Deontologische Com-
missie organiseerde 10 vergaderingen en behandel-
de in totaal 13 klachten. Van die 13 klachten wer-
den er 10 ontvankelijk verklaard. Vier klachten
waren volgens de uitspraken van de Deontologi-
sche Commissie ongegrond, de behandeling van
zes – gekoppelde - klachten werd opgeschort. Tot
de onontvankelijk verklaarde klachten behoorden
inzonderheid de klachten tegen ministers van de
Vlaamse regering omdat de bevoegdheid van de
Deontologische Commissie beperkt is tot groep
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers (en zich
dus niet uitstrekt tot ministers van de Vlaamse
regering).

Tabel 5: De werkzaamheden van de Deontologi-
sche Commissie, 6 juni 1999 – 13 juni
2004

Ook tijdens de legislatuur 1999-2004 beschouwde
de Deontologische Commissie het als haar belang-
rijkste taak een mentaliteitswijziging bij de Vlaam-
se volksvertegenwoordigers op gang te brengen.
Zij wil dus niet in de eerste plaats als een bestraf-
fend orgaan optreden. Belangrijk in dit verband is
de ‘Handleiding bij de toepassing van de deontolo-
gische code inzake dienstverlening aan de bevol-
king - Relatie met ombudsfunctie en klachtenma-
nagement’, die de heer Bernard Hubeau, Vlaams
ombudsman, ter uitvoering van het beleidsplan van

Aantal vergaderingen 10
Aantal klachten 13    

ontvankelijk verklaarde klachten 10
waarvan
- ongegrond 4 
- voorlopig opgeschort 6 
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voorzitter De Batselier van 15 december 1999
opstelde. Het uitgangspunt van de Handleiding is
dat de deontologische code, zoals ze in 1997 door
het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, veeleer
een negatieve connotatie heeft: ze is voornamelijk
sanctionerend geformuleerd. Daarom kreeg de
ombudsman de opdracht om een positieve handlei-
ding bij de code te schrijven: wat kan een Vlaams
volksvertegenwoordiger nog doen, en wat wordt
van hem of haar verwacht. De handleiding werd
een zeer creatief document: ze licht de code toe
vanuit de ‘zichtbaarheid’ van de volksvertegen-
woordiger ten aanzien van de burger die op hem
een beroep doet. In een eerste fase is de volksver-
tegenwoordiger onzichtbaar, en houdt zijn dienst-
verlening op na de informatieverstrekking of door-
verwijzing. In een tweede fase blijft hij onzicht-
baar - alles gebeurt op naam van de burger - maar
speelt hij een actievere rol als begeleider. Een
derde fase wordt gekenmerkt door de zichtbaarheid
van de volksvertegenwoordiger: hij treedt actief op
als bemiddelaar of door interventies, maar dat
gebeurt altijd in naam van de burger. In de Hand-
leiding is ook een belangrijke plaats weggelegd
voor het Klachtendecreet dat het Vlaams Parle-
ment op 15 mei 2001 eenparig goedkeurde. Tijdens
haar vergadering van 23 april 2002 gaf de Deonto-
logische Commissie haar fiat voor de Handleiding,
die na formele bespreking in de Commissie voor
Reglement en Samenwerking op 26 juni 2002 door
de plenaire vergadering werd goedgekeurd.

Volledigheidshalve vermelden we dat minister-pre-
sident Patrick Dewael op 28 februari 2000 in de
Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke
Hervorming en Ambtenarenzaken meedeelde dat
de Vlaamse regering de geest van de deontologi-
sche code onderschrijft.

2.2.15 Commissie ad hoc voor Wapenhandel

Door de bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot
wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen werd de
bevoegdheid inzake de in-, uit- en doorvoer van
wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik
of voor ordehandhaving dienstig materieel en daar-
aan verbonden technologie overgedragen naar de
gewesten. Dit betekende dat de uitvoering van de
federale wet betreffende de wapenhandel de
bevoegdheid van de Vlaamse regering werd.

Het Vlaams Parlement besliste op 5 november
2003 een commissie ad hoc voor Wapenhandel op
te richten, met een drievoudige opdracht:

– de algemene en normerende bevoegdheid inzake
wapenhandel, wat betekende dat de commissie
bevoegd werd voor twee aspecten uit de federale
wet, namelijk de bespreking van het zesmaande-
lijkse verslag van de regering aan het Vlaams Par-
lement over de verstrekte en geweigerde vergun-
ningen en de bespreking van het jaarlijkse verslag
van de regering over de toepassing van de wet;

– de behandeling van voorstellen van decreet die
de federale wet door Vlaamse regelgeving zou-
den vervangen;

– de behandeling van een voorstel van decreet hou-
dende oprichting van een vredesinstituut bij het
Vlaams Parlement.

Zesmaandelijks verslag over de verstrekte en
geweigerde vergunningen

Op 5 maart 2004 werd het eerste zesmaandelijkse
verslag over de wapenexportvergunningen door de
Vlaamse regering bij het Parlement ingediend en
vervolgens in de commissie besproken. Vooralsnog
kunnen geen conclusies uit de besprekingen wor-
den getrokken.

Voorstellen van decreet over de wapenexport

De fracties van de CD&V, de VLD, het Vlaams
Blok, Groen! en parlementsleden van NVA en Spi-
rit dienden elk een voorstel van de decreet in voor
een eigen Vlaamse regelgeving over de wapenhan-
del. Er werden een aantal hoorzittingen georgani-
seerd, maar de commissie kwam er niet toe een
voorstel aan te nemen.

Uit de bespreking van het zesmaandelijkse verslag
en van de zes voorstellen van decreet bleek dat er
nog enige reflectietijd nodig is alvorens een vol-
dragen eigen Vlaamse regeling te kunnen goedkeu-
ren. Daarom keurde de plenaire vergadering op 5
mei 2004 een resolutie goed waarin werd bepaald
dat de federale wetgeving voorlopig behouden
blijft als juridisch kader voor de wapenexport in
Vlaanderen.

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Het voorstel van decreet van de heren Jan Roegiers,
Herman Lauwers, Jos Bex en Dirk De Cock hou-
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dende oprichting van een Vredesinstituut bij het
Vlaams Parlement werd na hoorzittingen, een gron-
dige bespreking en een ingrijpende amendering aan-
genomen door de commissie, en later ook door de
plenaire vergadering. Vanaf 1 september 2004 wordt
van start gegaan met de oprichting van het Vlaams
Instituut voor Vrede en Geweldpreventie, dat een
vierde paraparlementaire instelling zal worden.

2.2.16 Controlecommissie voor regeringsmedede-
lingen

In het Vlaams Parlement werd een Controlecom-
missie voor Regeringsmededelingen opgericht, op
grond van artikel 3 van het decreet van 19 juli
2002 houdende controle op de regeringsmedede-
lingen. De controlecommissie heeft twee hoofd-
functies:

– Ze controleert of een regeringsmededeling niet
geheel of gedeeltelijk tot doel heeft het imago
van de regering, van een of meer van haar leden,
van een politieke partij of van een van haar gele-
dingen, te beïnvloeden. De commissie oefent met
andere woorden een politieke controle uit op het
misbruik van overheidsgeld. Ze kan die controle
uitoefenen op verzoek van de Vlaamse regering
of een of meer van haar leden, na een klacht of
op eigen initiatief. 

– Ze controleert of een mededeling van de voorzit-
ter van het Vlaams Parlement niet geheel of
gedeeltelijk tot doel heeft het imago van de voor-
zitter of van een politieke partij of van een van
haar geledingen, te beïnvloeden. De Controle-
commissie heeft die bevoegdheid gekregen op
basis van artikel 3 van het bijzonder decreet van
19 juli 2002 houdende de controle op de medede-
lingen van de voorzitter van het Vlaams Parle-
ment. Die controle kan de commissie uitoefenen
op verzoek van de voorzitter van het Vlaams Par-
lement, na een klacht of op eigen initiatief.

De controlecommissie vergaderde slechts eenmaal
tijdens het zittingsjaar 2003-2004. 

2.2.17 Commissie van onderzoek over de toeken-
ning en de aanwending van scheepskredieten

Volgens artikel 40 van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 kan het Vlaams Parlement onder-
zoekscommissies oprichten. Tijdens de legislatuur
1999-2004 werd 1 dergelijke onderzoekscommissie
opgericht: tijdens de plenaire vergadering van 12
mei 2000 werd de motie tot uitoefening van het recht
van onderzoek eenparig aangenomen, waardoor het
Parlement een onderzoek kon voeren naar de toeken-
ning en de aanwending van scheepskredieten.
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Op 16 mei 2000 werd de onderzoekscommissie
geïnstalleerd. Zij had een drievoudige opdracht:
– mogelijke onzorgvuldighedenbegaan bij de toe-

kenning en de aanwending van overheidsgelden
inzake scheepskredieten onderzoeken, de wijze
waarop het administratief en contractueel toezicht
op de aanwending van de kredieten werd uitgeoe-
fend, nagaan, en de eventuele tekortkomingen die
daarbij worden vastgesteld, inventariseren, in
acht genomen dat deze materie aan het Vlaamse
Gewest werd toegewezen op 1 januari 1989;

– eventuele politieke verantwoordelijkheden bepa-
len;

– suggesties en voorstellen formuleren, onder meer
ter verbetering van de wet en de regelgeving, om
dezelfde tekortkomingen bij de toekenning en het
beheer van de overheidsgelden of het toezicht op
de aanwending ervan in de toekomst te vermijden. 

De commissie moest uiterlijk op 30 juni 2000 ver-
slag uitbrengen en mocht niet in de plaats treden
van de lopende strafrechtelijke onderzoeken, of die
onderzoeken belemmeren. 
De commissie rondde op 30 juni 2000 haar verslag
af. Het bevat een aantal getuigenissen en toelich-
tingen en de conclusies van de onderzoekscommis-
sie. In die conclusies zijn een historisch overzicht,
de vaststellingen van de commissie, de aanbevelin-
gen naar aanleiding van het onderzoek en de min-
derheidsstandpunten opgenomen.

2.2.18 Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid

In december 2000 besloot de plenaire vergadering
een commissie ad hoc Milieu en Gezondheid op
te richten. Aanleiding daartoe was de bekendma-
king van het eindrapport van het onderzoek
Milieu en Gezondheid dat in opdracht van de
Vlaamse regering werd uitgevoerd.

De commissie ad hoc had als opdracht om een
maatschappelijke beleidsnota milieu en gezond-
heid op te stellen. Ter voorbereiding daarvan
organiseerde de commissie een uitgebreide reeks
hoorzittingen met deskundigen en verantwoorde-
lijken uit de milieu- en gezondheidszorg en ande-
re maatschappelijke actoren. Op basis van de
hoorzittingen werden aanbevelingen geformu-
leerd en in de maatschappelijke beleidsnota opge-
nomen. In juli 2001 werd in de plenaire vergade-
ring een themadebat gehouden op basis van deze
beleidsnota.

De aanbevelingen van de commissie ad hoc leid-
den onder meer tot de oprichting van een weten-
schappelijk Steunpunt Milieu en Gezondheid, dat,
naast andere taken, de programma’s inzake
gezondheidsmonitoring (biomonitoring) volgt, tot
een betere samenwerking tussen de gezondheids-
inspectie en de milieu-administratie en tot meer
aandacht voor binnenhuisverontreiniging.
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2.2.19 Interparlementaire Commissie van de
Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie houdt zich bezig met de
Nederlandse taal en letteren in zeer ruime zin.
Daarbij staat de samenwerking tussen Nederland
en Vlaanderen centraal. De projecten worden in
samenwerking uitgevoerd of zijn gericht op ver-
sterking van die samenwerking.

De Interparlementaire Commissie (IPC) contro-
leert het beleid van de Nederlandse Taalunie. Dit
beleid wordt vastgesteld door het Comité van
Ministers: de Vlaamse en Nederlandse bewind-
slieden voor onderwijs en cultuur. De IPC bestaat
uit 11 Nederlandse en 11 Vlaamse volksvertegen-
woordigers. Ze worden aangewezen door de
Nederlandse Eerste en Tweede Kamer en het
Vlaams Parlement. Na verkiezingen voor een van
de parlementen blijven de leden lid totdat de com-
missie opnieuw is samengesteld. De Interparle-
mentaire Commissie vergadert drie keer per jaar.

Het voorzitterschap wisselt om de twee jaar
(kalenderjaren). Als de voorzitter van het Comité
van Ministers een Vlaming is, dan is de voorzitter
van de Interparlementaire Commissie een Neder-
lander en omgekeerd. De Interparlementaire
Commissie kiest zelf zijn voorzitter. Tijdens de
afgelopen legislatuur was het voorzitterschap in
1999 in handen van Vlaams Parlementsvoorzitter
Norbert De Batselier, in 2000 en 2001 van
mevrouw Judith Belinfante, lid van de Nederland-
se Tweede Kamer, in 2002 en 2003 van de heer
Dirk De Cock, lid van het Vlaams Parlement. De
heer Henk Woldring, lid van de Eerste Kamer, is
voorzitter voor de jaren 2004-2005.

De IPC heeft zich bij het begin van deze legislatuur
diepgaand bezonnen over haar rol binnen het
geheel van de Taalunie. De IPC kwam tot de con-
clusie dat zij vanuit de respectieve parlementen
mee de grote lijnen van het Taaluniebeleid moet
bepalen. Prioritaire aandacht moet daarbij gaan
naar de werkvelden taal, onderwijs en cultuur,
waarvoor de gemeenschappelijke aanpak tussen
Vlaanderen en Nederland een meerwaarde bete-
kent. De IPC wil op basis van de activiteiten in de
respectieve parlementen bovendien een politieke
signaalfunctie vervullen en het Comité van
Ministers aansporen tot deze gemeenschappelijke
aanpak.

Om met kennis van zaken het beleid van de
Taalunie te volgen, worden de IPC-vergaderin-
gen gedeeltelijk besteed aan informatieve refe-
raten. Deze themavergaderingen volgen de actu-
aliteit.

In dit kader ging er tijdens de afgelopen legisla-
tuur heel wat aandacht naar het Nederlands als
tweede taal en het Nederlands binnen een meer-
talige omgeving, een kernonderwerp in de ont-
wikkeling van onze samenleving naar meer mul-
ticulturaliteit. Zowel in Nederland als in Vlaan-
deren stelt men vast dat de schooltaal meer en
meer een andere taal is dan de thuistaal. Ook de
gemeenschappelijke aanpak van het sociale taal-
beleid, meer bepaald het inburgeringstraject
voor nieuwkomers en het stimuleren van taal-
verwerving bij jonge kleuters, kwam daarbij uit-
gebreid aan bod. De ontwikkeling van een
gemeenschappelijke aanpak en de uitwisseling
van ervaringen over het verstrekken van onder-
wijs in het Nederlands aan allochtonen is voor
de IPC een belangrijke beleidsopdracht. In de
volgende jaren kreeg ook het taalbeleid voor het
Nederlands vanuit Europees perspectief de nodi-
ge aandacht. De toekomst van het Nederlands in
de zich internationaliserende samenleving vorm-
de daarin een bezorgdheid van de IPC-leden.

Het Comité van Ministers stelde in 2002 het
meerjarenbeleidsplan van de Taalunie voor aan
de IPC. Er waren vier hoofdprioriteiten die de
IPC mee onderschreef: de verdere uitwerking
van de ondersteuning van het onderwijs in het
Nederlands in het buitenland; de ondersteuning
van het onderwijs van het Nederlands binnen het
taalgebied, waarbij het dan met name gaat over
het sociale taalbeleid en de ICT-ontwikkelingen;
het beheer, het onderhoud en de distributie van
elektronische corpora; de samenwerking op het
gebied van de letteren. 

In 2003 werden de activiteiten van de Taalunie
geëvalueerd door een commissie. De IPC werd
daarbij betrokken en over de samenwerking
bevraagd. De evaluatiecommissie kwam tot een
overwegend positief oordeel over de werking.
De inhoudelijke doelstellingen worden gereali-
seerd. De IPC steunde de belangrijkste aanbeve-
lingen om de Taalunie meer zichtbaar te maken
en om tot een betere samenspraak tussen Neder-
land en Vlaanderen te komen ten aanzien van
het Nederlands in Europa.
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Op 12 december 2003 ondertekenden de Neder-
landse Taalunie en de Republiek Suriname een
associatieovereenkomst. Die overeenkomst werd
door de IPC besproken en geadviseerd. De drie
landen waar Nederlands een nationale taal is, zijn
nu in één organisatie verenigd. Hierdoor gaat Suri-
name officieel deel uitmaken van de Taalunie.
Deze associatie maakt een sterke intensivering
mogelijk van de samenwerking op het gebied van
taal, onderwijs en letteren tussen Nederland,
Vlaanderen en Suriname. 

Begin 2004 werd het Corpus Gesproken Neder-
lands (CGN) voltooid en voorgesteld aan de IPC.
Het CGN is een grote databank van het Nederlands
zoals dat wordt gesproken door volwassenen in
Nederland en Vlaanderen. Met zijn 9 miljoen woor-
den is dit nuttig voor zowel wetenschap als
bedrijfsleven. De Taalunie is eigenaar van het CGN
en verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. 

3. Kwantitatieve analyse

3.1 Kwantitatieve analyse van de plenaire verga-
deringen en de commissievergaderingen

3.1.1 Plenaire vergaderingen

Tijdens zittingsjaar 2003-2004 hield het Vlaams
Parlement 54 plenaire vergaderingen. De totale
vergadertijd bedroeg 148 uur.

Een vergelijking met de vorige zittingsjaren vindt
u in Tabel 6 en Grafiek 1. Daaruit blijkt dat de
totale duur van de plenaire vergaderingen schom-
melt tussen 150 en 250 uur per jaar.

Tabel 6: Frequentie van de plenaire vergaderingen
van het Vlaams Parlement

Zittingsjaar Aantal Vergadertijd

1994-1995 + BZ 1995  50 159 u

1995-1996 66 269 u

1996-1997 56 204 u

1997-1998 56 180 u

1998-1999 57 150 u

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
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3.1.2 Commissievergaderingen 

3.1.2.1 Vergaderfrequentie

Tijdens de gewone zitting 2003-2004 hield het
Vlaams Parlement 445 commissievergaderingen.
De totale vergadertijd bedroeg 996 uur.

Tabel 7 en Grafiek 2 illustreren dat de commissies
sinds de eerste rechtstreekse verkiezing meer ver-
gaderen: van 1994-1995 tot 2003-2004 is het aan-
tal commissievergaderingen bijna verdrievoudigd.
Ook de totale vergadertijd van de commissies nam
sterk toe. De cijfers voor het zittingsjaar 2003-
2004 zijn niet volledig representatief vermits het
een verkiezingsjaar betrof en er geen commissie-
vergaderingen meer waren na 29 april.

Tabel 7: Vergaderfrequentie van de commissies
van het Vlaams Parlement

Zittingsjaar Aantal Vergadertijd

1994-1995 + BZ 1995  195 354 u   
1995-1996 393 1003 u   
1996-1997 483 1209 u   
1997-1998 553 1260 u   
1998-1999 423 971 u   
1999 2 6 u   
1999-2000 480 1104 u   
2000-2001 506 1194 u   
2001-2002 553 1266 u   
2002-2003 542 1199 u   
2003-2004 445 996 u   

0 u

40 u

80 u

120 u

160u 

200 u

240 u

280 u

320 u

0

10

20

30

40

50

60

70

80
19

94
-1

99
5

+
 B

Z
 1

99
5

19
95

-1
99

6

19
96

-1
99

7

19
97

-1
99

8

Aantal vergaderingen

V
er

ga
de

rt
ijd

 in
 u

re
n

A
antal vergaderingen

Vergadertijd

19
98

-1
99

9

19
99

19
99

-2
00

0

20
01

-2
00

2

20
00

-2
00

1

20
03

-2
00

4

20
02

-2
00

3

Grafiek 1: Frequentie van de plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement 
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De sterke toename van de commissieactiviteiten is
het gevolg van de andere invulling die de Vlaamse
volksvertegenwoordigers aan de taken van de com-
missies en de plenaire vergadering geven. Het stij-
gende aantal vergaderuren in de commissies wordt
vooral veroorzaakt door de sterke toename van het
aantal hoorzittingen, gedachtewisselingen, werk-
bezoeken en door het toenemende aantal interpel-
laties en vooral vragen om uitleg.

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 groot-
te van de fracties: 4 leden voor de CD&V en de
VLD, drie voor het Vlaams Blok, 2 voor de sp.a en
1 voor Groen! en VU-ID 4.

In wat volgt worden de activiteiten van de ver-
schillende commissies bondig weergegeven aan de
hand van twee tabellen. Tabel 8 geeft het aantal
vergaderingen van de commissies voor de zittings-
jaren van de legislatuur 1999-2004. In Tabel 9 en
Grafiek 3 wordt de totale vergaderduur van de
commissies voor dezelfde periode aangegeven.
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Grafiek 2: Vergaderfrequentie van de commissies van het Vlaams Parlement

4 Details over het lidmaatschap van de 124 Vlaamse volks-
vertegenwoordigers in de verschillende commissies wer-
den opgenomen als Bijlage 1.
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Commissie 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003-
2000 2001 2002 2003 2004

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 0 21 22 32 28 20

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 27 32 30 24 22

Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme 0 56 55 64 79 61

Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen 0 56 66 73 70 55

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0 59 64 64 71 62

Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 0 43 50 55 48 37

Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening 0 65 62 80 79 49

Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid 0 34 38 34 35 32

Cultuur, Media en Sport 0 52 57 70 58 56

Brussel en de Vlaamse Rand 0 13 14 16 22 13

Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken 0 15 13 24 26 24

Commissie voor Regeringsmededelingen \ \ \ \ \ 1

Commissie ad hoc voor Wapenhandel \ \ \ \ \ 7

Vervolgingen 0 0 0 1 0 0

Reglement en Samenwerking 0 0 2 2 0 1

Deontologische Commissie 0 4 2 2 0 1

Subcommissie voor Financiën en Begroting 0 7 10 6 2 2

Subcommissie voor Onderwijs 0 4 3 0 0 2

Commissie van Onderzoek over de Toekenning en 

de Aanwending van Scheepskredieten \ 24 \ \ \ \

Commissie ad hoc Dioxine 2 \ \ \ \ \

Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid \ \ 16 \ \ \

Totaal 2 480 506 553 542 445

Legende: \: bestaat op dat moment niet 
0: bestaat, maar heeft niet vergaderd

Tabel 8: Aantal vergaderingen van de commissies van het Vlaams Parlement
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Commissie 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003-
2000 2001 2002 2003 2004

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 0:00   40:30   45:00   67:00   47:00   42:30   

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0:00   52:30   93:30   77:30   53:00   44:30   

Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme 0:00   145:30   127:30   153:00   151:00   102:30   

Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen 0:00   131:00   177:30   177:30   172:30   131:00   

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0:00   141:30   150:30   141:00   166:30   154:30   

Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 0:00   119:30   120:30   123:30   107:30   116:00   

Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening 0:00   136:00   134:30   172:30   165:30   84:00   

Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid 0:00   68:00   80:30   94:30   86:00   83:00   

Cultuur, Media en Sport 0:00   125:00   150:30   182:00   151:30   150:00   

Brussel en de Vlaamse Rand 0:00   18:00   29:00   29:30   36:00   20:30   

Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken 0:00   22:30   20:30   33:30   61:30   47:30   

Regeringsmededelingen \ \ \ \ \ 0:30

Commissie ad hoc voor Wapenhandel \ \ \ \ \ 12:30

Vervolgingen 0:00   0:00   0:00   1:30   0:00   0:00   

Reglement en Samenwerking 0:00   0:00   3:00   2:30   0:00   0:30   

Deontologische Commissie 0:00   2:30   1:30   2:00   0:00   0:30   

Subcommissie voor Financiën en Begroting 0:00   7:30   17:00   8:30   1:30   2:00   

Subcommissie voor Onderwijs 0:00   4:30   4:30   0:00   0:00   4:00   

Commissie van Onderzoek over de Toekenning en de 
Aanwending van Scheepskredieten \ 89:30   \ \ \ \

Commissie ad hoc Dioxine 6:00   \ \ \ \ \

Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid \ \ 38:30   \ \ \

Totaal 6:00 1104:00 1194:00 1266:00 1199:30 996:00   

Legende: \: bestaat op dat moment niet                
0:00: bestaat, maar heeft niet vergaderd

Tabel 9: Totale vergaderduur van de commissies van het Vlaams Parlement (in uren)
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Grafiek 3: Totale vergaderduur van de commissies van het Vlaams Parlement (in uren)

0 u 20 u 40 u 60 u 80 u 100 u 120 u 140 u 160 u 180 u 200 u

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme

Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
(incl. subcommissie)

Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening

Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
       

Cultuur, Media en Sport

Brussel en de Vlaamse Rand

Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken

Regeringsmededelingen

Commissie ad hoc voor Wapenhandel

Vervolgingen

Reglement en Samenwerking

Deontologische Commissie

Commissie van Onderzoek over de Toekenning en
de Aanwending van Scheepskredieten

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
(incl. subcommissie) 1999

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

Commissie ad hoc Dioxine

Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid



92

3.1.2.3 Aanwezigheid van de fracties in de com-
missievergaderingen

Tabel 10 geeft een overzicht van de aanwezigheid
van de verschillende fracties in de verschillende
commissies tijdens de zittingsjaren van de legisla-
tuur 1995-1999 en van de legislatuur 1999-2004.

Tabel 10: Gemiddelde aanwezigheid van de frac-
ties in de commissievergaderingen 
(% aanwezigen op jaarbasis ten opzichte
van het aantal vaste commissieleden per
fractie)

Een meer gedetailleerde statistiek voor 2003-2004,
met een opsplitsing van de aanwezigheid van de
verschillende fracties per commissie, werd opge-
nomen als Bijlage 2.

3.1.2.4 Bijzondere commissies, subcommissies,
commissies ad hoc, werkgroepen en inter-
nationale gremia

De meeste commissies hebben, binnen de grenzen
van hun bevoegdheidsdomeinen, drie soorten
opdrachten:

– het bespreken van voorstellen en ontwerpen van
decreet en voorstellen van resolutie (decreetge-
vend en beleidsvoorbereidend);

– het behandelen van interpellaties en vragen om
uitleg (controlerend);

– het houden van hoorzittingen, gedachtewisselin-
gen en werkbezoeken (maatschappelijk forum).

Zittingsjaar CD&V VLD VB sp.a Groen! VU /
VU&ID

BZ 1995 86 80 75 97 100 70 

1995-1996 96 73 80 93 120 110 

1996-1997 95 72 89 87 115 127 

1997-1998 85 67 86 78 111 118 

1998-1999 82 61 64 78 126 115 

1999 + 
1999-2000 85 73 79 76 154 141 

2000-2001 77 65 82 85 161 129 

2001-2002 83 67 96 87 160 146 

2002-2003 85 70 94 82 146 128 

2003-2004 77 75 82 84 119 124 

Op 4 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 en de Controlecommissie voor
Regeringsmededelingen. Andere commissies waar-
op de drieledige opdracht niet of slechts gedeelte-
lijk van toepassing is, zijn de onderzoekscommis-
sies, de subcommissies en de commissies ad hoc.

Voor een inhoudelijk overzicht van de activiteiten
van de verschillende commissies, subcommissies,
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 Interparlemen-
taire Beneluxraad hebben een adviesverlenende
bevoegdheid over respectievelijk aangelegenheden
van het Taalunieverdrag (Nederland-Vlaanderen) en
het Beneluxverdrag.

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 (zie ook Hoofdstuk II, 2.2.19).

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
wordt gevormd door 21 Belgische volksvertegen-
woordigers, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse par-
lementsleden. Voor België zetelen 5 Vlaamse volks-
vertegenwoordigers, 11 parlementsleden uit het
federale parlement, 2 leden uit het Parlement van de
Franse Gemeenschap, 2 leden uit het Waals Parle-
ment en 1 lid uit de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad. Een lid van het federale parlement vertegen-
woordigt tevens de Duitstalige Gemeenschap.

De Beneluxraad kwam in de loop van het zittings-
jaar 2003-2004 driemaal bijeen voor een tweedaag-
se plenaire vergadering. Daarnaast werden 76 com-
missievergaderingen 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 en moties van
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aanbeveling tot besluit van een actualiteitsdebat
(beleidsvoorbereidende activiteit, 3.2.5 – 3.2.8).

3.2.1 Het aantal ingediende en aangenomen voor-
stellen van decreet 

Tabel 11 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende voorstellen van decreet per zittingsjaar
(vanaf de BZ 1995) en per legislatuur.  Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen de voorstel-
len van decreet en de voorstellen van bijzonder
decreet.  De ingetrokken voorstellen van decreet
(126 in totaal) en twee voorstellen van decreet die
zonder voorwerp zijn geworden, werden buiten
beschouwing gelaten.

Tabel 12 geeft de behandeling weer van de voor-
stellen van decreet per zittingsjaar vanaf de BZ
1995 (zie ook Grafiek 4).  Uit de tabel blijkt dat de
percentages afgehandelde 5 voorstellen van decreet
per zittingsjaar tijdens de legislatuur 1999-2004
(17 % in 1999-2000, 28 % in 2000-2001, 31 % in
2001-2002, 29 % in 2002-2003 en 35 % in 2003-
2004) vergelijkbaar zijn met die van de legislatuur
1995-1999 (de BZ 1995 en de zitting 1999 werden
buiten beschouwing gelaten).

Tijdens de zitting 2003-2004 werden 45 voorstel-
len van decreet aangenomen, of 28 % van het tota-
le aantal dat tijdens dat zittingsjaar te behandelen
of in behandeling was.  In 1999-2000 waren dat 7
voorstellen (11 %), in 2000-2001 24 voorstellen
(24 %), in 2001-2002 28 voorstellen (28 %) en in
2002-2003 27 voorstellen (22 %).  Het percentage
aangenomen voorstellen van decreet is dus verge-
lijkbaar met de vorige jaren, met uitzondering van
1999-2000.  Het aantal aangenomen voorstellen
van decreet is tijdens de hele legislatuur veel hoger
dan het aantal verworpen voorstellen.  Verhou-
dingsgewijs werden 64 % van de voorstellen van
decreet aangenomen in 1999-2000, 89 % in 2000-
2001, 90 % in 2001-2002, 75 % in 2002-2003 en
82 % in 2003-2004.  Die cijfers zijn duidelijk
hoger dan tijdens de legislatuur 1995-1999 (de BZ
1995 en de zitting 1999 buiten beschouwing gela-
ten).

Tabel 13 geeft een overzicht van de afhandeling
van de voorstellen van decreet per legislatuur.  Uit
deze tabel blijkt dat tijdens de legislatuur 1999-
2004 verhoudingsgewijs iets minder voorstellen
van decreet afgehandeld werden (61 %) dan tijdens
de legislatuur 1995-1999 (68 %), maar dat het per-

Tabel 11: Aantal ingediende voorstellen van decreet

Legislatuur 1995-1999

Aard van het voorstel BZ 1995 1995- 1996- 1997- 1998- 1995-
1996 1997 1998 1999 1999

voorstellen van decreet 31  31  39  55  52  208
voorstellen van bijzonder decreet 2  6  4  2  2  16
Totaal 33  37  43  57  54  224

Legislatuur 1999-2004

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

voorstellen van decreet 4  42  47  39  61  91  284
voorstellen van bijzonder decreet 0  3  2  1  3  3  12
Totaal 4  45  49  40  64  94  296

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 12, (4)). 
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Tabel 12: Behandeling van de voorstellen van decreet

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

(1) nog niet afgehandeld op het einde 
van het vorige zittingsjaar 53 77 94 103 4 53 71 68 89 

(2) ingediend 56 53 58 70 57 4 68 60 48 70 105 
(3) ingetrokken* 1 7 14 21 26 0 5 8 16 9 21 
(4) behandeld in samenhang met een 

ontwerp van decreet of een ander 
voorstel van decreet 0 7 1 7 13 0 3 7 4 4 15 

(5) te behandelen of in behandeling
=(1)+(2)-(3)-(4) 55 92 120 136 121 4 64 98 99 125 158 

(6) aangenomen 2 11 12 21 38 0 7 24 28 27 45 
(7) verworpen 0 4 14 11 21 0 4 3 3 9 10 
(8) nog niet afgehandeld op het einde 

van het zittingsjaar   =(5)-(6)-(7) 53 77 94 104 62 4 53 71 68 89 103 
% afgehandeld ** 4% 16% 22% 24% 49% 0% 17% 28% 31% 29% 35%
% aangenomen 4% 12% 10% 15% 31% 0% 11% 24% 28% 22% 28%
% aangenomen van de 
afgehandelde voorstellen 100% 73% 46% 66% 64% /   64% 89% 90% 75% 82%

* Bij deze categorie werden ook 2 voorstellen van decreet opgenomen die zonder voorwerp geworden zijn.
** Berekeningswijze: 

% afgehandeld  = [(6)+(7)]: (5)
% aangenomen  = (6): (5)
% aangenomen van de afgehandelde voorstellen  = (6): [(6)+(7)]
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centage aangenomen voorstellen ten opzichte van
het totale aantal dat te behandelen was, iets hoger
ligt (50 % in 1999-2004 en 43 % in 1995-1999).
Uit de tabel blijkt ook dat tijdens de laatste legisla-
tuur het aantal aangenomen voorstellen van
decreet ten opzichte van het aantal verworpen
voorstellen beduidend hoger ligt (82 %) dan tij-
dens de legislatuur 1995-1999 (63 %).

Tabel 14 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen voorstellen van decreet en voorstellen van
bijzonder decreet per zittingsjaar (vanaf de BZ
1995) en per legislatuur.  De lijst van de voorstel-
len van decreet en van bijzonder decreet aangeno-
men tijdens de legislatuur 1999-2004 werd opge-
nomen als Bijlage 5.

Tabel 13: Afhandeling van de voorstellen van decreet per legislatuur

1995-1999 1999-2004

(1) ingediend 294 355 

(2) ingetrokken* 69 59 

(3) behandeld in samenhang met een ontwerp van decreet of een ander voorstel van decreet 28 33 

(4) te behandelen =(1)-(2)-(3)" 197 263 

(5) aangenomen 84 131 

(6) verworpen 50 29 

(7) nog niet afgehandeld op het einde van de legislatuur   =(4)-(5)-(6) 63 103 

% afgehandeld ** 68% 61%

% aangenomen 43% 50%

% aangenomen van de afgehandelde voorstellen 63% 82%

* Bij deze categorie werden ook 2 voorstellen van decreet opgenomen die zonder voorwerp geworden zijn.
** Berekeningswijze: 

% afgehandeld  = [(5)+(6)]: (4)
% aangenomen  = (5): (4)
% aangenomen van de afgehandelde voorstellen  = (5): [(5)+(6)]

Tabel 14: Aantal aangenomen voorstellen van decreet

Legislatuur 1995-1999

Aard van het voorstel BZ 1995 1995- 1996- 1997- 1998- 1995-
1996 1997 1998 1999 1999

voorstel van decreet 0  8  11  18  36  73
voorstel van bijzonder decreet 2  3  1  3  2  11  
Totaal 2  11  12  21  38  84

Legislatuur 1999-2004

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

voorstel van decreet 0  7  22  27  24  44  124
voorstel van bijzonder decreet 0  0  2  1  3  1  7
Totaal 0  7  24  28  27  45  131
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Tabel 15: Aantal aangenomen* voorstellen van decreet per bevoegdheidsdomein

Legislatuur 1995-1999

Bevoegdheidsdomein BZ 1995 1995- 1996- 1997- 1998- 1995-
1996 1997 1998 1999 1999

Binnenlandse Aangelegenheden 0  0  1  2  8  11  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  0  0  0  0  0  
Cultuur en Sport 0  0  3  5  6  14  
Financiën en Begroting 0  0  3  0  2  5  
Leefmilieu en Natuurbehoud 0  4  0  1  2  7  
Mediabeleid 0  1  0  2  5  8  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0  1  0  1  2  4  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0  0  0  2  1  3  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 0  1  4  3  5  13  
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  2  0  1  4  7  
Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 2  2  1  4  3  12  

Totaal 2  11  12  21  38  84 

Legislatuur 1999-2004

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

Binnenlandse Aangelegenheden 0  0  3  3  3  9  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  0  0  0  0  0  
Cultuur en Sport 0  5  2  4  4  15  
Financiën en Begroting 0  3  2  2  1  8  
Leefmilieu en Natuurbehoud 2  2  3 1  2  10 
Mediabeleid 1  3  2  4  1  11 
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1  2  1  3  8  15 
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 1  2  3  2  6  14  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 2 3  3  1  9  18  
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  1  5  3  4  13  
Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 0  3  4  4  7  18 

Totaal 7  24  28  27  45  131 

Tabel 15 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen voorstellen van decreet - waaronder de
voorstellen van bijzonder decreet - per bevoegd-
heidsdomein, per zittingsjaar (vanaf de BZ 1995)
en per legislatuur.  Grafiek 5 geeft een overzicht
van het procentueel aandeel van elk bevoegdheids-
domein in het aantal aangenomen voorstellen van
decreet, tijdens de legislaturen 1995-1999 en
1999-2004.  Een toelichting bij de indeling in
bevoegdheidsdomeinen is te vinden als Bijlage 3.

3.2.2 Het aantal ingediende en aangenomen ont-
werpen van decreet 

Tabel 16 geeft een overzicht van het aantal ontwer-
pen van decreet die door de Vlaamse regering wer-
den ingediend, per zittingsjaar (vanaf de BZ 1995)
en per legislatuur.  Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen normatieve decreten, bijzondere
normatieve decreten, begrotingsdecreten, bekrach-
tigingsdecreten en instemmingsdecreten 6.

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.

* Tijdens de zitting 1999 werden geen voorstellen van decreet aangenomen.
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Grafiek 5: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het aantal aangenomen voorstellen van
decreet
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Tabel 16: Aantal ingediende* ontwerpen van decreet

Legislatuur 1995-1999

Aard van het ontwerp BZ 1995 1995- 1996- 1997- 1998- 1995-
1996 1997 1998 1999 1999

ontwerp van normatief decreet 2  21  27  26  25  101

ontwerp van bijzonder normatief decreet 0  0  1  0  0  1

ontwerp van begrotingsdecreet 4  5  10  5  7  31

ontwerp van bekrachtigingsdecreet 0  2  3  1  2  8

ontwerp van instemmingsdecreet 4  15  16  13  16  64

Totaal 10  43  57  45  50  205

Legislatuur 1999-2004

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

ontwerp van normatief decreet 16  23  35  33  76  183

ontwerp van bijzonder normatief decreet 0  0  0  0  1  1

ontwerp van begrotingsdecreet 5  5  8  8  5  31

ontwerp van bekrachtigingsdecreet 0  1  3  4  1  9

ontwerp van instemmingsdecreet 17  14  26  29  36  122

Totaal 38  43  72  74  119  346

* Twee ontwerpen van decreet die werden ingetrokken, werden buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 17: Behandeling van de ontwerpen van decreet

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

(1) nog niet afgehandeld op het einde 
van het vorige zittingsjaar 10 15 17 6 0 2 14 19 21

(2) ingediend 11 43 57 45 50 0 38 43 72 74 120

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

(4) te behandelen of in behandeling 
=(1)+(2)-(3) 10 53 72 62 56 0 38 45 86 93 140

(5) aangenomen 0 38 55 56 49 0 36 31 67 72 129

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

(7) nog niet afgehandeld op het einde 
van het zittingsjaar =(4)-(5)-(6) 10 15 17 6 7 0 2 14 19 21 11

% afgehandeld * 0% 72% 76% 90% 88% / 95% 69% 78% 77% 92%

% aangenomen 0% 72% 76% 90% 88% / 95% 69% 78% 77% 92%

% aangenomen van de afgehandelde 
ontwerpen / 100% 100% 100% 100% / 100% 100% 100% 100% 100%

* Berekeningswijze: 
% afgehandeld = [(5)+(6)]: (4)
% aangenomen = (5): (4)
% aangenomen van de afgehandelde ontwerpen = (5): [(5)+(6)]

Tabel 17 geeft de behandeling weer van de ontwer-
pen van decreet per zittingsjaar vanaf de BZ 1995
(zie ook Grafiek 6). Uit die tabel blijkt dat de per-
centages afgehandelde ontwerpen van decreet tij-
dens de legislatuur 1999-2004 (95 % in 1999-
2000, 69 % in 2000-2001, 78 % in 2001-2002, 77
% in 2002-2003 en 92 % in 2003-2004) vergelijk-
baar zijn met die van de legislatuur 1995-1999.
Uit de vergelijking met Tabel 12 blijkt dat het per-
centage afgehandelde ontwerpen van decreet per
zittingsjaar beduidend hoger is dan het percentage
afgehandelde voorstellen van decreet.  Volgens
artikel 26, 1/b van het reglement krijgen de ont-
werpen van decreet voorrang.  Voorstellen van
decreet krijgen eenmaal per maand voorrang (arti-

kel 26, 1/c).  Uit Tabel 17 blijkt ook dat alle ont-
werpen van decreet die in 2003-2004 in behande-
ling werden genomen, werden aangenomen, net
zoals in de vorige zittingsjaren.

Tabel 18 geeft een overzicht van de afhandeling
van de ontwerpen van decreet per legislatuur.  Uit
deze tabel blijkt dat tijdens de legislatuur 1999-
2004 verhoudingsgewijs evenveel ontwerpen van
decreet afgehandeld werden en evenveel ontwer-
pen van decreet aangenomen werden als tijdens de
legislatuur 1995-1999 (97 %).  Uit Tabel 18 blijkt
ook dat in beide legislaturen alle ontwerpen van
decreet die in behandeling werden genomen, ook
aangenomen werden.
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Grafiek 6: Behandeling van de ontwerpen van decreet

Tabel 18: Afhandeling van de ontwerpen van decreet per legislatuur

1995-1999 1999-2004

(1) ingediend 206 347 

(2) ingetrokken 1 1 

(3) te behandelen  =(1)-(2) 205 346 

(4) aangenomen 198 335 

(5) verworpen 0 0 

(6) nog niet afgehandeld op het einde van de legislatuur =(3)-(4)-(5) 7 11 

% afgehandeld* 97% 97%

% aangenomen 97% 97%

% aangenomen van de afgehandelde ontwerpen 100% 100%

* Berekeningswijze: 
% afgehandeld  = [(4)+(5)]: (3)
% aangenomen  = (4): (3)
% aangenomen van de afgehandelde ontwerpen  = (4): [(4)+(5)]
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Tabel 19 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen ontwerpen van decreet per bevoegdheids-
domein, per zittingsjaar (vanaf de BZ 1995) en per
legislatuur.  Grafiek 7 geeft een overzicht van het
procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein
in het aantal aangenomen ontwerpen van decreet,
tijdens de legislaturen 1995-1999 en 1999-2004.

Een toelichting bij de indeling in bevoegdheidsdo-
meinen is te vinden als Bijlage 3.

De lijst van de ontwerpen van decreet aangenomen
tijdens de legislatuur 1999-2004 werd opgenomen
als Bijlage 5.

Tabel 19: Aantal aangenomen* ontwerpen van decreet per bevoegdheidsdomein

Legislatuur 1995-1999

Bevoegdheidsdomein 1995- 1996- 1997- 1998- 1995-
1996 1997 1998 1999 1999

Binnenlandse Aangelegenheden 2  2  3  5  12

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 11  15  14  7  47

Cultuur en Sport 2  2  5  3  12

Financiën en Begroting 6  13  11  7  37

Leefmilieu en Natuurbehoud 1  1  4  2  8

Mediabeleid 2  2  2  0  6

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 8  5  6  8  27

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 2  1  0  2  5

Welzijn, Gezin en Gezondheid 1  9  5  9  24

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  3  3  3  9

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 0  0  0  0  0

Diverse bevoegdheidsdomeinen 3  2  3  3  11  

Totaal 38  55  56  49  198

Legislatuur 1999-2004

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

Binnenlandse Aangelegenheden 4  1  4  1  6  16

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 15  5  23  20  46  109

Cultuur en Sport 1  4  4  5  8  22

Financiën en Begroting 5  6  13  12  7  43

Leefmilieu en Natuurbehoud 1  2  2  8  7  20

Mediabeleid 1  1  1  0  1  4

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2  4  7  6  8  27

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 2  1  3  2  10  18

Welzijn, Gezin en Gezondheid 0  1  3  4  11  19

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 3  3  4  10  22  42

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

Diverse bevoegdheidsdomeinen** 2  3  3  2  2  12

Totaal 36  31  67  72  129  335

* Tijdens de zitting 1999 werden geen ontwerpen van decreet aangenomen.

** In deze categorie werden de ontwerpen van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting (de zgn. program-
madecreten) over diverse bevoegdheidsdomeinen ondergebracht, de ontwerpen van decreet houdende diverse bepalingen en
een ontwerp van een decreet houdende goedkeuring van een samenwerkingsakkoord over diverse bevoegdheidsdomeinen.
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3.2.3 Het totale aantal aangenomen decreten 

Tabel 20 geeft een overzicht van de verhouding
tussen het totale aantal aangenomen voorstellen en

aangenomen ontwerpen van decreet per zittings-
jaar (vanaf de BZ 1995) en per legislatuur.  Uit die
tabel (en uit de Tabellen 17 en 12) blijkt duidelijk
het overwicht van de ontwerpen van decreet.

Tabel 20: Verhouding tussen het aantal aangenomen voorstellen en het aantal aangenomen ontwerpen 
van decreet

Zittingsjaar Voorstellen Ontwerpen Totaal Aandeel voorstellen Aandeel ontwerpen

BZ 1995 2  0  2  100%  0%  
1995-1996 11  38  49  22%  78%  
1996-1997 12  55  67  18%  82%  
1997-1998 21  56  77  27%  73%  
1998-1999 38  49  87  44%  56%  
Totaal 
1995-1999 84  198  282  30%  70%  

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%  
Totaal 
1999-2004 131  335  466  28%  72%  
Totaal 215  533  748  29%  71%  
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Tabel 21 en Grafiek 8, en Tabel 22 en Grafiek 9
geven een overzicht van de verhouding tussen het
aantal aangenomen voorstellen en aangenomen

ontwerpen van decreet per bevoegdheidsdomein
respectievelijk voor het zittingsjaar 2003-2004 en
voor de hele legislatuur (1999-2004).

Tabel 21: Verhouding tussen het aantal aangenomen voorstellen en ontwerpen van decreet per bevoegd-
heidsdomein (2003-2004)

Bevoegdheidsdomein Voorstellen Ontwerpen Totaal Aandeel Aandeel
voorstellen ontwerpen

Binnenlandse Aangelegenheden 3  6  9  33%  67%  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  46  46  0%  100%  
Cultuur en Sport 4  8  12  33%  67%  
Financiën en Begroting 1  7  8  13%  88%  
Leefmilieu en Natuurbehoud 2  7  9  22%  78%  
Mediabeleid 1  1  2  50%  50%  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 8  8  16  50%  50%  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 6  10  16  38%  63%  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 9  11  20  45%  55%  
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 4  22  26  15%  85%  
Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams 
Parlement 7  1  8  88%  13%  
Diverse Bevoegdheidsdomeinen* 0  2  2  0%  100%  

Totaal 45  129  174  26%  74%  

* 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 beleidsbepalingen en
een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van een samenwerkingsakkoord over diverse bevoegdheidsdomeinen.

Tabel 22: Verhouding tussen het aantal aangenomen voorstellen en ontwerpen van decreet per bevoegd-
heidsdomein (legislatuur 1999-2004)

Bevoegdheidsdomein Voorstellen Ontwerpen Totaal Aandeel Aandeel
voorstellen ontwerpen

Binnenlandse Aangelegenheden 9  16  25  36%  64%  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  109  109  0%  100%  
Cultuur en Sport 15  22  37  41%  59%  
Financiën en Begroting 8  43  51  16%  84%  
Leefmilieu en Natuurbehoud 10  20  30  33%  67%  
Mediabeleid 11  4  15  73%  27%  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 15  27  42  36%  64%  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 14  18  32  44%  56%  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 18  19  37  49%  51%  
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 13  42  55  24%  76%  
Constitutieve Autonomie en Werking 
Vlaams Parlement 18  3  21  86%  14%  
Diverse Bevoegdheidsdomeinen* 0  12  12  0%  100%  

Totaal 131  335  466  28%  72%  

* 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 beleidsbepalingen en
een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van een samenwerkingsakkoord over diverse bevoegdheidsdomeinen.
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3.2.4 Het aantal ingediende en afgehandelde voor-
stellen van decreet per fractie 

Tabel 23 geeft het aantal ingediende voorstellen
van decreet per fractie en per bevoegdheidsdomein
weer voor het zittingsjaar 2003-2004. In deze tabel
en in alle andere tabellen en grafieken van Hoofd-
stuk 2 waar een onderverdeling wordt gegeven per
fractie, werden - in voorkomend geval - de Vlaam-
se volksvertegenwoordigers die als onafhankelijke
zetelen, volledigheidshalve opgenomen.  Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen het aantal voor-
stellen dat door een fractie of een onafhankelijke
alleen werd ingediend (eerste cijfer) en het aantal
voorstellen dat samen met andere fracties werd
ingediend (tweede cijfer). 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
decreet per fractie of fracties (hierbij werd reke-
ning gehouden met de fracties die een voorstel mee
ondertekend hebben), voor de legislatuur 1999-
2004.

Uit Tabel 24 blijkt dat voorstellen van decreet,
ingediend door meerdere fracties samen, eerder
afgehandeld worden dan voorstellen van decreet
die door slechts één fractie werden ingediend.  Uit
de tabel blijkt eveneens dat voorstellen van
decreet, ingediend door alle of meerdere fracties
van de meerderheid, eventueel samen met een
andere fractie, veel kans maken om aangenomen te
worden.

Tabel 23: Aantal ingediende* voorstellen van decreet per fractie en per bevoegdheidsdomein
(2003-2004)

Bevoegdheidsdomein Totaal CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID Onafh.

Binnenlandse Aangelegenheden 21 4 2 1 2 2 3 2 7 1 2 2

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 5 1 1 1 1 1

Cultuur en Sport 8 2 5 4 4 1 5 1 2

Financiën en Begroting 6 2 1 1 2

Leefmilieu en Natuurbehoud 9 2 4 1 5 2 5 5

Mediabeleid 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 10 1 3 7 8 8 1 8 2

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 12 1 2 5 4 4 3 1 4 1

Welzijn, Gezin en Gezondheid 11 2 1 2 5 1 6 6 6

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 2 2 2 1 2

Constitutieve Autonomie en Werking 
Vlaams Parlement 7 3 4 1 1 4 3 1 4 2

Totaal 94 12 16 10 34 7 0 5 36 10 32 9 37 1 8

Totaal per fractie 28 44 7 41 42 46 9

* De ingetrokken voorstellen van decreet werden buiten beschouwing gelaten.

Legende: het eerste cijfer geeft het aantal voorstellen van decreet weer dat door een fractie of een onafhankelijke alleen werd
ingediend ; het tweede cijfer geeft het aantal voorstellen weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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Tabel 24: Aantal ingediende en afgehandelde voorstellen van decreet per fractie
(zitting 1999 t.e.m. 2003-2004)

FRACTIES ingediend* afgehandeld** aangenomen verworpen

CD&V 55 20 5 15

VLD 20 7 7 0

VB 22 6 0 6

sp.a 20 3 3 0

Groen! 16 2 1 1

VU&ID 20 3 2 1

Onafhankelijke 1 1 0 1

Totaal

(initiatieven van één fractie) 154 42 18 24

CD&V + VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 

+ Onafhankelijke 2 2 0 0

CD&V + VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 38 35 35 0

CD&V + VLD + sp.a + VU&ID 6 5 5 0

CD&V + VLD + VU&ID 1 1 1 0

CD&V + VLD 1 0 0 0

CD&V + sp.a + Groen! + VU&ID 

+ Onafhankelijke 1 1 1 0

CD&V + VU&ID + Onafhankelijke 1 0 0 0

CD&V + VU&ID 3 2 1 1

CD&V + Onafhankelijke 4 2 0 2

VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 

+ Onafhankelijke 2 2 1 1

VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 70 64 64 0

VLD + sp.a + VU&ID 2 2 2 0

VLD + Onafhankelijke 1 0 0 0

sp.a + Groen! + VU&ID 6 2 1 1

sp.a + VU&ID 1 0 0 0

Groen! + VU&ID 1 0 0 0

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 140 118 113 5

Totaal 294 160 131 29

* De ingetrokken voorstellen van decreet werden buiten beschouwing gelaten.
** Behalve de aangenomen en verworpen voorstellen van decreet, waren er 33 voorstellen die in samenhang met een ontwerp van

decreet of met een ander voorstel van decreet behandeld werden, nl. 17 voorstellen van de CD&V-fractie, 1 voorstel van de
CD&V-, VLD-, sp.a- en VU&ID-fracties, 2 voorstellen van de VLD-, sp.a-, Groen!- en VU&ID-fracties,  2 voorstellen van de
VLD-fractie, 3 voorstellen van de VB-fractie, 1 voorstel van de sp.a-, Groen!- en VU&ID-fracties, 1 voorstel van de sp.a-frac-
tie, 2 voorstellen van de Groen!-fractie en 4 voorstellen van de VU&ID-fractie.
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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 25 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende voorstellen van resolutie per zittingsjaar
(vanaf de BZ 1995) en per legislatuur.  De ingetrok-
ken voorstellen van resolutie (86 in totaal) en vijf
voorstellen van resolutie die zonder voorwerp zijn
geworden, werden buiten beschouwing gelaten.

Tabel 25: Aantal ingediende voorstellen van resolutie

Legislatuur 1995-1999

BZ 1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1995-1999

11  47  82  66  51  257

Legislatuur 1999-2004

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

3  50  61  55  53  51  273

Tabel 26 geeft de behandeling weer van de voor-
stellen van resolutie per zittingsjaar vanaf de BZ
1995 (zie ook Grafiek 10).  In 2003-2004 werd 52
% van het totale aantal voorstellen van resolutie
dat tijdens dat zittingsjaar te behandelen of in
behandeling was, afgehandeld 7, in 2002-2003 was
dat 48 %, in 2001-2002 51 %, in 2000-2001 56 %
en in 1999-2000 62 %. Deze percentages liggen
iets hoger dan in de legislatuur 1995-1999 (de BZ
1995 en de zitting 1999 buiten beschouwing gela-
ten).  Uit de vergelijking met Tabel 12 blijkt dat in
2003-2004, zoals in de vorige zittingsjaren,  rela-
tief meer voorstellen van resolutie werden afge-
handeld (52 %) dan voorstellen van decreet (35
%), hoewel voor beide dezelfde voorrangsregeling
geldt (regl. art. 26, 1/c).

Tijdens de zitting 2003-2004 werden 34 voorstel-
len van resolutie aangenomen, of 40 % van het
totale aantal dat tijdens dat zittingsjaar te behande-
len of in behandeling was.  In 2002-2003 was dat
32 %, in 2001-2002 29 %, in 2000-2001 38 % en
in 1999-2000 36 %.  Deze percentages liggen

hoger dan in de vorige legislatuur.  76 % van het
totale aantal voorstellen van resolutie dat tijdens
de zitting 2003-2004 werd afgehandeld, werd aan-
genomen, 67 % in 2002-2003, 57 % in 2001-2002,
69 % in 2000-2001 en 59 % in 1999-2000.  Deze
cijfers zijn vergelijkbaar met die van de vorige
legislatuur (de BZ 1995 en de zitting 1999 werden
buiten beschouwing gelaten)

Tabel 27 geeft een overzicht van de afhandeling
van de voorstellen van resolutie per legislatuur.
Uit deze tabel blijkt dat tijdens de legislatuur
1999-2004 verhoudingsgewijs iets meer voorstel-
len van resolutie afgehandeld werden (84 %) dan
tijdens de legislatuur 1995-1999 (77 %), en dat
ook het percentage aangenomen voorstellen ten
opzichte van het totale aantal dat te behandelen
was, iets hoger ligt (55 % in 1999-2004 en 48 % in
1995-1999).  Ook het aantal aangenomen voorstel-
len van resolutie ten opzichte van het aantal ver-
worpen voorstellen ligt tijdens de legislatuur 1999-
2004 iets hoger (66 %) dan tijdens de legislatuur
1995-1999 (61 %).

7 Onder "afgehandeld" wordt hier aangenomen of verworpen door de plenaire vergadering of verworpen in een commissie ver-
staan.  Daarnaast zijn er enkele 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 dus zonder
voorwerp zijn geworden.
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Tabel 26: Behandeling van de voorstellen van resolutie

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

(1) nog niet afgehandeld op het einde 
van het vorige zittingsjaar 14 43 65 83 3 21 38 43 47

(2) ingediend 16 68 92 75 55 3 58 75 62 58 55
(3) ingetrokken* 0 7 13 14 15 0 4 9 9 6 14
(4) behandeld in samenhang met 

een ander voorstel van resolutie of met
een ontwerp of voorstel van decreet 0 0 1 2 6 0 2 1 4 5 2

(5) te behandelen of in behandeling
=(1)+(2)-(3)-(4) 16 75 121 124 117 3 55 86 87 90 86

(6) aangenomen 1 24 33 28 32 0 20 33 25 29 34
(7) verworpen 1 8 23 13 29 0 14 15 19 14 11
(8) nog niet afgehandeld op het einde 

van het zittingsjaar =(5)-(6)-(7) 14 43 65 83 56 3 21 38 43 47 41

% afgehandeld ** 13% 43% 46% 33% 52% 0% 62% 56% 51% 48% 52%
% aangenomen 6% 32% 27% 23% 27% 0% 36% 38% 29% 32% 40%
% aangenomen van de 

afgehandelde voorstellen 50% 75% 59% 68% 52% / 59% 69% 57% 67% 76%

* Bij deze categorie werden ook vijf voorstellen van resolutie opgenomen die zonder voorwerp geworden zijn.
** Berekeningswijze: % afgehandeld = [(6)+(7)]: (5) 

% aangenomen = (6): (5)
% aangenomen van de afgehandelde voorstellen = (6): [(6)+(7)]
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Tabel 28 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen voorstellen van resolutie per bevoegdheids-
domein, per zittingsjaar (vanaf de BZ 1995) en per
legislatuur.  Grafiek 11 geeft een overzicht van het
procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein
in het aantal aangenomen voorstellen van resolu-
tie, tijdens de legislaturen 1995-1999 en 1999-
2004.

Een toelichting bij de indeling in bevoegdheidsdo-
meinen is te vinden als Bijlage 3. 

De lijst van de voorstellen van resolutie aangeno-
men tijdens de legislatuur 1999-2004 werd opge-
nomen als Bijlage 6.

Tabel 27: Afhandeling van de voorstellen van resolutie per legislatuur

1995-1999 1999-2004

(1) ingediend 306 311 

(2) ingetrokken* 49 42 

(3) behandeld in samenhang met een ander voorstel van resolutie of met een ontwerp 
of voorstel van decreet 9 14 

(4) te behandelen =(1)-(2)-(3) 248 255 

(5) aangenomen 118 141 

(6) verworpen 74 73 

(7) nog niet afgehandeld op het einde van het zittingsjaar    =(4)-(5)-(6) 56 41 

% afgehandeld ** 77% 84%

% aangenomen 48% 55%

% aangenomen van de afgehandelde voorstellen 61% 66%

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

% afgehandeld  = [(5)+(6)]: (4)
% aangenomen  = (5): (4)
% aangenomen van de afgehandelde voorstellen  = (5): [(5)+(6)].
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Tabel 28: Aantal aangenomen* voorstellen van resolutie per bevoegdheidsdomein

Bevoegdheidsdomein BZ 1995 1995- 1996- 1997- 1998- 1995-
1996 1997 1998 1999 1999

Binnenlandse Aangelegenheden 0  1  2  3  1  7

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  4  5  3  2  14

Cultuur en Sport 0  1  1  3  4  9

Financiën en Begroting 0  2  4  1  6  13

Leefmilieu en Natuurbehoud 0  1  3  4  3  11  

Mediabeleid 0  2  1  0  1  4

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0  2  3  3  2  10

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 0  2  4  3  3  12

Welzijn, Gezin en Gezondheid 0  1  2  2  5  10

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  5  6  4  0  15

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

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 0  2  1  2  5  10

Totaal 1  24  33  28  32  118  

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

Binnenlandse Aangelegenheden 1  3  1  2  1  8

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  2  0  2  4  10

Cultuur en Sport 1  2  2  0  1  6

Financiën en Begroting 2  5  1  1  1  10

Leefmilieu en Natuurbehoud 3  6  3  3  5  20

Mediabeleid 1  1  1  0  0  3

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1  3  2  4  6  16

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 1  3  3  4  1  12

Welzijn, Gezin en Gezondheid 3  4  3  3  7  20

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0  3  6  6  2  17

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 3  0  2  1  2  8

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 2  1  1  3  4  11  

Totaal 20  33  25  29  34  141

* Tijdens de zitting 1999 werden geen voorstellen van resolutie aangenomen.
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3.2.6 Het aantal ingediende en afgehandelde voor-
stellen van resolutie per fractie 

Tabel 29 geeft het aantal ingediende voorstellen
van resolutie per fractie en per bevoegdheidsdo-
mein weer voor het zittingsjaar 2003-2004.  Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal

voorstellen dat door een fractie of een onafhanke-
lijke alleen werd ingediend (eerste cijfer) en het
aantal voorstellen 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* voorstellen van resolutie per fractie en per bevoegdheidsdomein 
(2003-2004)

Bevoegdheidsdomein Totaal CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID Onafh UF

Binnenlandse Aangelegenheden 3 1 1 1 2 1 1

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 6 1 3 3 1 3 3 3 1

Cultuur en Sport 1 1 1 1 1 1

Financiën en Begroting 3 1 1 1 1 1

Leefmilieu en Natuurbehoud 5 1 1 2 1 2 1 2 2

Mediabeleid 1 1

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 5 1 3 3 4 4 4 1

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

Welzijn, Gezin en Gezondheid 14 6 1 4 2 5 1 4 5

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 1 1

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

Verhoudingen in de Belgische 
Federale Staat 5 1 2 2 2 2 2 2

Totaal 51 13 14 1 19 6 0 1 21 5 21 1 21 0 4 0 0

Totaal per fractie 27 20 6 22 26 22 4 0

* De ingetrokken voorstellen van resolutie werden buiten beschouwing gelaten.

Legende: het eerste cijfer geeft het aantal voorstellen van resolutie weer dat door een fractie of een onafhankelijke alleen werd
ingediend ; het tweede cijfer geeft het aantal voorstellen weer dat samen met andere fracties werd ingediend.
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Tabel 30 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), voor de legislatuur 1999-
2004.

Uit Tabel 30 blijkt dat ook voorstellen van resolu-
tie, ingediend door meerdere fracties samen, snel-

ler afgehandeld worden dan voorstellen van reso-
lutie die door slechts één fractie werden ingediend.
Maar het verschil is minder groot dan voor de
voorstellen van decreet.  Uit de tabel blijkt even-
eens dat voorstellen van resolutie, ingediend door
alle of meerdere fracties van de meerderheid,
eventueel samen met een andere fractie, veel kans
maken om aangenomen te worden.

Tabel 30: Aantal ingediende en afgehandelde voorstellen van resolutie per fractie
(zitting 1999 t.e.m. 2003-2004)

FRACTIES ingediend* afgehandeld** aangenomen verworpen

CD&V 63 43 20 23

VLD 5 3 3 0

VB 56 39 0 39

sp.a 1 1 1 0

Groen! 10 3 2 1

VU&ID 2 1 0 1

UF 1 1 0 1

Onafhankelijke 1 1 0 1

Totaal
(initiatieven van één fractie) 139 92 26 66

CD&V + VLD + VB + sp.a + Groen! + VU&ID 7 7 7 0

CD&V + VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 59 56 56 0

CD&V + VLD + sp.a + VU&ID 1 1 1 0

CD&V + sp.a + Groen! + VU&ID 
+ Onafhankelijke 2 2 2 0

CD&V + VU&ID 1 1 0 1

CD&V + Onafhankelijke 13 8 2 6

VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 46 43 43 0

VLD + sp.a + Groen! 2 2 2 0

VLD + sp.a 1 1 1 0

VLD + Groen! 1 1 1 0

sp.a + VU&ID 1 0 0 0

Totaal
(initiatieven van meerdere fracties) 134 122 115 7

Totaal 273 214 141 73

* De ingetrokken voorstellen van resolutie en drie voorstellen van resolutie die zonder voorwerp geworden zijn, werden buiten
beschouwing gelaten.

** Behalve de aangenomen en verworpen voorstellen van resolutie waren er 14 voorstellen van resolutie die in samenhang met
een ontwerp of voorstel van decreet of met een ander voorstel van resolutie behandeld werden, nl. 8 voorstellen van de
CD&V-fractie, 1 voorstel van de VLD-fractie, 4 voorstellen van de VB-fractie en 1 voorstel van de VU&ID-fractie.
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diend, in 2000-2001 werden 7 actualiteitsdebatten
gehouden en 13 moties ingediend, in 2001-2002 11
actualiteitsdebatten en 14 moties, in 2002-2003 4
actualiteitsdebatten en 3 moties en in 2003-2004 3
actualiteitsdebatten en 7 moties.

Tabel 31 geeft een overzicht van het aantal aange-
nomen moties van aanbeveling vanaf 1998-1999,
per bevoegdheidsdomein.  In totaal werd in 1998-
1999 1 motie van aanbeveling aangenomen, wer-
den in 2000-2001 6 moties van aanbeveling aange-
nomen, in 2001-2002 5 moties en in 2003-2004
werd 1 motie van aanbeveling aangenomen.  Een
toelichting bij de indeling in bevoegdheidsdomei-
nen is te vinden als Bijlage 3.

3.2.7 Het aantal ingediende en aangenomen moties
van aanbeveling tot besluit van een actuali-
teitsdebat

Tot besluit van een actualiteitsdebat in de plenaire
vergadering kunnen de Vlaamse volksvertegen-
woordigers een motie van aanbeveling indienen.
Een dergelijke motie bevat aanbevelingen aan de
Vlaamse regering over maatregelen of beleidsop-
ties die de regering moet nemen. 

De actualiteitsdebatten werden ingevoerd vanaf de
zitting 1998-1999.  In dat zittingsjaar werden 2
actualiteitsdebatten gehouden en 3 moties van aan-
beveling ingediend. In 1999-2000 werd 1 actuali-
teitsdebat gehouden en werden geen moties inge-

Tabel 31: Aantal aangenomen* moties van aanbeveling per bevoegdheidsdomein

Bevoegdheidsdomein 1998-1999 2000-2001 2001-2002 2003-2004

Binnenlandse Aangelegenheden 0 0 1 0

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 0 0 0

Cultuur en Sport 0 0 0 0

Financiën en Begroting 0 0 0 0

Leefmilieu en Natuurbehoud 0 0 1 0

Mediabeleid 0 0 0 0

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 0 0 0 0

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 1 0 1 0

Welzijn, Gezin en Gezondheid 0 1 1 0

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 0 1 0 1

Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 0 0 0 0

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 0 4 1 0

Totaal 1 6 5 1

*  In 1999, 1999-2000 en 2002-2003 werden geen moties van aanbeveling aangenomen.



115

Tabel 32: Aantal ingediende moties van aanbeveling per fractie en per bevoegdheidsdomein 
(2003-2004)

Bevoegdheidsdomein Totaal CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID Onafh

Binnenlandse Aangelegenheden

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

Cultuur en Sport

Financiën en Begroting

Leefmilieu en Natuurbehoud

Mediabeleid

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 2 1 1 1

Welzijn, Gezin en Gezondheid

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 5 2 1 2 1 1 1 2

Constitutieve autonomie en werking Vlaams Parlement

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat

Totaal 7 0 3 0 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 2

Totaal per fractie 3 1 3 1 1 2 2

Legende: het eerste cijfer geeft het aantal moties van aanbeveling 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.

3.2.8 Het aantal ingediende en afgehandelde
moties van aanbeveling tot besluit van een
actualiteitsdebat per fractie

Tabel 32 geeft het aantal ingediende moties van
aanbeveling tot besluit van een actualiteitsdebat
per fractie en per bevoegdheidsdomein weer voor
het zittingsjaar 2003-2004.  Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen het aantal moties dat door
een fractie of een onafhankelijke alleen werd inge-
diend (eerste cijfer) en het aantal moties dat samen
met andere fracties werd ingediend (tweede cijfer).
Een toelichting bij de indeling in bevoegdheidsdo-
meinen is te vinden als Bijlage 3.

Tabel 33 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende, aangenomen en verworpen moties van aan-
beveling tot besluit van een actualiteitsdebat per
fractie of fracties (hierbij werd rekening gehouden
met de fracties die een voorstel mee ondertekend
hebben), voor de legislatuur 1999-2004.

Uit Tabel 33 blijkt dat de moties van aanbeveling
tot besluit van een actualiteitsdebat, ingediend
door alle of meerdere fracties van de meerderheid,
eventueel samen met een andere fractie, veel kans
maken om aangenomen te worden.
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3.3 De kwantitatieve analyse van de controleren-
de 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 de 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 en actuele interpel-
laties per fractie en per bevoegdheidsdomein

De interpellatie is een 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 die van algemeen belang en politiek zwaar-

wichtig zijn.  Het Uitgebreid Bureau oordeelt, op
basis van het advies van de voorzitter van de
bevoegde commissie, over de ontvankelijkheid van
ingediende interpellaties.  Naar aanleiding van een
interpellatie kan een met redenen omklede motie
of een motie van wantrouwen worden ingediend
(cf. infra).  De politieke verantwoordelijkheid van
de regering of van een van haar leden kan dus in
het gedrang komen bij een interpellatie, wat bij
gewone vragen niet het geval is.

Normaal gezien worden interpellaties in commis-
sie gehouden.  Wanneer een volksvertegenwoordi-
ger of een lid van het Uitgebreid Bureau daarom
verzoekt, kan het Uitgebreid Bureau echter beslis-
sen de interpellatie in de plenaire vergadering te
houden. Tijdens het zittingsjaar 2003-2004 werden
er slechts 2 interpellaties in de plenaire vergade-
ring gehouden.  Het overgrote deel van de interpel-
laties vond plaats in de commissies (zie Tabel 34
en Grafiek 12).

Tabel 33: Aantal ingediende en afgehandelde moties van aanbeveling per fractie
(1999-2000 t.e.m. 2003-2004)

FRACTIES ingediend* aangenomen verworpen

CD&V 10 0 10

VB 11 0 11

VU&ID 1 0 1

Totaal
(initiatieven van één fractie) 22 0 22

CD&V + VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 1 1 0

CD&V + VU&ID 1 0 1

CD&V + Onafhankelijke 3 0 3

VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 11 11 0

Totaal
(initiatieven van meerdere fracties) 16 12 4

Totaal 38 12 26

* De ingetrokken moties van aanbeveling werden buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 34: Verhouding tussen het aantal interpellaties in de plenaire vergadering en in de commissies

Aantal %

Zittingsjaar Plenaire Commissies Plenaire Commissies

BZ 1995 + 1995-1996 62   111   36%   64%   
1996-1997 36   210   15%   85%   
1997-1998 13   228   5%   95%   
1998-1999 0   108   0%   100%   
1995-1999 111   657   14%   86%   

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%   
1999-2004 15   869   2%   98%   

Grafiek 12: Verhouding tussen het aantal interpellaties in de plenaire vergadering en in de commissies

Een overzicht van het aantal interpellaties in ple-
naire vergadering per fractie in de loop van de
legislatuur 1999-2004 is te vinden in Tabel 35.
Tabel 36 geeft dan weer een beeld van het aantal

interpellaties in plenaire vergadering per fractie en
per bevoegdheidsdomein voor de legislatuur 1999-
2004.
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Door de reglementswijziging van 18 februari 2004
werd de mogelijkheid om actuele interpellaties te
stellen heringevoerd.  Actuele interpellaties wor-
den altijd in de plenaire vergadering gehouden. Via
een actuele interpellatie kan de regering over een
actueel politiek thema snel ter verantwoording
worden geroepen.  Per fractie kan wekelijks
slechts 1 actuele interpellatie worden geagendeerd.
Zoals bij een gewone interpellatie kan tot besluit
ervan een met redenen omklede motie of een motie
van wantrouwen worden ingediend.  Er werden tij-
dens de maanden in de aanloop naar de verkiezin-
gen van 13 juni 2004 geen actuele interpellaties
ingediend.

Tabel 37 geeft een overzicht van het aantal interpel-
laties in de commissies per fractie en per bevoegd-
heidsdomein voor het zittingsjaar 2003-2004. Tabel
38 doet dat voor de hele legislatuur 1999-2004. Wat
de onderverdeling in bevoegdheidsdomeinen
betreft, moet worden opgemerkt dat onder de cate-
gorie "Verhoudingen in de Belgische Federale
Staat" interpellaties werden opgenomen die betrek-
king hebben op Brussel, de taalgrens- en facilitei-
tengemeenten, de verhoudingen tussen Vlaanderen
en de federale staat en tussen Vlaanderen en de ove-
rige gewesten van België. Een meer gedetailleerde
toelichting inzake de onderverdeling in bevoegd-
heidsdomeinen is te vinden als Bijlage 3.

Tabel 35: Aantal interpellaties in plenaire vergadering per fractie (legislatuur 1999-2004)

Zittingsjaar CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

1999 0

1999-2000 0

2000-2001 0

2001-2002 2  2  4 

2002-2003 5  2  2  9 

2003-2004 1  1  2 

Totaal 8  4  3  15 

Tabel 36: Aantal interpellaties in plenaire vergadering per fractie en per bevoegdheidsdomein 
(legislatuur 1999-2004)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 1  1 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  1  1  4 

Cultuur en Sport

Financiën en Begroting 1  1  2 

Leefmilieu en Natuurbehoud

Mediabeleid

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 1  1  2 

Welzijn, Gezin en Gezondheid

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 1  1 

Werking Vlaamse Regering 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 3  1  1  5 

Totaal 8  4  3  15 
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Tabel 37: Aantal interpellaties in de commissies per fractie en per bevoegdheidsdomein (2003-2004)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 5  2  1  1  9 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 1  2  1  4 

Cultuur en Sport 3  1  2  1  7 

Financiën en Begroting 3  1  1  5 

Leefmilieu en Natuurbehoud 5  3  1  1  1  11 

Mediabeleid 3  1  1  5 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 13  6  1  9  29 

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 8  2  1  11 

Welzijn, Gezin en Gezondheid 9  3  12 

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 8  4  1  1  2  16 

Werking Vlaamse Regering 1  1  1  1  4 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 2  1  3 

Constitutieve autonomie 0

Totaal 59  1  21  4  6  21  1  3  116 

Tabel 38: Aantal interpellaties in de commissies per fractie en per bevoegdheidsdomein
(legislatuur 1999-2004)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 48  2  20  4  9  9  1  2  95 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 10  17  1  13  41 

Cultuur en Sport 25  3  17  2  4  2  3  56 

Financiën en Begroting 9  1  1  1  1  3  1  17 

Leefmilieu en Natuurbehoud 24  5  14  1  8  3  2  2  59 

Mediabeleid 15  1  5  2  1  3  27 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 69  2  42  1  3  37  1  155 

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 55  6  24  2  26  8  4  125 

Welzijn, Gezin en Gezondheid 46  2  18  5  1  12  84 

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 57  6  23  2  17  14  2  121 

Werking Vlaamse Regering 11  6  1  1  7  26 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 22  1  25  10  1  3  62 

Constitutieve autonomie 1  1 

Totaal 392  29  212  21  72  121  5  17  869 
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Tabel 39 en Grafiek 13 geven het aandeel van elke
fractie in het totale aantal interpellaties gedurende
de voorbije zittingsjaren. Een vergelijking tussen
de legislatuur 1995-1999 en 1999-2004 wordt

gemaakt in Tabel 40 en Grafiek 14. Hieruit blijkt
duidelijk de belangrijke verschuiving tussen de
fracties sinds de wijziging van de coalitie.

Tabel 39: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal interpellaties (afgeronde cijfers)

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

1996

CD&V 13  19  17  11  49  43  39  48  51  

VLD 21  20  23  17  5  2  6  1  1  

Vlaams Blok 20  10  20  18  25  27  26  24  18  

sp.a 10  10  6  5  1  3  3  2  3  

Groen! 16  19  17  19  6  13  9  7  5  

VU / VU&ID 20  22  17  30  11  11  17  12  19  

UF 0  0  0  0  2  0  0  0  1  

Onafh 0  0  0  0  0  0  0  6  3  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100  

Tabel 40: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal interpellaties per legislatuur
(afgeronde cijfers)

Fractie 1995- 1999-
1999 2004

CD&V 16  45  

VLD 21  3  

Vlaams Blok 17  24  

sp.a 8  2  

Groen! 18  8  

VU / VU&ID 21  14  

UF 0  1  

Onafh 0  2  

Totaal 100  100  
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Grafiek 13: Evolutie van het aantal interpellaties per fractie
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Tabel 41 geeft het aandeel van elk bevoegdheids-
domein in het totale aantal interpellaties gedurende
de voorbije zittingsjaren. Tabel 42 en Grafiek 15

maken in dit verband de vergelijking tussen de
legislaturen 1995-1999 en 1999-2004. 

Tabel 41: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties 
per zittingsjaar (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein BZ1995 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003-
1995- 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1996

Binnenlandse Aangelegenheden 7  10  7  5  8  14  15  8  8  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  6  3  6  5  4  3  7  3  
Cultuur en Sport 6  4  4  6  9  4  7  6  6  
Financiën en Begroting 1  2  1  1  1  1  2  2  4  
Leefmilieu en Natuurbehoud 7  12  13  5  5  7  5  9  9  
Mediabeleid 5  3  3  2  2  4  4  2  4  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 9  13  9  8  20  23  14  13  25  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 19  13  18  31  20  13  12  18  9  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 17  17  16  9  11  7  12  8  10  
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 14  12  9  19  9  14  16  15  14  
Werking Vlaamse Regering 2  2  3  2  3  1  4  4  3  
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 11  7  14  7  7  9  6  9  3  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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Grafiek 14: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal interpellaties 
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Tabel 42: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties 
per legislatuur (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein 1995-1999 1999-2004

Binnenlandse Aangelegenheden 8  11  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4  5  
Cultuur en Sport 5  6  
Financiën en Begroting 1  2  
Leefmilieu en Natuurbehoud 10  7  
Mediabeleid 4  3  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 11  18  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 18  14  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 16  10  
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 12  14  
Werking Vlaamse Regering 2  3  
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 8  7  
Totaal 100  100  
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Grafiek 15: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties
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Tabellen 43 en 44 geven tenslotte het aandeel van
elk bevoegheidsdomein in het totale aantal inter-
pellaties per fractie, respectievelijk voor het zit-

tingsjaar 2003-2004 en voor de legislatuur 1999-
2004.

Tabel 43: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties per fractie
(2003-2004) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 8  10  25  17  8 
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  10  5  3 
Cultuur en Sport 5  100  33  33  6 
Financiën en Begroting 5  17  33  4 
Leefmilieu en Natuurbehoud 8  14  25  5  100  9 
Mediabeleid 5  5  5  4 
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 22  29  17  43  25 
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 14  10  5  9 
Welzijn, Gezin en Gezondheid 15  14  10 
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 14  19  25  17  10  14 
Werking Vlaamse Regering 2  5  25  5  3 
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 10  33  3 
Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100 

Tabel 44: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal interpellaties per fractie
(legislatuur 1999-2004) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 12  7  9  19  13  7  20  12  11 
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3  8  1  11  5 
Cultuur en Sport 6  10  8  10  6  2  18  6 
Financiën en Begroting 2  3  0  5  1  2  6  2 
Leefmilieu en Natuurbehoud 6  17  7  5  11  2  40  12  7 
Mediabeleid 4  3  2  10  1  2  3 
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 18  7  20  5  4  31  20  18 
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 14  21  11  10  36  7  24  14 
Welzijn, Gezin en Gezondheid 12  7  8  24  1  10  10 
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 15  21  11  10  24  12  12  14 
Werking Vlaamse Regering 3  3  5  1  6  3 
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 6  3  12  8  20  18  7 
Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100 
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3.3.2 Het aantal ingediende en behandelde met
redenen omklede moties per fractie en per
bevoegdheidsdomein

Tot besluit van een interpellatie kunnen de Vlaam-
se volksvertegenwoordigers een zogenaamde met
redenen omklede motie indienen. Een dergelijke
motie is een aanbeveling aan de Vlaamse regering;
als ze wordt aangenomen, wordt de Vlaamse rege-
ring geacht ze uit te voeren. Naast de met redenen
omklede motie bestaat ook de motie van wantrou-
wen. 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 wantrou-
wen wordt aangenomen moet de Vlaamse regering
of de betrokken minister ontslag nemen, en moet
het Vlaams Parlement in een vervanging voorzien.

Tijdens het hele zittingsjaar 2003-2004 werden
geen moties van wantrouwen ingediend. Tabel 45
geeft een overzicht van het aantal ingediende met
redenen omklede moties in het zittingsjaar 2003-
2004. Tabel 46 geeft een overzicht voor de hele
legislatuur 1999-2004.

Tabel 45: Aantal ingediende moties per fractie en per bevoegdheidsdomein (2003-2004)

Bevoegdheidsdomein Totaal CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID Onafh

Binnenlandse aangelegenheden 9 4 1 4 5 5 4
Buitenlandse en Europese aangelegenheden 6 1 2 3 2 2 2
Cultuur en Sport 3 1 1 1 1 1 1 1
Financiën en Begroting 4 1 2 1 1
Leefmilieu en Natuurbehoud 5 1 1 2 1 2 1 2 1
Mediabeleid 6 1 2 1 3 1 1 2
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 18 2 5 8 5 9 9 12
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 8 4 2 2 2 1 2
Welzijn, Gezin en Gezondheid 12 4 2 3 3 3 3 5
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 12 4 2 4 3 3 1 3
Werking Vlaamse Regering 2 1 1 1 1 1 1
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 5 1 1 1 2 2 1 3 2

Totaal 90 23 14 0 26 26 0 0 31 0 29 2 37 2 4

Totaal per fractie 37 26 26 31 29 39 6

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.

Tabel 46: Aantal ingediende moties per fractie en per bevoegdheidsdomein (legislatuur 1999-2004)

Bevoegdheidsdomein Totaal CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID Onafh

Binnenlandse aangelegenheden 73 30 5 26 14 28 27 26 1
Buitenlandse en Europese aangelegenheden 35 7 4 11 14 11 11 2 12
Cultuur en Sport 26 5 4 8 10 8 8 1 9 1 2
Financiën en Begroting 11 2 2 2 4 2 2 1 2 1 1
Leefmilieu en Natuurbehoud 35 11 3 14 7 14 13 14 2 1
Mediabeleid 17 9 2 2 5 2 2 3
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 93 23 18 31 29 33 33 3 37 1
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 64 33 3 10 17 10 9 1 10 1 2
Welzijn, Gezin en Gezondheid 88 35 7 1 22 24 23 23 2 25
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 43 16 1 8 17 9 9 1 9
Werking Vlaamse Regering 13 5 3 3 3 3 3 1 4
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 62 12 9 16 24 20 20 3 23 6

Totaal 560 188 61 1 153 168 0 0 163 0 160 15 174 6 13

Totaal per fractie 249 154 168 163 160 189 19

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.
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Tabel 47: Verhouding tussen het aantal interpellaties en het aantal ingediende* en aangenomen moties

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

BZ 1995 + 1995-1996 173   80  46% 27 34%

1996-1997 246   73  30% 25 34%

1997-1998 241   100  41% 35 35%

1998-1999 108   46  43% 12 26%

Totaal 1995-1999 768   299  39% 99 33%

1999-2000 142   96  68% 31 32%

2000-2001 148   88  59% 30 34%

2001-2002 239   137  57% 48 35%

2002-2003 228   149  65% 38 26%

2003-2004 116   90  78% 34 38%

Totaal 1999-2004 873   560  64% 181 32%

* De ingetrokken moties werden buiten beschouwing gelaten
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Grafiek 16: Verhouding tussen het aantal interpellaties en het aantal ingediende moties

Tabel 47 en Grafiek 16 illustreren de verhouding
tussen het aantal interpellaties en het aantal inge-
diende en aangenomen moties. Het aantal moties
in verhouding tot het aantal  interpellaties steeg

sterk in de legislatuur 1999-2004 ten opzichte van
de legislatuur 1995-1999, maar het percentage met
redenen omklede moties dat werd aangenomen, is
voor beide legislaturen nagenoeg hetzelfde.
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Tabel 48 geeft een overzicht van het aantal inge-
diende en behandelde moties per fractie voor de
voorbije legislatuur.

Tabel 48: Aantal ingediende en afgehandelde met redenen omklede moties per fractie
(1999-2000 t.e.m. 2003-2004)

FRACTIES ingediend* aangenomen verworpen

CD&V 176 15 161

VLD 1 1 0

VB 161 0 161

sp.a 0 0 0

Groen! 0 0 0

VU&ID 15 3 12

UF 2 0 2

Onafh 4 2 2

Totaal

(initiatieven van één fractie) 359 21 338

CD&V + VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 35 35 0

CD&V + VLD + sp.a + Groen! 2 1 1

CD&V + VLD + sp.a + VU&ID 1 1 0

CD&V + VU&ID + Onafh. 1 0 1

CD&V + VU&ID 17 0 17

CD&V + Onafh. 6 0 6

VLD + sp.a + Groen! + VU&ID + Onafh 3 3 0

VLD + sp.a + Groen! + VU&ID 107 107 0

VLD + sp.a + Groen! 3 3 0

VLD + sp.a + VU&ID 4 4 0

sp.a + Groen! + VU&ID + Onafh. 3 3 0

sp.a + Groen! + VU&ID 1 1 0

sp.a + Groen! 1 1 0

Totaal

(initiatieven van meerdere fracties) 184 159 25

TOTAAL 543 180 363

* De ingetrokken met redenen omklede moties werden buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 49 illustreert het aandeel van elk bevoegd-
heidsdomein in het totale aantal aangenomen
moties. Grafiek 17 ten slotte vergelijkt deze gege-

vens voor de legislatuur 1999-2004 met de legisla-
tuur 1995-1999.

Tabel 49: Aantal aangenomen moties per bevoegdheidsdomein

Legislatuur 1995-1999

Bevoegdheidsdomein BZ 1995 1996- 1997- 1998- 1995-
1995-1996 1997 1998 1999 1999

Binnenlandse Aangelegenheden 1 5 4 0 10
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0 1 1 1 3
Cultuur en Sport 0 0 0 0 0
Financiën en Begroting 0 1 0 0 1
Leefmilieu en Natuurbehoud 2 1 5 0 8
Mediabeleid 0 1 0 0 1
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 1 1 2 1 5
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 6 8 5 6 25
Welzijn, Gezin en Gezondheid 6 4 8 2 20
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 3 3 2 1 9
Werking Vlaamse Regering 0 0 1 1 2
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 8 0 7 0 15
Totaal 27 25 35 12 99

Legislatuur 1999-2004

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

Binnenlandse Aangelegenheden 7 8 6 3 4 28
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3 1 1 4 2 11
Cultuur en Sport 0 1 5 2 1 9
Financiën en Begroting 1 0 0 1 0 2
Leefmilieu en Natuurbehoud 0 3 5 5 3 16
Mediabeleid 0 0 1 0 1 2
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 7 5 7 9 11 39
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 5 3 1 2 3 14
Welzijn, Gezin en Gezondheid 2 4 13 5 3 27
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 1 1 4 2 3 11
Werking Vlaamse Regering 1 0 1 0 1 3
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 4 4 4 5 2 19
Totaal 31 30 48 38 34 181
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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 voor 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.  Tijdens de eerste jaren van de legislatuur was
er wekelijks afwisselend een ‘klein’ (met slechts 1
vraag per fractie) en een ‘groot’ (met meerdere
vragen per fractie naargelang hun politieke sterkte)
vragenuurtje.  Door de reglementswijziging van 3
juli 2002 werd deze afwisseling vervangen door
een vast aantal vragen.  Het aantal actuele vragen
werd beperkt maar de spreektijd per vraag werd
meer dan verdubbeld, zodat het onderwerp meer
uitgebreid kan worden behandeld.  De verdeling
per fractie was sindsdien alsvolgt: CD&V en VLD
kunnen elk 2 actuele vragen stellen, Vlaams Blok,
sp.a, Groen! en VU&ID elk 1.  Door die regle-
mentswijziging is het aantal gestelde vragen sinds
het zittingsjaar 2002-2003 gedaald (zie Tabel 50 en
Grafiek 18).

Tabel 50: Aantal actuele vragen

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1995-1999

252  261  247  211  971  

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

326  293  302  236  173  1330  

N.B.: Tijdens de korte zitting 1999 (na de verkiezingen van 13 juni 1999) werden geen actuele vragen gesteld
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Grafiek 18: Evolutie van het aantal actuele vragen
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Tabel 51: Aantal actuele vragen per fractie en per bevoegdheidsdomein (2003-2004)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 4  1  3  2  5  1  16  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0
Cultuur en Sport 1  1  2  3  2  4  13  
Financiën en Begroting 1  1  2  
Leefmilieu en Natuurbehoud 4  4  1  3  4  16  
Mediabeleid 1  1  2  4  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 2  2  1  3  1  4  13  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 1  3  7  1  6  18  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 7  3  5  2  2  3  22  
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 9  4  5  2  3  3  26  
Werking Vlaamse Regering 6  3  9  
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 8  6  7  3  7  1  2  34  

Totaal 44  24  33  16  25  28  1  2  173  

Het zittingsjaar 2003-2004 was als jaar vooraf-
gaand aan de verkiezingen korter dan de voorgaan-
de; er werden 173 actuele vragen gesteld aan de
Vlaamse regering.

Tabel 51 geeft een overzicht van het aantal actuele
vragen in de plenaire vergaderingen per fractie en

per bevoegdheidsdomein voor het zittingsjaar
2003-2004.  Tabel 52 geeft het procentuele aandeel
van elk bevoegdheidsdomein per fractie. Dezelfde
gegevens, maar dan voor de volledige legislatuur
1999-2004, zijn te vinden in Tabel 53 en Tabel 54. 

Tabel 52: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen per fractie
(2003-2004) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 9  4  9  13  20  4  9  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0
Cultuur en Sport 2  4  6  19  8  14  8  
Financiën en Begroting 2  6  1  
Leefmilieu en Natuurbehoud 9  17  6  12  14  9  
Mediabeleid 2  6  7  2  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 5  8  3  19  4  14  8  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 2  13  21  6  24  10  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 16  13  15  13  8  11  13  
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 20  17  15  13  12  11  15  
Werking Vlaamse Regering 14  9  5  
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 18  25  21  12  25  100  100  20  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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Tabel 53: Aantal actuele vragen per fractie en per bevoegdheidsdomein (legislatuur 1999-2004)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 21  18  26  17  28  17  2  129  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 6  4  14  11  7  7  49  
Cultuur en Sport 9  14  8  26  9  16  82  
Financiën en Begroting 8  4  3  2  2  19  
Leefmilieu en Natuurbehoud 42  21  10  24  21  21  139  
Mediabeleid 9  2  9  5  4  2  31  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 22  21  19  13  21  24  2  122  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 25  32  35  9  37  14  152  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 30  29  25  26  17  22  149  
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 37  16  19  15  27  24  2  140  
Werking Vlaamse Regering 30  3  17  2  2  3  57  
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 88  30  62  10  19  48  1  3  261  

Totaal 327  194  247  160  192  200  1  9  1330  

Tabel 54: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen per fractie
(legislatuur 1999-2004) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 6  9  11  11  15  9  22  10  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 2  2  6  7  4  4  4  
Cultuur en Sport 3  7  3  16  5  8  6  
Financiën en Begroting 2  2  1  1  1  1  
Leefmilieu en Natuurbehoud 13  11  4  15  11  11  10  
Mediabeleid 3  1  4  3  2  1  2  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 7  11  8  8  11  12  22  9  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 8  16  14  6  19  7  11  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 9  15  10  16  9  11  11  
Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 11  8  8  9  14  12  22  11  
Werking Vlaamse Regering 9  2  7  1  1  2  4  
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 27  15  25  6  10  24  33  20  

Totaal 100  100  100  100  100  100  \ 100  100  



Tabel 55 geeft het procentuele aandeel van elk
bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele
vragen voor de voorbije zittingsjaren.  Tabel 56 en

Grafiek 19 maken in dat opzicht de vergelijking
tussen de legislaturen 1995-1999 en 1999-2004.
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Tabel 55: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen 
(afgeronde cijfers)

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

Binnenlandse Aangelegenheden 17  8  11  7  5  6  11  10  13  9  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 0  6  3  2  2  4  4  5  4  0  

Cultuur en Sport 0  4  3  7  1  6  5  7  5  8  

Financiën en Begroting 0  2  3  2  2  2  1  3  1  1  

Leefmilieu en Natuurbehoud 17  10  11  12  15  13  9  12  8  9  

Mediabeleid 8  8  7  4  7  2  4  2  1  2  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 17  15  13  8  8  10  10  9  8  8  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 17  16  12  19  20  13  15  11  6  10  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 0  9  6  13  15  10  10  12  12  13  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8  13  17  6  9  8  8  12  12  15  

Werking Vlaamse Regering 0  1  2  5  3  5  3  3  6  5  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 17  9  11  14  14  20  20  15  24  20  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

Tabel 56: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen 
per legislatuur (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein 1995-1999 1999-2004

Binnenlandse Aangelegenheden 8  9  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3  2  

Cultuur en Sport 4  7  

Financiën en Begroting 2  2  

Leefmilieu en Natuurbehoud 12  11  

Mediabeleid 6  1  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 11  11  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 17  16  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 10  15  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 11  8  

Werking Vlaamse Regering 3  2  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 12  15  

Totaal 100  100  
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Vragen om uitleg (vroeger mondelinge vragen
geheten) zijn de tegenhanger in de commissies van
de actuele vragen in de plenaire vergadering, met
dat verschil dat het aantal vragen om uitleg per
fractie niet beperkt is en dat de regering over meer
tijd beschikt om haar antwoord voor te bereiden.
De spreektijden zijn ook langer en na de vraagstel-
ler kunnen nog 5 andere sprekers het woord voe-
ren.

Tabel 57 geeft een overzicht van het aantal vragen
om uitleg in de commissies per fractie en per

bevoegdheidsdomein voor het zittingsjaar 2003-
2004; Tabel 58 geeft het procentuele aandeel van
elk bevoegdheidsdomein.
Tabellen 59 en 60 bevatten deze gegevens voor de
volledige legislatuur 1999-2004.
Vermeldenswaard is ook dat het aantal vragen om
uitleg toegenomen is van 291 in het zittingsjaar
1998-1999 naar 908 in het zittingsjaar 2002-2003.
Het kortere zittingsjaar 2003-2004 is in dat opzicht
niet representatief.
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Grafiek 19: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal actuele vragen
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Tabel 57: Aantal vragen om uitleg per fractie en per bevoegdheidsdomein (2003-2004)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 30  4  13  3  9  1  60  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4  2  6  5  1  3  21  

Cultuur en Sport 20  5  3  4  8  4  44  

Financiën en Begroting 1  1  1  1  1  5  

Leefmilieu en Natuurbehoud 32  12  11  5  6  13  79  

Mediabeleid 2  1  3  1  7  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 52  7  13  5  4  21  1  103  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 57  14  14  4  18  15  1  4  127  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 63  7  16  1  2  10  1  100  

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 48  4  14  1  6  16  89  

Werking Vlaamse Regering 5  1  1  1  1  9  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 3  7  6  16  

Constitutieve Autonomie en Werking 
Vlaams Parlement 1  1  2  

Totaal 317  53  103  30  52  96  1  10  662  

Tabel 58: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal vragen om uitleg per fractie
(2003-2004) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 9  8  13  10  17  1  9  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 1  4  6  17  2  3  3  

Cultuur en Sport 6  5  10  8  8  40  7  

Financiën en Begroting 0  1  3  2  1  1  

Leefmilieu en Natuurbehoud 10  23  11  17  12  14  12  

Mediabeleid 1  2  3  3  1  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 16  13  13  17  8  22  10  16  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 18  26  14  13  35  16  100  40  19  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 20  13  16  3  4  10  10  15  

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 15  8  14  3  12  17  13  

Werking Vlaamse Regering 2  2  3  2  1  1  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 1  7  6  2  

Constitutieve Autonomie en Werking 
Vlaams Parlement 2  1  0  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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Tabel 59: Aantal vragen om uitleg per fractie en per bevoegdheidsdomein (legislatuur 1999-2004)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 119  24  47  18  42  48  1  299  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 22  4  28  29  17  21  1  122  

Cultuur en Sport 123  22  47  76  33  43  9  353  

Financiën en Begroting 31  4  10  2  2  18  67  

Leefmilieu en Natuurbehoud 173  60  84  45  68  68  2  500  

Mediabeleid 28  5  10  9  4  6  62  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 260  28  63  46  45  140  6  588  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 287  72  102  31  152  81  1  7  733  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 247  34  57  14  51  58  1  462  

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 203  39  70  15  60  93  4  484  

Werking Vlaamse Regering 15  1  5  2  4  3  30  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 32  1  62  3  1  37  1  3  140  

Constitutieve Autonomie en Werking 
Vlaams Parlement 1  2  0  3  

Totaal 1540  295  585  290  479  618  2  34  3843  

Tabel 60: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal vragen om uitleg per fractie
(legislatuur 1999-2004) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 8  8  8  6  9  8  3  8  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 1  1  5  10  4  3  3  3  

Cultuur en Sport 8  7  8  26  7  7  26  9  

Financiën en Begroting 2  1  2  1  0  3  2  

Leefmilieu en Natuurbehoud 11  20  14  16  14  11  6  13  

Mediabeleid 2  2  2  3  1  1  2  

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 17  9  11  16  9  23  18  15  

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 19  24  17  11  32  13  50  21  19  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 16  12  10  5  11  9  3  12  

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 13  13  12  5  13  15  12  13  

Werking Vlaamse Regering 1  0  1  1  1  0  1  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 2  0  11  1  0  6  50  9  4  

Constitutieve Autonomie en Werking 
Vlaams Parlement 0  0  0  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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Tabel 61 en Grafiek 20 geven het aandeel van elke
fractie in het totale aantal mondelinge vragen/vra-
gen om uitleg tijdens de voorbije zittingsjaren.
Deze gegevens worden voor de legislaturen 1995-

1999 en 1999-2004 vergeleken in Tabel 62. Ook
hier valt weer de verschuiving op in het aandeel
van de verschillende fracties.
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8 %

Vlaams Blok
16 %
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5 %
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8 %
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15 %
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Tabel 61: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal mondelinge vragen / vragen om uitleg
(afgeronde cijfers)

Fractie 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

CD&V 27  27  28  29  36  35  37  45  48  
VLD 21  14  18  14  9  7  8  7  8  
Vlaams Blok 11  16  14  12  16  17  14  15  16  
sp.a 2  4  5  9  8  9  10  6  5  
Groen! 20  28  22  24  14  15  13  12  8  
VU / VU&ID 18  11  14  11  18  18  18  12  15  
UF 1  1  0  0  0  0  0  0  0  
Onafh 0  0  0  0  0  0  0  3  2  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100  

Grafiek 20: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal vragen om uitleg (2003-2004)
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Tabel 63 geeft het aandeel weer van elk bevoegd-
heidsdomein in het totale aantal mondelinge vra-
gen/vragen om uitleg tijdens de voorbije zittingsja-
ren.

Tabel 64 en Grafiek 21 tonen een vergelijking van
deze gegevens voor de legislaturen 1995-1999 en
1999-2004.

Tabel 62: Procentueel aandeel van elke fractie in het totale aantal mondelinge vragen / vragen om uitleg
per legislatuur (afgeronde cijfers)

Fractie 1995-1999 1999-2004

CD&V 28  40  
VLD 16  8  
Vlaams Blok 13  15  
sp.a 5  8  
Groen! 24  12  
VU / VU&ID 13  16  
UF 0  0  
Onafh 0  1  

Totaal 100  100  

Tabel 63: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal mondelinge vragen /
vragen om uitleg (afgeronde cijfers)

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

Binnenlandse Aangelegenheden 7  10  8  6  7  6  8  9  9  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 1  3  3  3  2  3  4  2  3  
Cultuur en Sport 3  8  9  7  8  9  13  8  7  
Financiën en Begroting 1  1  1  1  2  2  3  1  
Leefmilieu en Natuurbehoud 18  16  20  19  17  14  12  11  12  
Mediabeleid 3  4  2  3  1  3  1  2  1  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 10  7  5  14  13  18  15  15  16  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 25  23  24  23  26  17  17  18  19  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 16  13  14  10  12  11  11  12  15  
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 10  10  6  8  8  12  13  15  13  
Werking Vlaamse Regering 1  0  0  2  0  1  1  1  
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 6  4  7  5  4  4  4  4  2  
Constitutieve Autonomie en Werking Vlaams Parlement 1  

Totaal 100  100  100  100  100  100  100  100  100  



139

Tabel 64: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal mondelinge vragen /
vragen om uitleg per legislatuur (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein 1995-1999 1999-2004

Binnenlandse Aangelegenheden 8  8  
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 3  3  
Cultuur en Sport 7  9  
Financiën en Begroting 1  2  
Leefmilieu en Natuurbehoud 19  13  
Mediabeleid 3  2  
Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 9  15  
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 24  19  
Welzijn, Gezin en Gezondheid 13  12  
Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 8  13  
Werking Vlaamse Regering 1  1  
Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 5  4  

Totaal 100  100  
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Grafiek 21: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal mondelinge vragen / 
vragen om uitleg
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3.3.4 Het aantal schriftelijke vragen per fractie en
per minister

De schriftelijke vragen zijn een specifiek instrument
van eerstelijnsbeleidscontrole. 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. Tijdens het zomerreces
2003 bijvoorbeeld werden er 270 schriftelijke vra-
gen gesteld. Het schriftelijke verloop van de proce-
dure maakt een gedetailleerde vraagstelling en een
goed gedocumenteerd antwoord mogelijk. Omdat
het onderwerp niet noodzakelijk van algemeen
belang moet zijn, kunnen schriftelijke vragen ook
een forum bieden op gemeenschaps- of gewestni-
veau voor lokale aspecten van het regeringsbeleid, of
veeleer technische of gedetailleerde onderwerpen
aan bod brengen. Als eerstelijnscontrolemiddel vor-
men zij ten slotte ook dikwijls een aanloop voor ver-
dere initiatieven. Naast die eerstelijnsfunctie kunnen
schriftelijke vragen ook onderwerpen opvangen die
zich om een of andere reden niet lenen tot een mon-
delinge behandeling in commissie of in plenaire ver-
gadering.

Tijdens de legislatuur 1995-1999 werden er 8.517
schriftelijke vragen bij het Vlaams Parlement inge-
diend. Tijdens de legislatuur 1999-2004 werden er
9.784 ingediend, dat is een toename met 15%.

Het totale aantal ingediende schriftelijke vragen
evolueerde als volgt.

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

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

Van de 1.333 ingediende schriftelijke vragen in
2003-2004 waren er 45 onontvankelijk, dat is 3%.

De ontvankelijkheidsbepalingen in het Reglement
hebben vooral als doel de vragen toe te spitsen op
reële beleidscontrole (75% van de onontvankelijke
schriftelijke vragen in 2003-2004) en elkaar over-
lappende initiatieven te vermijden (25% van de
onontvankelijke schriftelijke vragen in 2003-
2004).

Voor schriftelijke vragen geldt een antwoordter-
mijn van twintig werkdagen. Die begint te lopen
vanaf de eerste werkdag van de week na overzen-
ding van de vraag aan de betrokken minister. In de
hele voorbije legislatuur 1999-2004 werd 87% van
de schriftelijke vragen tijdig beantwoord. Telt men
de vragen samen die tijdig of ten hoogste tien
werkdagen te laat werden beantwoord, dan gaat het
om 97%. Op 2,5% van de vragen werd behoorlijk
te laat geantwoord en 0,5% van de vragen bleef
onbeantwoord. Wat dit laatste betreft, gaat het dik-
wijls om louter formeel onbeantwoorde vragen,
bijvoorbeeld omdat de verplichte verwijzing ont-
breekt naar het gecoördineerde antwoord van een
andere minister aan wie dezelfde vraag werd
gesteld.

De schriftelijke vragen worden in drie vormen
gepubliceerd. Er is de officiële publicatie in het
veertiendaagse Bulletin van Vragen en Antwoor-
den. Er is de digitale versie daarvan, die op de
website van het Vlaams Parlement wordt gepubli-
ceerd (kies in het menu Parlementaire Documenten
achtereenvolgens: downloaden - Bulletin van Vra-
gen en Antwoorden). Ten slotte is er de digitale
publicatie van de afzonderlijke vragen met bijbe-
horend antwoord, eveneens op de website. Die
zogenaamde "atomiseringen" zijn eveneens te vin-
den door downloaden - Bulletin van Vragen en
Antwoorden te kiezen in het menu Parlementaire
Documenten, en onderaan de lijst die dan opengaat
op "atomiseringen" te klikken.

Sedert 1995-1996 is het publicatievolume van het
Bulletin van Vragen en Antwoorden toegenomen
met 149%. In dezelfde periode steeg het aantal
schriftelijke vragen met 15%. Dat het publicatie-
volume zoveel sterker toeneemt, heeft drie oorza-
ken. Ten eerste worden de antwoorden grondiger.
Ten tweede maakt de informatisering het makkelij-
ker om antwoorden terdege te documenteren. Ten
derde worden ook de vragen zelf grondiger. Een
aantal factoren spelen daarbij een rol: de materies
worden complexer, het aantal materiespecialisten
neemt toe sedert het Vlaams Parlement als auto-
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noom parlement functioneert, en een consequent
ontvankelijkheidsbeleid leidt naar een meer onder-
bouwde beleidscontrolerende vraagstelling. 

De tabellen en grafieken hierna betreffen alleen de
ontvankelijke schriftelijke vragen.

Tabel 65: Aantal schriftelijke vragen per fractie per minister (2003-2004)

Minister CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Somers 14 3 14 2 10 3 46 
Landuyt 36 4 9 3 11 2 65 
Vanderpoorten 43 12 22 3 4 7 91 
Van Mechelen 45 9 12 2 12 21 28 129 
Van Grembergen 40 17 44 2 10 24 4 3 144 
Bossuyt 163 19 50 8 29 35 3 17 324 
Sannen/Tavernier* 50 28 28 5 17 20 3 2 153 
Byttebier 71 19 26 1 5 10 2 1 135 
Ceysens 24 7 38 1 5 8 83 
Keulen 46 9 34 1 5 12 1 10 118 

Totaal 532 127 277 22 88 155 13 74 1288 

* opvolgers

Tabel 66: Schriftelijke vragen per fractie per minister in procenten (2003-2004) (afgeronde cijfers)

Minister CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Somers 3 2 5 2 6 4 4 
Landuyt 7 3 3 3 7 3 5 
Vanderpoorten 8 9 8 14 5 5 7 
Van Mechelen 8 7 4 9 14 14 38 10 
Van Grembergen 8 13 16 9 11 15 31 4 11 
Bossuyt 31 15 18 36 33 23 23 23 25 
Sannen/Tavernier* 9 22 10 23 19 13 23 3 12 
Byttebier 13 15 9 5 6 6 15 1 10 
Ceysens 5 6 14 1 3 11 6 
Keulen 9 7 12 5 6 8 8 14 9 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

* opvolgers

Tabel 67: Aantal schriftelijke vragen per fractie per minister (legislatuur 1999-2004)

Minister CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Dewael/Somers* 145 25 115 3 6 47 8 8 357 
Landuyt 241 46 94 5 18 69 4 11 488 
Vanderpoorten 329 57 246 22 37 78 5 3 777 
Van Mechelen 353 69 138 20 79 103 12 55 829 
Sauwens/Van Grembergen* 321 75 352 22 48 88 19 7 932 
Stevaert/Bossuyt* 967 166 327 75 195 142 24 34 1930 
Dua/Sannen/Tavernier* 503 173 294 73 144 132 24 2 1345 
Vogels/Byttebier* 696 244 177 13 57 75 13 3 1278 
Gabriels/Ceysens* 123 25 141 3 32 27 1 9 361 
Anciaux 126 21 179 18 12 26 10 2 385 
Vanhengel 16 1 18 1 4 1 5 46 
Keulen 59 9 50 1 9 13 1 14 156 

Totaal 3879 911 2131 255 638 804 122 153 8893 

* opvolgers
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Tabel 69: Procentueel aandeel per fractie in het totale aantal schriftelijke vragen per legislatuur
(afgeronde cijfers)

Fractie 1995-1999 1999-2004

CD&V 34 44 
VLD 13 10 
Vlaams Blok 22 24 
sp.a 4 3 
Groen! 11 7 
VU / VU&ID 14 9 
Overige / UF 1 3 

Totaal 100 100 

Tabel 68: Schriftelijke vragen per fractie per minister in procenten (legislatuur 1999-2004) 
(afgeronde cijfers)

Minister CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Dewael/Somers* 4 3 5 1 1 6 7 5 4 
Landuyt 6 5 4 2 3 9 3 7 5 
Vanderpoorten 8 6 12 9 6 10 4 2 9 
Van Mechelen 9 8 6 8 12 13 10 36 9 
Sauwens/Van Grembergen* 8 8 17 9 8 11 16 5 10 
Stevaert/Bossuyt* 25 18 15 29 31 18 20 22 22 
Dua/Sannen/Tavernier* 13 19 14 29 23 16 20 1 15 
Vogels/Byttebier* 18 27 8 5 9 9 11 2 14 
Gabriels/Ceysens* 3 3 7 1 5 3 1 6 4 
Anciaux 3 2 8 7 2 3 8 1 4 
Vanhengel <1 <1 1 <1 <1 1 3 1 
Keulen 2 1 2 0 1 2 1 9 2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

* opvolgers
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Grafiek 22: Procentueel aandeel per fractie in het totale aantal schriftelijke vragen
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Grafiek 23: Evolutie van het aandeel per fractie in het totale aantal schriftelijke vragen
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Grafiek 24: Procentueel aandeel per minister in het totale aantal schriftelijke vragen (2003-2004)

Tabel 70: Procentueel aandeel per minister in het totale aantal schriftelijke vragen (afgeronde cijfers)

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

Dewael/Somers* 9 6 5 3 2 4 4  

Stevaert/Bossuyt* 23 22 18 21 22 25 22  

Vogels/Byttebier* 13 13 17 15 15 10 14  

Anciaux 8 9 6 5 -  -  4  

Vanderpoorten 9 9 10 8 9 7 9  

Landuyt 3 6 6 6 5 5 5  

Dua/Sannen/Tavernier* 19 16 16 17 14 12 15  

Sauwens/
Van Grembergen* 9 9 12 8 12 11 10  

Van Mechelen 7 10 9 9 9 10 9  

Gabriels/Ceysens* -  -  1 7 7 6 4  

Vanhengel -  -  -  1 2 -  <1  

Keulen -  -  -  -  2 9 2  

Totaal 100 100 100 100 100 100 100  

* opvolgers

* opvolgers
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3.3.5 Het aantal schriftelijke vragen per bevoegd-
heidsdomein

Tabel 71 geeft voor het zittingsjaar 2003-2004 de
belangstellingssferen van de vraagstellers aan. Het

gaat om een procentuele vergelijking, enerzijds
binnen elke fractie, anderzijds binnen het totaal
van de (ontvankelijke) schriftelijke vragen.

Tabel 71: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in de schriftelijke vragen van elke fractie en
in het totale aantal schriftelijke vragen (2003-2004) (afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein CD&V VLD VB sp.a Groen! VU&ID UF Onafh Totaal

Binnenlandse Aangelegenheden 8 15 3 8 10 8 7 

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 1 8 <1 1 2 

Cultuur en Sport 4 2 5 5 3 4 4 4 

Financiën en Begroting <1 2 1 1 6 39 4 

Leefmilieu en Natuurbehoud 7 17 8 14 19 7 15 3 9 

Mediabeleid 2 4 <1 1 2 

Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid 10 9 7 14 3 5 7 

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken 
en Vervoer 33 13 18 50 49 25 31 19 27 

Welzijn, Gezin en Gezondheid 18 20 20 9 9 19 23 12 18 

Werkgelegenheid en Economische 
Aangelegenheden 7 9 8 5 3 14 19 9 

Werking Vlaamse Regering 9 9 12 5 3 9 3 8 

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat <1 <1 9 1 <1 23 2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabel 72: Procentueel aandeel van elk bevoegdheidsdomein in het totale aantal schriftelijke vragen
(afgeronde cijfers)

Bevoegdheidsdomein 1997- 1998- 1999 1999- 2000- 2001- 2002- 2003-
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenlandse Aangelegenheden 13  11  5  8  5  7  7  7  

Buitenlandse en Europese Aangelegenheden 4  2  3  2  2  2  2  2  

Cultuur en Sport 5  6  1  2  3  4  4  4  

Financiën en Begroting 1  3  3  1  1  2  2  4  

Leefmilieu en Natuurbehoud 14  13  15  14  14  14  12  9  

Mediabeleid 2  2  2  1  2  <1  2  

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

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer 20  22  27  25  22  23  26  27  

Welzijn, Gezin en Gezondheid 14  14  18  18  25  19  22  18  

Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden 5  7  8  7  9  8  8  9  

Werking Vlaamse Regering 4  5  7  9  6  6  4  8  

Verhoudingen in de Belgische Federale Staat 9  8  6  5  3  6  6  2  

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 uitgaven-
begroting dat betrekking heeft op haar bevoegdhe-
den. Elke commissie houdt een indicatieve stem-
ming over haar gedeelte van de uitgavenbegroting
en deelt haar verslag mee aan de commissie,
bevoegd voor Financiën en Begroting, 8 waar de
eindstemming op het niveau van de commissies
plaatsvindt. De middelenbegroting wordt enkel
besproken door de commissie, bevoegd voor
Financiën en Begroting. Na afhandeling in com-
missie 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 program-

madecreet, 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.

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. De beleidsbrief bevat
een overzicht van de uitvoering van de begroting
tijdens het lopende begrotingsjaar en een prognose
over de beleidsinvulling tijdens het volgende
begrotingsjaar. De beleidsbrief bevat eveneens een
overzicht van de wijze waarop de regering gevolg
heeft gegeven aan het regeerakkoord en de beleids-
nota’s, resoluties en moties die door het Vlaams
Parlement aangenomen zijn.

Een samenvatting van de beleidsopties en de initia-
tieven voor het volgende begrotingsjaar worden als
bijlage bij de beleidsbrief gevoegd.

8 Tijdens de legislatuur 1999-2004 de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting geheten. 
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De beleidsbrieven worden in de verschillende
commissies in samenhang met de begroting
besproken. Tot besluit van het debat in de commis-
sies kan een motie van aanbeveling worden inge-
diend, waarover het Parlement zich door een stem-
ming in de plenaire vergadering uitspreekt. 

Tijdens het zittingsjaar 2000-2001 werden 26
beleidsbrieven door de Vlaamse regering inge-
diend. Hierop werden 3 moties van aanbeveling
ingediend, die alle werden verworpen.

Tijdens het zittingsjaar 2001-2002 werden 27
beleidsbrieven ingediend, waarop 2 moties van
aanbeveling werden ingediend, die beide werden
verworpen.

Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werden 28
beleidsbrieven ingediend. Er werden geen moties
van aanbeveling ingediend.

Tijdens het zittingsjaar 2003-2004 werden 28
beleidsbrieven ingediend. Hierop werden 3 moties
van aanbeveling ingediend, die alle 3 werden aan-
genomen. 9

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
worden aangepast. In dat geval worden de ontwer-
pen 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 2000-2001 werd de eindrekening
1998 aangenomen. In het zittingsjaar 2002-2003
werden de eindrekeningen 1999 en 2000 aangeno-
men.

Ondanks de eerdere inspanningen, is de achter-
stand inzake de indiening van eindrekeningen
opnieuw toegenomen wegens problemen met het
nieuwe boekhoudpakket Orafin van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. 

Het Rekenhof is momenteel nog bezig met de
behandeling van het antwoord van de minister van
Begroting op de eindrekening 2001. Zolang de cor-
recties voor 2001 nog niet zijn doorgevoerd, kan
de eindrekening voor 2002 niet aan het Rekenhof
worden overgelegd, omdat men over de juiste
basiscijfers voor 2001 moet beschikken. 

Begrotingsontwerpen

De begrotingswerkzaamheden van het Vlaams Par-
lement tijdens de legislatuur worden samengevat
in Tabel 73. 

– 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 74 en Grafiek 27. Tabel 74
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 hebben mogelijk gemaakt zonder dat dat

9 Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur (voor de vierde maandag van oktober na de eedaflegging van de Vlaamse regering
of tegen elk ander tijdstip als het Uitgebreid Bureau anders beslist, in plaats van 6 maanden na de eedaflegging van de Vlaam-
se regering) worden echter geen beleidsbrieven maar wel beleidsnota’s, geïntegreerd 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
behandeling in de bevoegde commissies, worden de beleidsnota’s in plenaire vergadering besproken op basis van de met rede-
nen omklede moties of moties van wantrouwen die worden ingediend tot besluit van de beleidsnota. 

De Vlaamse regering diende 25 beleidsnota’s in, die door de plenaire vergadering werden goedgekeurd. Door de volksver-
tegenwoordigers werden 55 met redenen omklede moties ingediend tot besluit van deze beraadslaging, waarvan er 25 werden
aangenomen.
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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 75 en Grafiek 28 ten slotte, geven een over-
zicht van de verdeling van de uitgaven over de ver-
schillende bevoegdheidsdomeinen in 2003 na
begrotingscontrole.

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.

gepaard ging met een verslechtering van de finan-
ciële positie van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds
het jaar 1997 vertoont 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 eind 2004
gehalveerd zijn ten aanzien van het referentiepunt
eind 1999.

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

Tabel 73: Aantal aangenomen begrotingsdecreten

Legislatuur 1995-1999

Type begrotingsdecreet 1995- 1996- 1997- 1998- 1995-
1996 1997 1998 1999 1999

Middelenbegroting 1 1 1 1 4
Uitgavenbegroting 1 1 1 1 4
Aanpassingen middelenbegroting 2 2 1 1 6
Aanpassingen uitgavenbegroting 2 2 1 1 6
Eindrekeningen 0 7 2 3 12
Programmadecreten 3 3 2 1 9

Totaal 9 16 8 8 41

Legislatuur 1999-2004

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

Middelenbegroting 1 1 1 1 1 5
Uitgavenbegroting 1 1 1 1 1 5
Aanpassingen middelenbegroting 1 1 2 2 1 7
Aanpassingen uitgavenbegroting 2 1 4 2 2 11  
Eindrekeningen 0 1 0 2 0 3
Programmadecreten 2 2 2 3 2 11  

Totaal 7 7 10 11 7 42
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(in miljard EUR - nominale termen)
Jaar Inkomsten Uitgaven Saldo

1991 9,35 9,83 -0,48
1992 9,94 10,73 -0,79
1993 10,85 11,39 -0,54
1994 11,50 12,35 -0,85
1995 12,23 12,71 -0,48
1996 12,62 13,12 -0,50
1997 13,72 13,61 0,11
1998 14,42 14,12 0,29
1999 15,33 14,90 0,42
2000 15,61 14,99 0,62
2001 16,70 16,29 0,41
2002 16,65 16,75 -0,10
2003 17,40 17,40 0,00
2004 17,92 17,91 0,01

Tabel 74: Inkomsten, uitgaven en begrotingssaldo van de Vlaamse Gemeenschap* 

(in miljard BEF - nominale termen)
Jaar Inkomsten Uitgaven Saldo

1991 377,3 396,7 -19,4
1992 401,1 433,0 -31,9
1993 437,6 459,4 -21,8
1994 464,1 498,2 -34,1
1995 493,3 512,8 -19,5
1996 509,1 529,3 -20,2
1997 553,4 549,0 4,4
1998 581,6 569,8 11,8
1999 618,3 601,2 17,1
2000 629,7 604,7 25,0
2001 673,5 657,1 16,4
2002 671,8 675,8 -4,0
2003 701,9 701,9 0,0
2004 722,9 722,5 0,4

* De gegevens met betrekking tot de begrotingsjaren 1991-1998 zijn definitief en overgenomen uit de decreten houdende de eind-
regeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 
De gegevens voor 1999 werden afgeleid uit het Boek van het Rekenhof 2000 (Stuk 36 (2000-2001) – Nr. 1, p. 53-54).
De cijfers voor 2000 zijn in in het Boek van het Rekenhof 2001 (Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, p, 124) gepubliceerd.
De cijfers tot 2000 zijn realisaties. 
De cijfers voor 2001 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2001
De cijfers voor 2002 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2002 
De cijfers voor 2003 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2003
De cijfers voor 2004 betreffen de cijfers na de begrotingscontrole 2004
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Grafiek 27: Inkomsten en uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap (in mld. Euro)
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Tabel 75 en Grafiek 28 ten slotte, geven een over-
zicht van de verdeling van de uitgaven over de ver-
schillende bevoegdheidsdomeinen in 2004 na
begrotingscontrole.

Tabel 75: Uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap
per bevoegdheidsdomein in 2004 na
begrotingscontrole (in miljoen €)

Bevoegdheidsdomein Uitgaven % van totaal

Onderwijs 8243,8 46 %  
Welzijn en Gezondheid 2203,5  12 %  
Cultuur en Media 764,4  4 %  
Werkgelegenheid 1074,5  6 %  
Lokale besturen 1893,3  11 %  
Leefmilieu 380,2  2 %  
Huisvesting 339,8  2 %  
Openbare Werken en Vervoer 1536,5  9 %  
Werking van de overheid 931,4  5 %  
Financieel beheer 518,5  3 %  

Totaal 17885,8  100 %  

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de
hierboven vermelde uitgaven in de uitgavenbegro-
ting de volgende uitgaven niet bevatten:

– de uitgaven die gefinancierd worden met de
inkomsten uit de milieuheffingen (die toegewe-
zen zijn aan het Mina-fonds) (354 miljoen euro
voor begrotingsjaar 2004). Indien men die uitga-
ven 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 75 ten
bedrage van circa 108 miljoen euro onderschat;

– de uitgaven (ordonnanceringskredieten), opgeno-
men in het Financieringsfonds voor Schuldaf-
bouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU)
ten bedrage van 232,2 miljoen euro (inclusief
44,7 miljoen euro aflossing overheidsschuld)
(vooral verkeersinfrastructuur, milieu en onder-
zoeks- en ontwikkelingsinvesteringen). 
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Grafiek 28: Uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap per bevoegdheidsdomein in 2004
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5. Verzoekschriften

5.1 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 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 aan te vul-
len of te wijzigen. Het petitierecht is een instru-
ment dat de decreetgever kan helpen lacunes of
gebreken in de decreetgeving vast te stellen; zo
ondersteunt het hem dus in zijn decreetgevende
opdracht. Tegelijk is het een hulp bij de controle-
rende opdracht van het Vlaams Parlement; het par-
lement kan de ingediende verzoekschriften immers
naar de Vlaamse regering verwijzen met het ver-
zoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken
aan het parlement. 

Het recht om verzoekschriften in te dienen bij het
Vlaams Parlement werd voor het eerst geregeld
door een bijzonder en een gewoon decreet, beide
aangenomen op 8 juli 1998. Die decreten legden
een adequate procedure vast voor de behandeling
van dergelijke verzoekschriften. Beide decreten
werden vervangen door het bijzonder en het
gewoon decreet van 6 juli 2001 houdende het recht
om verzoekschriften in te dienen bij het Vlaams
Parlement.

5.2 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 het schrijven moet een verzoek kunnen worden
afgeleid. Verzoekschriften die bij het Vlaams Par-
lement ingediend worden, moeten ook betrekking
hebben op onderwerpen die tot de bevoegdheid
van het Vlaams Parlement behoren, of moeten
minstens de belangen raken van de Vlaamse

Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. 

5.3 Behandeling

5.3.1 Ontvankelijkheidsonderzoek

De voorzitter van het Vlaams Parlement onder-
zoekt of het verzoekschrift ontvankelijk is. Dat
betekent dat hij nagaat of de naam en voornaam
leesbaar vermeld werden, het verzoekschrift
ondertekend is, en of het betrekking heeft op de
bevoegdheden van het Vlaams Parlement, of  min-
stens de belangen van de Vlaamse Gemeenschap
of het Vlaamse Gewest raakt. 

5.3.2 Inhoudelijk onderzoek

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

De commissie kan de verzoeker of andere perso-
nen horen. Als het verzoekschrift meer dan 15.000
handtekeningen bevat, is de commissie zelfs ver-
plicht 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 aan de ver-
slaggevers ook 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 opgemaakt.

5.3.3 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.
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5.4 Aantal ingediende verzoekschriften

Tabel 76:  aantal ingediende verzoekschriften
vanaf 14 juli 1998 

Zittingsjaar Aantal

Zitting 1999 3

Zitting 1999-2000 13

Zitting 2000-2001 17

Zitting 2001-2002 62

Zitting 2002-2003 89

Zitting 2003-2004 55

TOTAAL 239

Uit de tabel valt af te leiden dat er sinds het zit-
tingsjaar 1999 een gestage toename is van het aan-
tal ingediende verzoekschriften. De zitting 2001-
2002 kende een opmerkelijke stijging en die zet
zich nog sterker door in de zitting 2002-2003. Die
stijging valt te verklaren door drie factoren. Ten
eerste traden bij het begin van het zittingsjaar
2001-2002 het bijzonder decreet en het gewoon
decreet van 6 juli 2001 in werking. In vergelijking
met de vorige verzoekschriftendecreten hebben het
bijzonder en het gewoon decreet van 6 juli 2001 de
toegang tot de verzoekschriftenprocedure verge-
makkelijkt door een aantal ontvankelijkheidsvoor-
waarden, die niet in overeenstemming waren met
de tekst van artikel 28 van de Grondwet, te schrap-
pen. Ten tweede kreeg de verzoekschriftenproce-
dure meer media-aandacht, wat gepaard ging met
een toename van het aantal ingediende verzoek-
schriften. Ten derde wordt sinds de zitting 2002-
2003 meer gebruikt gemaakt van ‘georganiseerde’
verzoekschriften, waarbij individuele verzoekers
tijdens dezelfde tijdsperiode een identiek verzoek-
schrift indienen. Aldus werden 15 verzoekschriften
ingediend over de problematiek van de alarmka-
nonnen in de land- en tuinbouw en 5 over de
Oosterweelverbinding. Omdat die verzoekschriften
uitgaan van individuele personen worden ze ook
als afzonderlijk verzoekschrift beschouwd, hoewel
ze in de praktijk samen behandeld worden.

Voor gedetailleerde gegevens over het aantal, het
onderwerp en de afhandeling van de verzoekschrif-
ten van dit zittingjaar wordt verwezen naar bijlage 4.

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 stel-
len bij het Arbitragehof om een wet, een decreet of
een regel zoals bedoeld in artikel 134 van de Grond-
wet 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) tot 21 april 2003:

artikel 10 (gelijkheid van de Belgen), 11 (ver-
bod op discriminatie) of 24 (vrijheid van onder-
wijs) van de Grondwet;

sinds 21 april 2003:

de artikelen van titel II (de rechten van de Bel-
gen) artikel 170 (de invoering van belastingen),
172 (geen voorrechten inzake belastingen) of
191 (de bescherming van vreemdelingen) van
de Grondwet.

Om dat beroep bij het Arbitragehof in te stellen,
moet de volksvertegenwoordiger een motie indie-
nen bij de voorzitter van het Vlaams Parlement,
die door ten minste twee derde van de volksver-
tegenwoordigers is ondertekend of moet worden
aangenomen.

Tijdens de zitting 1999 werd geen motie tot beroep
bij het Arbitragehof ingediend. 

Tijdens de zitting 1999-2000 werden twee moties
tot beroep bij het Arbitragehof ingediend om het
gedeelte van de algemene uitgavenbegroting van
de Franse Gemeenschap te laten vernietigen dat
voorzag in kredieten voor steun aan Franstalige
verenigingen van de gemeenten van het Vlaamse
Gewest die een speciaal taalstatuut hebben. Beide
moties waren ondertekend door meer dan twee
derde van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.
Daarom moest er ook niet over worden gestemd.
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Tijdens de zittingen 2000-2001, 2001-2002, 2002-
2003 en 2003-2004 werden geen moties 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 gaat pas in na de indiening van
het verslag. Indien het overleg binnen de termijn
van zestig dagen niet tot een oplossing leidt, wordt
het geschil aanhangig gemaakt bij de Senaat, die
binnen dertig dagen een gemotiveerd advies uit-
brengt aan het Overlegcomité. Het Overlegcomité
beslist binnen dertig dagen volgens de procedure
van de consensus.

Tijdens de zitting 1999 werd geen motie betreffen-
de een belangenconflict ingediend. 

Tijdens de zitting 1999-2000 werden negen moties
betreffende een belangenconflict ingediend, waar-
van er één werd aangenomen en acht werden ver-
worpen. De aangenomen motie van 15 maart 2000
was gericht tegen een wetsvoorstel dat in behande-
ling was in de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, waarbij een wijziging in de vereiste talenken-
nis van vrederechters en hoofdgriffiers werd
beoogd. Op 6 april 2000 stelden de afgevaardigden
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het
Vlaams Parlement vast dat het overleg niet tot een
oplossing leidde en het geschil werd aanhangig
gemaakt bij de Senaat. In zijn advies van 29 juni
2000 aan het Overlegcomité concludeerde de
Senaat dat het Vlaams Parlement onvoldoende
geschaad was in zijn belangen. Op 12 juli 2000
nodigde het Overlegcomité het Vlaams Parlement
uit zijn standpunt te bepalen in het licht van het
arrest van het Arbitragehof van 30 mei 2000 tot
gedeeltelijke vernietiging van de wet van 25 maart
1999 betreffende de hervorming van de gerechte-

lijke kantons. Op 30 november 2000 hervatte de
Kamer van Volksvertegenwoordigers de behande-
ling van het ontwerp van wet.

Tijdens de zitting 2000-2001 werden zes moties
betreffende een belangenconflict ingediend waar-
van drie werden aangenomen, twee verworpen en
één ingetrokken.

De motie van 25 oktober 2000 was gericht tegen
een bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers
aanhangig ontwerp van wet tot wijziging van arti-
kel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de
wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke
inrichting. In essentie ging de discussie over taal-
verhoudingen binnen bepaalde rechtscolleges in
Brussel, meer in het bijzonder wat de toegevoegde
rechters betreft. Deze motie is zonder voorwerp
geworden, omdat het wetsontwerp op 6 november
2000 werd ingetrokken.

De motie van 21 december 2000 vloeide voort uit
het belangenconflict van 15 maart 2000 en was
gericht tegen een bij de Senaat aanhangig wetsont-
werp tot wijziging van sommige bepalingen betref-
fende de gerechtelijke kantons. De discussie had
betrekking op een amendement dat in de commis-
sie voor de Justitie van de Senaat was aangeno-
men, waardoor de hoofdgriffier of een adjunct-
griffier of één van de leden van de griffie van de
kantons met bestuurlijke faciliteiten maar niet met
faciliteiten in gerechtszaken, met name het tweede
kanton van Kortrijk, het tweede kanton van Pope-
ringe, de kantons Ronse en Herne-Sint-Pieters-
Leeuw, moest bewijzen de Franse taal te kennen.
Het overleg hierover tussen het Bureau van de
Senaat en een commissie ad hoc van het Vlaams
Parlement leidde tot een akkoord, dat op 28 maart
2001 door het Vlaams Parlement werd goedge-
keurd.

De motie van 28 maart 2001 was gericht tegen een
bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan-
hangig ontwerp van wet betreffende het recht van
antwoord en het recht van informatie. De discussie
ging met name over de vraag of de bevoegdheden
die aan Vlaanderen werden toegekend, ook de
bevoegdheid inhouden om de grondwettelijke
aspecten ervan te regelen. Op 23 mei 2001 stelden
afgevaardigden van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en het Vlaams Parlement vast dat het
overleg niet tot een oplossing leidde en werd het
geschil aanhangig gemaakt bij de Senaat. In zijn
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advies van 12 juli 2001 aan het Overlegcomité
concludeerde de Senaat dat het hier eigenlijk een
bevoegdheidsconflict betreft dat door het Arbitra-
gehof moet worden beslecht. Het Overlegcomité
sloot zich op 26 oktober 2001 bij het advies van de
Senaat aan.

Tijdens de zitting 2001-2002 werden negen moties
betreffende een belangenconflict ingediend waar-
van er twee werden aangenomen en zes verworpen.
Eén motie werd in de plenaire vergadering van 17
april 2002, op verzoek van de indieners, verdaagd
en werd nadien nooit meer ter stemming voorge-
legd.

De motie van 12 december 2001 was gericht tegen
een wetsontwerp dat in behandeling was in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarbij de
toegevoegde rechters in de rechtbanken in Brussel
buiten de wettelijke taalverhoudingen werden
geplaatst. Op 7 februari 2002 stelden de afge-
vaardigden van de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers en het Vlaams Parlement vast dat het over-
leg niet tot een oplossing leidde en werd het
geschil aanhangig gemaakt bij de Senaat. In zijn
advies van 28 maart 2002 aan het Overlegcomité
concludeerde de Senaat dat de Vlaamse Gemeen-
schap niet ernstig wordt benadeeld. Het Overleg-
comité sloot zich op 26 april 2002 bij het advies
van de Senaat aan.

De motie van 26 juni 2002 was gericht tegen een
amendement op het ontwerp van programmawet
dat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan-
hangig was met betrekking tot de beroepsinle-
vingsovereenkomsten. Nadat de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers het ontwerp van programma-
wet had geamendeerd om aan de Vlaamse bekom-
mernissen tegemoet te komen, maakte het Vlaams
Parlement op 3 juli 2002 een einde aan het belan-
genconflict.

Tijdens de zitting 2002-2003 werden tien moties
betreffende een belangenconflict ingediend waar-
van er acht werden verworpen, er één zonder voor-
werp werd door de ontbinding van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 10 april 2003 en er
één werd ingetrokken.

Tijdens de zitting 2003-2004 werden vier moties
betreffende een belangenconflict ingediend, die
allemaal werden verworpen.

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 zittingsperiode 1999-2004 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 opge-
richt 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.

Artikel 18 van het ombudsdecreet bepaalt dat de
Vlaamse ombudsman ten minste éénmaal per jaar
vóór 30 juni schriftelijk verslag over zijn werk-
zaamheden uitbrengt bij het Vlaams Parlement.
Sinds het ontstaan van de Vlaamse Ombudsdienst
werden – telkens in de maand april - vijf jaarver-
slagen overhandigd aan Norbert De Batselier,
voorzitter van het Vlaams Parlement. Die jaarver-
slagen werden door het Vlaams Parlement gepubli-
ceerd als Stuk 41. Ze werden telkens geagendeerd
in verschillende commissies van het Vlaams Parle-
ment. De plenaire vergadering van het Vlaams Par-
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lement heeft een aantal resoluties goedgekeurd ter
afronding van de bespreking van de jaarverslagen.

De Vlaamse Ombudsdienst is een van het Vlaams
Parlement onafhankelijke, maar eraan verbonden
instelling. De logistieke, organisatorische en mate-
riële ondersteuning van de Vlaamse Ombudsdienst
door het Algemeen Secretariaat van het Vlaams
Parlement is geregeld in een Protocol van samen-
werking.

Het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning
van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstel-
lingen is op 1 januari 2002 in werking getreden.
Als tweedelijnsklachtendienst heeft de Vlaamse
Ombudsdienst bijzondere aandacht geschonken
aan de vlotte en kwaliteitsvolle invoering van deze
eerstelijnsklachtenvoorziening bij de Vlaamse
overheid. Formeel en informeel overleg met de
eerstelijnsklachtenmanagers bij de Vlaamse over-
heidsdiensten stond daarbij centraal, onder andere
door de organisatie van twee studiedagen in sep-
tember 2002.

Met een decreet van 7 mei 2004 (het zogenoemde
"klokkenluidersdecreet") werden enkele wijzigingen
aangebracht in het decreet van 7 juli 1998 houdende
instelling van de Vlaamse Ombudsdienst. Door die
wijzigingen wordt de Vlaamse ombudsman bevoegd
voor het onderzoek van klachten van ambtenaren
van de Vlaamse overheidsdiensten over mogelijke
onregelmatigheden (misbruiken, wanpraktijken,
enzovoort) binnen hun dienst, als zij daarvoor geen
gehoor vinden binnen de Vlaamse overheid. Zij zou-
den dan ook tijdelijk een bijzondere bescherming
genieten, die nog nader moet worden uitgewerkt. De
regeling gaat in op 1 januari 2005.

Sinds mei 2003 organiseert de Vlaamse Ombuds-
dienst eenmaal per maand een spreekuur in Kort-
rijk en in Hasselt; vanaf november 2003 is dat ook
het geval in Aalst, Tienen en Turnhout.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de
Vlaamse Ombudsdienst werd in maart 2004,
samen met de eveneens vijfjarige Vlaamse Info-
lijn, een feestprogramma uitgewerkt. In De Schelp
van het Vlaams Parlement vond de officiële vie-
ring plaats, met toespraken van onder anderen
Vlaams Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier
en  minister-president van de Vlaamse regering
Bart Somers.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
keurde op 21 april 2004 de verlenging van het
mandaat van Vlaams ombudsman Bernard Hubeau
en diens beleidsnota met de prioriteiten voor het
tweede mandaat goed. 

8.2 Het Kinderrechtencommissariaat

Het Vlaams Parlement heeft het Kinderrechten-
commissariaat opgericht als een onafhankelijke
instantie voor het toezicht op de naleving van het
Internationaal 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. In juni 2003
werd de eerste mandaatperiode van de kinderrech-
tencommissaris met een positieve evaluatie afge-
sloten. Het Vlaams Parlement heeft de kinderrech-
tencommissaris herbenoemd voor een nieuwe ter-
mijn van vijf jaar. Het beleidsplan 2003-2008
beschrijft de wijze waarop de kernopdrachten van
het Kinderrechtencommissariaat in de volgende
ambtsperiode zullen worden uitgewerkt.

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 het beleid, met name het
Vlaams Parlement.

Het Kinderrechtencommissariaat volgt de agenda’s
van de commissies en geeft adviezen bij voorstel-
len van decreet, ontwerpen van decreet en voor-
stellen van resolutie inzake thema’s die relevant
zijn voor minderjarigen. Dat gebeurt op verzoek
van het Vlaams Parlement of uit eigen beweging.

Tijdens de voorbije legislatuur werden adviezen
over de meest uiteenlopende onderwerpen inge-
diend, zoals leerlingenparticipatie, jeugdhulpverle-
ning, scheiding, pleegzorg, gelijke kansen in het
onderwijs, kinderen en reclame, de minderjarige in
de gezondheidszorg, leefomgeving en milieu, enz.
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De adviezen en de jaarverslagen van het Kinder-
rechtencommissariaat zijn te vinden op www.kin-
derrechten.be.

8.3 Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk
en Technologisch Aspectenonderzoek

Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) werd
opgericht door het decreet van 17 juli 2000. 

Het viWTA is een wetenschappelijke instelling die
aan het Vlaams Parlement is verbonden. Ze heeft
tot doel het debat over de maatschappelijke gevol-
gen van wetenschappelijke en technologische evo-
luties te stimuleren en te structureren. Door de ver-
taling van het maatschappelijke debat over weten-
schap en technologie naar het politieke niveau,
ondersteunt het viWTA het Vlaams Parlement bij
de behandeling van onderwerpen die met weten-
schap en technologie verband houden.

De Raad van Bestuur van het viWTA werd
benoemd in de plenaire vergadering van 21 februa-
ri 2001. Die raad van bestuur bestaat uit 8 leden
van het Vlaams Parlement die worden voorgedra-
gen door de politieke fracties en 8 prominenten uit
de Vlaamse wetenschappelijke en technologische
wereld. Die prominenten worden door vier Vlaam-
se adviesraden voorgedragen.

In de periode 2002-2003 werd de personeelsforma-
tie van het viWTA voltooid en werd inhoudelijk
vooral gewerkt rond het proefproject "Nieuwe
impulsen voor een debat over genetisch gewijzigd
voedsel". Bij het project werden niet enkel weten-
schappers betrokken; het viWTA organiseerde
eveneens een publieksforum. 

Op 3 maart 2004 keurde het Vlaams Parlement
unaniem een voorstel van resolutie goed van
mevrouw Trees Merckx-Van Goey en de heren
Robert Voorhamme, Dirk Holemans, Cis Schepens,
Kris Van Dijck en Gilbert Vanleenhove betreffende
genetisch gewijzigd voedsel en het geven van
nieuwe impulsen aan het debat over genetisch
gewijzigd voedsel (Stuk 1799, 2002-2003, Nr. 1).
Het advies van vijftien Vlaamse burgers, aan wie
het viWTA met zijn proefproject een stem gaf,
werd vrijwel geheel en ongewijzigd overgenomen

door de indieners. De indieners van de resolutie
riepen het parlement op deze vorm van publieks-
participatie in de toekomst opnieuw toe te passen. 

Op 19 februari 2004 keurde het Vlaams Parlement
een aantal reglementsaanpassingen goed. Een van
die aanpassingen betreft een regeling waarbij het
Vlaams Parlement aan het viWTA specifieke
opdrachten kan geven. Dat gebeurde ter uitvoering
van art. 5 §2, tweede lid van het viWTA-decreet.

In november 2003 werd de evaluatie van het proef-
project over genetisch gewijzigd voedsel door het
Europees Centrum voor Werk en Samenleving
(ECWS) afgerond. Die evaluatie paste in de
nadruk die het viWTA legt op kwaliteitszorg. De
conclusie was positief, de suggesties van het
ECWS worden op dit ogenblik geïmplementeerd.

Het viWTA schreef in maart 2004 een advies voor
het Vlaams Parlement met aanbevelingen voor het
beleid betreffende genetisch gewijzigd voedsel.
Daarnaast formuleerde het viWTA in mei 2004 een
memorandum betreffende het innovatiebeleid in
Vlaanderen.

In 2003-2004 werden talrijke nieuwe projecten
gestart, die verdeeld kunnen worden in twee groe-
pen: energie en klimaat enerzijds, en levensweten-
schappen anderzijds. De onderwerpen en de uit-
werking zijn zeer divers. Over de ethische aspec-
ten van het protocol van Kyoto komen gerenom-
meerde experts lezingen houden. Aan het andere
uiteinde van het methodologische spectrum
bevindt zich het project ‘Kleurrijk Vlaanderen
kleurt grijs’. Binnen dit project werden op 28 en
29 mei en op 2 juni 2004 meer dan zeshonderd
senioren geconfronteerd met het toneelstuk ‘Ach-
ter de schermen van de toekomst’, over de toe-
komst van de informatie- en communicatietechno-
logieën. Uit hun reacties zal het viWTA conclusies
trekken voor het bestuur en het beleid. 

Ook de internationale uitstraling van het viWTA
wordt steeds groter. De Participatory Methods
Toolkit – een zeer grondige handleiding bij het
organiseren van publieksparticipatie — wekt
binnen- en buitenlandse interesse. Een aantal pro-
jecten worden in Europees samenwerkingsverband
uitgevoerd.
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De website tot 4 december 2001.

De nieuwe website vanaf 5 december 2001
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1. De website

De website van het Vlaams Parlement is een geïn-
tegreerd elektronisch werkinstrument voor zowel
interne als externe gebruikers. 

Hoofdpagina

Wie regelmatig de hoofdpagina van de website
bezoekt, heeft meteen ook een overzicht van de
meest belangwekkende gebeurtenissen in het par-
lement.

De hoofdpagina die vroeger een heldere, maar
strakke en moeilijk aanpasbare pagina was, wordt
nu bijna dagelijks bijgewerkt met nieuws en aan-
kondigingen van activiteiten of belangrijke bespre-
kingen. De eerste versie van de hoofdpagina, met
een grafisch ontwerp van Rein-Art, is in december
2001 vervangen door een ontwerp van Hypervision
in krantenstijl met headlines, leads en foto’s.

Parlementaire databanken

De parlementaire databanken, in hun geheel
bekend onder de werknaam Proteus, worden voort-
durend actueel gehouden en vormen het hoofdbe-
standdeel van de website. De parlementaire data-
banken worden technisch onderhouden door de
directie Informatica, functioneel beheerd door het
Decreetgevend Secretariaat, en geactualiseerd door
o.a. de medewerkers van Beknopt Verslag, Agen-
da's Commissies en Plenaire vergaderingen, Actue-
le Vragen en Interpellaties, Verzending, Biografi-
sche Dienst enzovoort. Voor de technische realisa-
tie werd gekozen voor een modulaire ontwikkeling
op basis van Java-programmeertaal, een Oracle-
databasestructuur, javascript en html. De parle-
mentaire documenten zijn beschikbaar in pdf-for-
maat.

De parlementaire databanken bevatten de teksten
van alle parlementaire documenten sinds 1971,
gegevens over de doorlopen procedures sinds
1995, de agenda’s, de samenstelling van commis-
sies en fracties en de biografische gegevens van de

Vlaamse volksvertegenwoordigers. De beknopte
verslagen worden nog tijdens de vergadering geë-
publiceerd. Door een dynamische en gecentrali-
seerde aanpak kan de parlementaire informatie
volgens vaste procedures, snel en zonder interven-
tie van de webmaster, gepubliceerd worden. 
De weergave van de ingewikkelde parlementaire
structuren en processen in databanken vraagt om
voortdurende bijsturing en overleg tussen alle
betrokkenen. Er is steeds gestreefd naar een pre-
sentatie die de informatie toegankelijk maakt voor
de gebruiker die niet vertrouwd is met de parle-
mentaire werking, door de zogenaamde intuïtieve
zoekinterfaces. De gebruikers kunnen problemen
en fouten signaleren. Die worden besproken,
geanalyseerd en geremedieerd in de werkgroep
Buglist en door de directie Informatica.
De laatste structurele aanpassing aan de parlemen-
taire databanken dateert van januari 2004. Ook de
voorlopige versies van gedrukte stukken kunnen
nu geraadpleegd worden. 

Beheer en Optimalisering 

De werkgroep Internet, de stuur- en begeleidings-
groep van de website, stelde in 2000 voor om in
een dienstenoverschrijdende projectgroep de web-
site grondig te reorganiseren. Die reorganisatie van
de website door de werkgroep Re-engineering
werd aan het publiek voorgesteld op 5 december
2001. Het beheer van de website is in januari 2002
toevertrouwd aan de stuurgroep Optimalisering
Website en de redactieraad. De verantwoordelijke
uitgever is steeds de secretaris-generaal van het
Vlaams Parlement. De stuurgroep, met vertegen-
woordigers uit elke directie, legde de grote lijn van
de website vast en coördineerde de dienstenover-
schrijdende samenwerking. 

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

Hoofdstuk III
Het informatiebeleid en de externe relaties
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webmaster, en het contact met de informatielever-
anciers. De webmaster wordt, wat de dagelijkse
updating betreft, bijgestaan door verschillende
medewerkers van de Informatheek. De directie
Informatica zorgt voor de technische ondersteu-
ning van de goede werking van de website. 

Redactionele bijdragen

De inhoud van de website is in de loop der jaren
uitgebreid op verzoek van interne en externe
gebruikers. De belangrijkste toevoegingen van de
vorige jaren zijn o.a. de parlementaire begrippen-
lijst, die courante termen uit het parlementaire jar-
gon verduidelijkt; de rubriek "Budget en de finan-
ciering van het Vlaams Parlement"; de website van
"De kracht van je Stem"; persberichten van het
Vlaams Parlement, en een degelijke wegwijzer
voor de burger over verzoekschriften. Naar aanlei-
ding van de verkiezingen van 13 juni 2004 is een
informatiepakket over de vernieuwde regelgeving
en de parlementaire werkzaamheden in die periode
speciaal voor de website geschreven.
Vanaf het begin van de legislatuur 1999-2004 zijn
er ca. 400 webpagina’s gepubliceerd, ca. 1400
documenten in pdf-formaat, ca. 500 foto’s en 100
grafische bestanden.

Onderbouw en connectie

Tot december 2001 werden de redactionele bijdra-
gen aan de website gepubliceerd met Genweb van
het Centrum voor Overheidsinformatica (COI), op
een Intel-server (Windows NT) met een connectie
van 256 kB, net zoals de parlementaire databan-
ken. In december 2001 ontwikkelde de toenmalige
afdeling Informatica i.s.m. ingehuurde program-
meurs van Cronos, een nieuw systeem op basis van
Java, Oracle, Javascript en html om de redactione-
le bijdragen aan de website te publiceren op een
Sun-machine (Solaris). De connectie werd tot 512
kB, en met de verhuizing naar het Huis van de
Vlaamse Volksvertegenwoordigers tot 2 MB opge-
trokken.

Toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden

Om de website van het Vlaams Parlement toegan-
kelijk te maken voor zoveel mogelijk gebruikers,
wordt de website aangepast met behulp van de
aanbevelingen van blindsurfer.be. De redactie, de
directie Informatica en een ervaringsdeskundige
blinde ambtenaar hebben o.a. het gebruik van java-

scripts, alt- en title-attributen en relatieve letter-
groottes op de website onderzocht en zo veel
mogelijk aangepast.

2. Externe Relaties

2.1 Evenementen

Het Vlaams Parlement stelt zijn zalen ter beschik-
king van instellingen en verenigingen, voor initia-
tieven met een maatschappelijke meerwaarde. In
de voorbije legislatuur vonden in het Vlaams-Par-
lementsgebouw 602 evenementen plaats waaraan
in totaal 108.929 belangstellenden deelnamen. Dat
is een sterke toename ten opzichte van de vorige
legislatuur 1995-1999 (240 evenementen met
56.874 deelnemers), die weliswaar slechts over 4
jaar liep. Opvallend is dat de cijfers een gestage
stijging blijven vertonen: zo werden er in het zit-
tingsjaar 2003-2004 een recordaantal evenementen
georganiseerd (145) met niet minder dan 28.650
belangstellenden, eveneens een nieuw record.

Tabel 77: Aantal evenementen in het Vlaams
Parlement tijdens de legislatuur 
1999-2004

Zittingsjaar Aantal Aantal 
evenementen deelnemers

1999 (juli – september 1999) 5 585
1999 - 2000 69 13.080
2000 - 2001 110 16.834
2001 - 2002 140 26.500
2002 - 2003 133 23.280
2003 - 2004 145 28.650

Totaal 602 108.929

Zowat de helft van de evenementen ging uit van de
Vlaamse overheid (Vlaams Parlement, Vlaamse
regering, ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, Vlaamse openbare instellingen). Tevens
stelt het Vlaams Parlement zijn zalen in ruime
mate open voor sociaal-culturele en economische
initiatieven die voldoende maatschappelijk rele-
vant zijn. Dat levert een bonte verscheidenheid van
evenementen op. De volledige lijst vindt u als bij-
lage 12. Uiteraard blijven eveneens de Vlaamse
volksvertegenwoordigers en de erkende politieke
fracties gebruikmaken van het Vlaams-Parlements-
gebouw. De evenementen in het Vlaams-Parle-
mentsgebouw worden aangekondigd in de rubriek
"Heet van de naald" van de website van het
Vlaams Parlement.
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Erepenningen

Speciale aandacht verdient de uitreiking van de
erepenningen van het Vlaams Parlement. Sedert
1991 kent het Bureau geregeld gouden erepennin-
gen toe aan verdienstelijke Vlamingen. Tijdens de
legislatuur 1999-2004 reikte het Vlaams Parlement
tweemaal de onderscheiding uit. Op 6 april 2000
werd de erepenning overhandigd aan drie instellin-
gen voor mensen met een mentale handicap: VZW
Blijdorp uit Buggenhout, VZW Schoonderhage uit
Pollare en VZW Onze Nieuwe Toekomst uit Sint-
Amandsberg. Op 10 juli 2002 kende het Bureau de
erepenning toe aan 3 Vlamingen die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt voor de internationale cul-
turele uitstraling van Vlaanderen: Jozef Deleu,
Anne Teresa De Keersmaeker en Linda Loppa.

30 jaar Vlaams Parlement

Naar aanleiding van de viering van zijn dertigjari-
ge bestaan op 7 december 2001 zette het Vlaams
Parlement een feestprogramma op met verschillen-
de activiteiten. In samenwerking met de VRT werd
op 5 december 2001 vanuit het parlementaire half-
rond een rechtstreekse uitzending gemaakt waarin
journalisten, Vlaamse volksvertegenwoordigers en
ministers terugblikten op 30 jaar Vlaams Parle-
ment en een discussie hielden over de rol van de
media in de hedendaagse politiek.

In samenwerking met De Post werd een gepersona-
liseerde postzegel met afbeelding van het Vlaams
Parlement ontworpen. De postzegel werd in een
zeer beperkte oplage gedrukt (4.500 exemplaren)
en werd beschouwd als een echt collectors item;
het was immers de eerste gepersonaliseerde post-
zegel die, voorzien van een speciale poststempel,
door De Post te koop werd aangeboden. Tijdens de
enige verkoopdag op 7 december 2001 was de
belangstelling zo groot dat alle postzegels al voor
de middag uitverkocht waren.

In het nieuwe Huis van de Vlaamse Volksvertegen-
woordigers, dat op 11 juli 2002 officieel werd
ingehuldigd, vond een eerste tentoonstelling plaats
"Schittering in De Loketten": de Hoge Raad voor
Diamant verleende zijn medewerking aan een dia-
mantjuwelententoonstelling en pakte uit met een
collectie hedendaagse diamantjuwelen van Belgi-

sche ontwerpers. Hoewel de tentoonstelling slechts
10 dagen liep, werd ze bezocht door 2.900 belang-
stellenden.

Poëten in het Vlaams Parlement

De opening van het Huis van de Vlaamse Volks-
vertegenwoordigers in juli 2002 vormde eveneens
de aanleiding voor een groot poëziefeest "Vlaande-
ren en C°. Poëten in het Parlement". Vierentwintig
dichters uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Neder-
land, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika lazen
voor uit eigen werk. Werk van Nederlandstalige
overleden dichters werd op muziek gezet en
gezongen. De publieke belangstelling was enorm:
ruim 1.700 belangstellenden woonden het poëzie-
feest bij, en wegens plaatsgebrek moesten meer
dan 3.000 inschrijvingen geweigerd worden.

Wegens het enorme succes besliste het Vlaams
Parlement in maart 2004 een tweede editie van het
poëziefeest te organiseren onder de titel "Poëten in
het Vlaams Parlement. Noord & Zuid". Vanwege
de grote publieke belangstelling werd het poëzie-
feest een tweedaagse: op die manier konden meer
dan 3.000 belangstellenden aanwezig zijn. Toch
moesten we nog vele honderden gegadigden
teleurstellen wegens plaatsgebrek.

De toevoeging Noord & Zuid aan de oorspronke-
lijke titel gaf aan dat het Parlement met deze twee-
de editie de nadruk wilde leggen op de brugfunctie
die Vlaanderen, als grensgebied tussen twee cultu-
ren en twee talen, al eeuwen vervult. Zestien
Nederlandstalige en Franstalige dichters lazen
voor uit eigen werk. Catherine Delasalle en Dirk
Van Esbroeck en C ° zongen gedichten van Neder-
landstalige en Franstalige dichters.

De voorgelezen gedichten worden in een tweetali-
ge bloemlezing gebundeld. De Nederlandstalige
gedichten werden in het Frans vertaald en de
Franstalige in het Nederlands. Het boek werd aan
de aanwezigen op 25 en 26 maart 2004 in het
Vlaams Parlement gratis aangeboden en werd
nadien verkocht in de boekhandel.

De artistieke leiding van beide edities van het poë-
ziefeest was in handen van Jozef Deleu.
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2.2 Ontvangst van bezoekers: bezoekers- en infor-
matiecentrum

2.2.1 Bezoekers- en informatiecentrum

Tijdens de legislatuur 1999 – 2004 ontving het
Vlaams Parlement in totaal 342.338 bezoekers. De
licht dalende trend die zich in het zittingsjaar 2000
– 2001 aftekende, werd daarna weer omgebogen en
in het zittingsjaar 2003 - 2004 bereikten we een
recordaantal van 85.382 bezoekers. Dat heeft
ongetwijfeld te maken met een aantal nieuwe
mogelijkheden die de ingebruikname van het
bezoekers- en informatiecentrum "De Loketten" in
het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers
biedt. In "De Loketten" kunnen bezoekers sinds
september 2003 terecht voor informatie over het
Vlaams Parlement, alle rondleidingen starten en
eindigen er en er werd een parlementswinkel uitge-
bouwd. In de parlementswinkel vindt men niet
alleen het meer traditionele aanbod van boeken,
educatief materiaal en andere publicaties over het
parlement; er is een ruim aanbod van relatiege-
schenken ( puzzels, kantoorbenodigden, champag-
ne, vaatwerk…) voorzien van het parlementaire
logo.
Naast een betere opvang voor de bezoekers, biedt
het Vlaams Parlement in zijn bezoekers- en infor-
matiecentrum ook jaarlijks een grote, gratis toe-
gankelijke tentoonstelling aan; de tentoonstelling
in 2003-2004 was gewijd aan Vlaamse design (cf.
infra).

2.2.2 Rondleidingen

De groepen op bezoek in het Vlaams Parlement
krijgen een bondige toelichting over de opdracht

en de werking van het Vlaams Parlement, de archi-
tectuur en de overal opgestelde kunstwerken van
hedendaagse Vlaamse artiesten. In de voorbije
legislatuur is de modelrondleiding vernieuwd: ook
het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers
is sinds 2003 in het traject van de rondleiding
opgenomen.

De gidsen zijn de Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers en een zeventigtal vrijwilligers-ambtenaren.
Kandidaatgidsen krijgen een opleidingssessie. Ver-
scheidene gidsen kunnen rondleidingen geven in
vreemde talen zoals het Frans, het Engels, het
Duits, het Spaans, het Italiaans en het Russisch.

Tijdens de legislatuur 1999-2004 namen 137.572
bezoekers deel aan een rondleiding. De meeste
bezoekers komen uit middelbare scholen die de
educatieve aanpak van de groepsbezoeken in het
Vlaams Parlement appreciëren. Halverwege de
legislatuur was er even een licht dalende trend in
het aantal deelnemers aan de rondleidingen; we
merken dat het aantal de 2 laatste zittingsjaren
weer in stijgende lijn gaat.

2.2.3 Ontvangst van individuele bezoekers aan
openbare vergaderingen

In het Vlaams Parlement zijn de plenaire vergade-
ringen en de commissievergaderingen in principe
openbaar. In de voorbije legislatuur trok de plenai-
re vergadering 2.912 toehoorders (668 tijdens het
laatste zittingsjaar). De bezoekers krijgen op de
publiekstribune van de plenaire vergadering een
informatieve folder. Daarin vinden ze uitleg over
de plenaire vergadering en de Koepelzaal.

Tabel 78: Het aantal bezoekers aan het Vlaams Parlement tijdens de legislatuur 1999-2004

Zittingsjaar Bezoekers Bezoekers Bezoekers Bezoekers Diverse Bezoekers Bezoekers-
evenementen rondleidingen commissies plenaire individuele tentoonstelling totaal

vergadering bezoekers

1999 585 3.086 2 181 1.119 4.973
1999 - 2000 13.080 30.441 1.664 592 12.591 58.368
2000 - 2001 16.834 24.379 2.037 410 9.750 53.410
2001 - 2002 26.500 22.639 2.578 421 14.459 66.597
2002 - 2003 23.280 27.385 2.795 640 19.508 73.608
2003 - 2004 28.650 29.642* 2.378 668 15.611 13.182* 85.382*

TOTAAL 108.929 137.572* 11.454 2.912 73.038 13.182*   342.338*

* in het zittingsjaar 2003-2004 namen 4.749  van de 13.182 bezoekers aan de tentoonstelling (kolom 7) ook deel aan een rond-
leiding (kolom 3); om dubbeltelling te vermijden werd zij in het totale aantal bezoekers (kolom 8) vanzelfsprekend slechts 1
maal meegerekend.
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Op 31 maart 2004 ontving het Vlaams Parlement zijn 500.000e bezoeker, Tinne Van den Kerkhof.



Naar de commissievergaderingen kwamen tijdens
het zittingsjaar 2003-2004 2.378 belangstellenden
(11.454 voor de hele legislatuur). Het aantal toe-
schouwers per commissievergadering is erg wisse-
lend. Zo trekken commissies die hoorzittingen
organiseren meer publiek.

2.2.4 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 legislatuur-
verslag waren dat er 73.038. 

2.2.5 500.000e bezoeker

Op 31 maart 2004 ontving het Vlaams Parlement
zijn 500.000e bezoeker sinds de ingebruikname
van het Vlaams-Parlementsgebouw in 1996. De eer
viel te beurt aan Tinne Van den Kerkhof, studente
aan de Katholieke Hogeschool Kempen van Turn-
hout. Tinne Van den Kerkhof maakte deel uit van
een groep studenten die een bezoek brachten aan
het Vlaams Parlement.

2.3 Tentoonstelling Iconen van design in Vlaan-
deren

Van 2 oktober 2003 tot en met 10 maart 2004 liep in
De Loketten van het Huis van de Vlaamse Volksver-
tegenwoordigers de tentoonstelling "Iconen van des-
ign in Vlaanderen". De voormalige lokettenzaal van
het vroegere Postchequegebouw leent zich uitstekend
voor dergelijke projecten. Een grote expositie wordt
een jaarlijks terugkerende traditie in De Loketten ter
versterking van het informatie- en bezoekerscentrum
(cafetaria en winkel) dat er ook is ondergebracht.

De stuurgroep die het project mee in goede banen leid-
de, bestond uit Jan Bruggemans, Lieven Daenens,
Sabine Decleyn, Frans Defour en Johan Valcke.
Namens het Vlaams Parlement hadden Kris Van
Esbroeck en John Thielemans in de stuurgroep zitting.

Het was niet de bedoeling een historisch overzicht
aan te bieden van design in Vlaanderen. Het opzet
was een expositie te maken over wat er de laatste
jaren leeft onder de Vlaamse designers. De selec-
tielijst van de objecten/ontwerpers die in de ten-
toonstelling "Iconen van design in Vlaanderen"

werden opgenomen, was door de stuurgroep goed-
gekeurd op voorstel van Lieven Daenens (directeur
Design Museum Gent) en Johan Valcke (directeur
Vormgeving van het Vizo).

Het tentoonstellingsconcept en het parcours was
van de hand van Danny Venlet, zelf een internatio-
naal erkend designer en interieurarchitect. Hij lood-
ste de bezoekers doorheen een opeenvolging van
open en gesloten platforms die elk een eigen sfeer
uitstraalden. Een eerste algemene blik op de ten-
toonstelling bij het betreden van De Loketten gaf
een strakke en ordentelijke indruk, maar binnenin
wandelden de bezoekers door een speels labyrint.

De volgende disciplines kwamen op de tentoon-
stelling aan bod: meubilair, verlichting, mobiliteit,
bagage, accessoires, consumptiegoederen, elektro-
nica, textiel, glas, zilver, keramiek en grafische
vormgeving in de overheidssector.

Alle informatie over de objecten kregen de bezoekers
via een audiogids. De designers hadden zelf de
geluidsfragmenten ingesproken over hun
ontwerp(en), zodat zij als het ware persoonlijk toe-
lichting gaven over hun loopbaan, hun inspiraties,
hun materiaalkeuzes, enz. De klankband was beschik-
baar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.
Van de tentoonstelling verscheen een drietalige
catalogus (Nederlands, Frans en Engels). In totaal
kwamen meer dan 13.000 mensen een kijkje
nemen.

2.4 Relaties met de media

2.4.1 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 journalisten
hebben gekozen, is Peter Simoens van de Neder-
landstalige redactie van het persagentschap Belga.
De perssyndicus vertolkt de wensen van zijn con-
fraters bij het Vlaams Parlement.
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Van oktober 2003 tot 
maart 2004 organiseerde 
het Vlaams Parlement 
de tentoonstelling 
“Iconen van design 
in Vlaanderen” 
in De Loketten
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2.4.2 Mediadienstverlening ten behoeve van de
parlementaire gemeenschap

De parlementaire gemeenschap kan bij Externe
Relaties terecht voor adressen en andere contactge-
gevens van journalisten en media. 

Systematisch worden persberichten verstuurd over
de belangrijkste gebeurtenissen en beslissingen in
het Vlaams Parlement. Elke maand krijgen de
geaccrediteerde media een overzicht van de evene-
menten die in de komende maand plaatsvinden. De
persberichten worden opgenomen in de rubriek
"Heet van de naald" van de website.

2.4.3 Begeleiding van de media in het Vlaams Par-
lement

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.
Er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
voor de media op de tussenverdieping boven de
Anna Bijnszaal. Van daaruit heeft men rechtstreeks
toegang tot de perstribune in de Koepelzaal. De
geaccrediteerde journalisten beschikken bovendien
over afzonderlijke kantoren met de nodige aanslui-
tingen.

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.

2.4.4 Inhoudelijke persberichten over de parle-
mentaire werkzaamheden

Naast de bestaande dienstverlening aan journa-
listen (accreditatie, informatie, opvang, doorver-
wijzing en voorlichting op verzoek) startte het
Vlaams Parlement tijdens het zittingsjaar 2002-
2003 een nieuw initiatief ten behoeve van de
media. Kant-en-klare persberichten vertalen de

parlementaire werkzaamheden voor het publiek.
Dossiers en debatonderwerpen die belangrijk zijn
voor de pers en de burgers worden van nabij
gevolgd in hun behandeling in het Vlaams Parle-
ment en samengevat in objectieve persberichten.

Die persberichten worden opgesteld door de ploeg
van het Beknopt Verslag. Die ploeg krijgt inhoude-
lijke ondersteuning van de cel Commissies en de
cel Openbare Vergadering. Organisatorisch sluit
het nieuwe aanbod aan bij de bestaande media-
dienstverlening van Externe Relaties.

De persberichten worden aan de geaccrediteerde
redacties bezorgd via de gebruikelijke kanalen en
aan de andere media op verzoek. Eveneens zijn die
persberichten onmiddellijk te raadplegen op de
website van het Vlaams Parlement:
www.vlaamsparlement.be. 

2.5 Rechtstreekse verspreiding van informatie
aan het publiek

Over de website van het Vlaams Parlement vindt u
meer informatie in Hoofdstuk III, 1.; in de rubriek
"Praktische informatie voor het publiek" achteraan
in dit legislatuurverslag vindt u beknopte informa-
tie over alle publicaties van het Parlement.

2.5.1 Teletekst

Het publiek dat een openbare vergadering wil bij-
wonen in het Vlaams Parlement, kan voor de agen-
da’s terecht op de teletekst van de VRT. In een een-
voudige taal vindt men de agenda’s van het Vlaams
Parlement op teletekstpagina 721 voor de plenaire
vergadering en op pagina 722 voor de commissies.
De teletekstpagina’s worden voortdurend aange-
past, zodat steeds de recentste informatie beschik-
baar is. 

2.5.2 De brochure van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement biedt een gratis brochure
aan over zijn opdracht en werking. In de voorbije
legislatuur werden er 8 edities van de Neder-
landstalige versie gedrukt, met een totale oplage
van 135.500 exemplaren. Bij elk herdruk wordt de
tekst geactualiseerd. De brochure bestaat ook in
het Frans, Engels en Duits, en is te verkrijgen op
eenvoudig verzoek. 
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2.5.3 Het jaarverslag en het legislatuurverslag

Het Vlaams Parlement publiceert sinds zijn eerste
rechtstreekse verkiezing jaarverslagen en legisla-
tuurverslagen. De oplage van de jaarverslagen en
het legislatuurverslag volgt de toenemende vraag

en bedraagt thans 2.000 exemplaren. Het jaarver-
slag en het legislatuurverslag worden door het par-
lement 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.

Tabel 79: De geaccrediteerde media 

Lijst van de journalisten van de geaccrediteerde media van het Vlaams Parlement 
(juni 2004)

Belga Peter Simoens, perssyndicus

De Morgen Bart Eeckhout
Ruud Goossens

Filip Rogiers

De Nieuwe Gazet Frank Willemse

De Standaard Bart Dobbelaere
Pieter Lesaffer 

Boudewijn Vanpeteghem

De Tijd Mark Deweerdt
Bart Haeck 

Wim Van de Velden

Gazet Van Antwerpen Paul Geudens
Kurt Tuerlinckx

Het Belang Van Limburg Eric Donckier de Donceel
Yves Lambrix 
Luc Standaert

Het Laatste Nieuws Ronny Driesmans
Luc Van der Kelen

Het Nieuwsblad Peter De Backer
Annemie Eeckhout 
Wim Winckelmans

Het Volk Paul Janssens

Knack Ann Peuteman 
Rik Van Cauwelaert

La Libre Belgique Pierre Gilissen

L’ Echo Jean-Paul Bombaerts

Le Soir Christian Laporte
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Media Nieuwsdienst Wim Boekmans 
Ludwig Verduyn
Kristof Vereecke

Nieuwsdienst 4FM Jo Buggenhout 
Steffy Merlevelde

Radio Contact Nieuwsdienst Geert Schalck

Radio Vlaanderen Internationaal Lukas De Vos
Karin Strobbe

RTBF Journal Radio Jacques Cremers

RTBF Journal Télévisé Johanne Montay

VRT Canvas Kris Hoflack

VRT Canvas Terzake Annelies Beck
Eddy Groenwals 

Tim Pauwels

VRT Canvas Villa Politica Mark De Visscher 
Pascal Dossche 

Tom Pardoen 
Dirk Van Zundert

VRT De Zevende Dag Jos Van Hemelrijck

VRT Radionieuwsdienst Jos Bouveroux
Marc Van De Looverbosch

Johny Vansevenant 
Brigitte Vermeersch

VRT TV1-journaal Siegfried Bracke
Ivan De Vadder

Goedele Devroy 
Linda De Win
Guy Janssens 
Annemie Nijs

VTM Nieuwsdienst Karen De Jonghe
Barend Leyts

Rik Pareit 
Dirk Van den Bogaert

Marleen Vanhecke

VTM Polspoel & Desmet Pol Van Den Driessche

VT4 Nieuwsredactie Gerlinde Dhont
Els Heyrman 

Rudy Van Camp
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2.6 De Kracht van je Stem

2.6.1 De start van ‘De Kracht van je Stem’

In 1995 kreeg de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
van de toenmalige minister-president Luc Van den
Brande de opdracht een educatief project "De Vla-
mingen en hun overheden" te starten. Het was de
bedoeling leerlingen van het middelbaar onderwijs
beter vertrouwd te maken met de democratische
politieke instellingen. Uit een aantal studies was
immers gebleken dat de kennis van de Vlamingen
over hun politieke instellingen erg gebrekkig is. 

Al gauw na de start van het project, was men het er
in de VLOR over eens dat de doelstelling ruimer
moest zijn dan alleen maar kennis van de instellin-
gen. Uiteindelijk werd het een breed educatief pro-
ject over burgerzin en democratische opvoeding en
kreeg het de titel "De Kracht van je Stem".

Een grote groep medewerkers uit de onderwijswe-
reld heeft gedurende vijf jaar met veel inzet en
enthousiasme een rijk en gediversifieerd aanbod
van educatief materiaal ontwikkeld, voor alle doel-
groepen in het onderwijs, vanaf de derde graad van
het basisonderwijs tot en met het volwassenenon-
derwijs.

Het lesmateriaal past in de eindtermen en ontwik-
kelingsdoelen van het onderwijs. Het materiaal kan
door de leerkracht naar eigen goeddunken gebruikt
worden in de lessen, maar het is ook uitstekend
geschikt voor themadagen of projectweken in de
klas of zelfs in de hele school. 

Het gaat bij dit materiaal niet om klassieke school-
boeken. Het aanbod is erg divers: brochures, een
cd-rom, losbladige themamappen en spelmateriaal.
Alles speelt in op nieuwe didactische inzichten:
actieve werkvormen met veel ruimte voor zelfstan-
dig werk of groepswerk. Bovendien wordt volop
gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de ICT
biedt. Voor de leerkrachten bestaan er handleidin-
gen en is er ook een algemene informatiemap met
achtergrondgegevens. 

Ten slotte is er ook een eigen website
(www.dekrachtvanjestem.be), waardoor het mate-
riaal ook via internet kan worden geconsulteerd.
Via de website kan geactualiseerd lesmateriaal
aangeboden worden. 

2.6.2 Het Vlaams Parlement adopteert ‘De Kracht
van je Stem’ in 2003.

Eind 2002 was het project bij de VLOR zo goed
als afgerond. Op 16 december 2002 besliste het
Bureau van het Vlaams Parlement, op verzoek van
de VLOR, om ‘De Kracht van je Stem’ te veranke-
ren binnen het Algemeen Secretariaat van het
Vlaams Parlement. Het werd de start van een nieu-
we educatieve dienst, die het project zou voortzet-
ten en verder ontwikkelen. 

Een initiatief als ‘De Kracht van je Stem’ kan
immers nooit helemaal afgerond zijn. De samenle-
ving en de politieke wereld zijn constant in bewe-
ging. Een voortdurende actualisering van het les-
materiaal, het ontwikkelen van nieuwe dossiers,
het inspelen op de behoeften van het onderwijs-
veld, het jeugdwerk en het vormingswerk zijn per-
manente bekommernissen. 

De Kracht van je Stem werd ondergebracht bij de
directie Externe Relaties en Ontvangst van het
Algemeen Secretariaat en wordt verder begeleid
door een stuurgroep van experten en mensen uit
het onderwijsveld. Alle netten en alle onderwijsty-
pes zijn daarbij vertegenwoordigd. Op 12 maart
2003 werd die stuurgroep plechtig geïnstalleerd in
het Vlaams Parlement. Vanaf 1 september 2004
gingen twee voltijdse medewerkers van start om de
Kracht van je Stem uit te bouwen tot een parle-
mentaire educatieve dienst. 

Het Strategisch Plan voor de educatieve dienst
werd door het Bureau van het Vlaams Parlement
goedgekeurd op 5 januari 2004. Het zet de krijtlij-
nen uit voor de werking gedurende een termijn van
5 jaar (2003-2008).

2.6.3 Activiteiten van ‘De Kracht van je Stem’ in
het eerste werkingsjaar 2003-2004.

– Bekendmakingsacties van De Kracht van je
Stem, als educatieve dienst van het Vlaams Par-
lement

Als nieuwe dienstverlening van het parlement, was
het in eerste instantie nodig te communiceren over
het onderbrengen van De Kracht van je Stem bij
het Vlaams Parlement en over de diverse educatie-
ve pakketten. 

Dit gebeurde door interne en externe communica-
tie, onder meer via advertenties in Klasse voor
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leerkrachten van november 2003 tot maart 2004;
verschillende redactionele bijdragen in Klasse
voor leerkrachten en de vermelding van De Kracht
van je Stem in de rubriek ‘Zeker doen’ van Klasse
voor leerkrachten; vermeldingen in de elektroni-
sche nieuwsbrief van het departement Onderwijs;
vermeldingen in de nieuwsbrief voor leerkrachten
van vzw Vormen (mensenrechten en kinderrech-
teneducatie); vermelding van de verkiezingsbro-
chures in Visie; vermelding en beoordeling van de
website in Metro dd. 11 mei 2004. 

Het aantal unieke bezoekers aan de website steeg
tussen januari 2004 en juni 2004 van slechts enke-
le bezoekers per maand tot 2.492 in de maand mei.

– Uitbouwen van een loketfunctie voor informatie,
ondersteuning en bestellingen van educatief
materiaal

Het aantal bestellingen ging in stijgende lijn.
Uiteraard waren de verkiezingen op 13 juni 2004
hier een belangrijke katalysator. Van de lespakket-
ten voor leerlingen en handleiding voor de leer-
krachten (alle graden) werden er 989 besteld.
Bovendien werden 212 doedozen (spelmateriaal)
verkocht.

– Actualisering van het bestaande educatieve
materiaal

Het materiaal van De Kracht van je Stem wordt
door de leerkrachten die het gebruiken, positief
geëvalueerd. Het actueel houden van het materiaal
is de sterkste troef om leerkrachten blijvend te
ondersteunen en te motiveren in hun opdracht. 

Prioritair in het eerste werkingsjaar was de actuali-
sering van het oudste materiaal uit 1998 en 1999.
Hiertoe waren aanpassingen nodig, als gevolg van
wijzigingen aan de kieswet, nieuwe krantenartikels
ter illustratie, nieuwe voorbeelden, enz. Stapsge-
wijs zal al het bestaande materiaal verder
gescreend worden en waar nodig aangepast. De
actualisering blijft een permanente opdracht. 

– Themadossiers

De educatieve dienst wil jaarlijks een themadossier
uitwerken.

Voor het eerste werkingsjaar was het de logica zelf
om een dossier over de Vlaamse en Europese ver-

kiezingen samen te stellen. De educatieve dienst
maakte ‘De Kracht van je Stem op 13 juni 2004’ en
‘Kies-Keurig 2004’. 

"De Kracht van je Stem op 13 juni 2004" 

De brochure "De Kracht van je Stem op 13 juni
2004", over de Vlaamse en Europese verkiezingen
voor leerlingen vanaf de 3e graad ASO, werd op 18
februari 2004 voorgesteld op de leerkrachtendag.
De brochure kon van de website in PDF-formaat
worden gedownload. Ze werd tevens in gedrukte
versie aangeboden, waarbij leerkrachten een gratis
proefexemplaar kunnen aanvragen. De brochure
werd van eind februari tot eind mei 900 keer van
de website gedownload, en er werden 300 exem-
plaren verstuurd op aanvraag.

‘Kies-Keurig 2004’

In samenwerking met de vzw Toemeka werd
‘Kies-Keurig 2004’, een verkiezingsbrochure in
eenvoudige taal, ontwikkeld. Deze brochure richt
zich tot leerlingen van het basisonderwijs, jonge-
ren uit de richtingen BUSO (Buitengewoon Secun-
dair Onderwijs), DBSO (Deeltijds Beroeps Secun-
dair onderwijs) en alle burgers die het taalgebruik
en de communicatie in verkiezingscampagnes
moeilijk kunnen begrijpen of er zich niet door aan-
gesproken voelen.

In totaal werden door het Vlaams Parlement en de
vzw Toemeka 3000 brochures verspreid, zowel in
het onderwijs als in buurtwerkingen, opbouwwerk
en vormingswerk. 

– Een educatief schoolprogramma

Heel wat klasgroepen brengen een bezoek aan het
Vlaams Parlement en krijgen er een rondleiding.
Om zo’n klasbezoek echt zinvol te maken, is een
goede voorbereiding erg belangrijk. Uit de ervarin-
gen van de gidsen van het Parlement blijkt noch-
tans dat zeer veel groepen onvoorbereid op bezoek
komen. De educatieve dienst heeft voldoende
materiaal ter beschikking waarmee leerkrachten
vooraf in de klas aan de slag kunnen, en spoort de
leerkrachten aan hiervan gebruik te maken. 

Om echter nog actiever te werken aan een geïnte-
greerd aanbod, startte de educatieve dienst ook zelf
met een schoolprogramma in het Parlement, dat
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bestaat uit een simulatiespel met nabespreking en
een rondleiding in het Vlaams Parlement. 

Tussen januari en mei 2004 volgden 400 leerlingen
het educatieve schoolprogramma. 

– Leerkrachtendag in het Vlaams Parlement, 2004

De leerkrachtendag ‘Opvoeden tot democratie en
burgerzin’ in het Vlaams Parlement op 18 februari
2004 werd georganiseerd om de verankering van
het project De Kracht van je Stem binnen het
Vlaams Parlement breder bekend te maken.
Bovendien konden meer dan 160 leerkrachten
daardoor het educatieve materiaal leren kennen en
het nog gebruiken in hun lessen over de Vlaamse
en Europese verkiezingen van 13 juni 2004.

– Vorming

Een 20-tal gidsen van het Vlaams Parlement heb-
ben zich toegelegd op het rondleiden van kinderen
en jongeren. Deze gidsen werden uitgenodigd op
twee vormingsnamiddagen, waarbij de simulatie-
spelen van De Kracht van je Stem werden voorge-
steld en gespeeld door de gidsen. Zij kregen tevens
een voorstelling van de doelstellingen en het les-
materiaal van De Kracht van je Stem.

Er werd een vormingsdag voor de spelbegeleiders
van het Centrum Informatieve Spelen georgani-
seerd. Op zaterdag 13 maart brachten 25 spelbege-
leiders van het CIS een bezoek aan het Vlaams
Parlement voor een kadervorming. De educatieve
dienst verzorgde een informatieve rondleiding en
een presentatie over ‘ De Kracht van je Stem’. 

De doelstellingen van het educatieve dagprogram-
ma en de verwachtingen ten aanzien van de spelbe-
geleiders werden besproken. 

– Ondersteuning en begeleiding van scholen en
leerkrachten bij projectwerking

Projectwerking rond democratie en burgerzin
wordt vaak naar voren geschoven als een goed
instrument om een positief effect te bereiken op de
democratische houding van leerlingen. In een eer-
ste fase wil de educatieve dienst een proefproject
opzetten, waarbij wordt nagegaan of de geleverde
inspanningen ook het verhoopte effect hebben.

In deze optiek verleent de educatieve dienst zijn
medewerking aan een onderzoek naar de effecten
van burgerschapsvorming in het kader van een
licentiaatsverhandeling onder het promotorschap
van Prof. Marc Hooghe, dep. Politieke weten-
schappen, KULeuven. De algemene doelstelling
van het onderzoek is het meten van de effecten van
burgerschapseducatie bij leerlingen.

– Samenwerking en netwerkvorming

Samenwerking houdt zowel interne als externe
samenwerking in.

Interne werkgroepen binnen het Vlaams Parlement
garanderen het optimaal aanwenden van de interne
deskundigheid omtrent specifieke thema’s; externe
project-werkgroepen met vormingsorganisaties
bundelen de krachten rond specifieke thema’s of
activiteiten. De stuurgroep van De Kracht van je
Stem speelt een belangrijke rol in de band met het
onderwijsveld.

Tijdens het werkjaar 2003-2004 werd samenge-
werkt met verschillende externe organisaties:

– Het Centrum Informatieve Spelen (CIS) ontwik-
kelde voor de VLOR een deel van het educatieve
materiaal en verzorgt de distributie van de ‘doe-
dozen’. CIS begeleidt tevens scholen en leer-
krachten bij het gebruik van dat materiaal en
begeleidt de educatieve dagprogramma’s in het
Vlaams Parlement. 

– Met de Dienst voor Onderwijsontwikkeling
(DVO) werd op verschillende tijdstippen over-
legd in verband met de vakoverschrijdende eind-
termen.

– De vzw Vormen biedt educatief materiaal en
begeleiding aan leerkrachten inzake mensenrech-
teneducatie. De heer Wim Taelman van de vzw
Vormen is tevens door de Vlaamse Gemeenschap
aangewezen als coördinator in het ‘Education for
Democratic Citizenship’ (EDC)-project van de
Raad van de Europese Unie, directoraat-generaal
Educatie. Er werden afspraken gemaakt over het
uitwisselen van informatie en periodiek overleg
tussen De Kracht van je Stem en de vzw Vormen.

– Het Knooppunt@democratie van de Koning
Boudewijn Stichting (KBS) is van start gegaan
met een project, waarbij een educatief aanbod
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Vlaams Ondersteuningscentrum voor Basiseduca-
tie), Ann Drieghe (Provinciaal Onderwijs Vlaande-
ren), Roos Herpelinck (Vlor), Marc Hooghe
(Katholieke Universiteit Leuven), Marc Le Bruyn
(Vlaams Parlement), Michael Meyers  (Koninklijk
Atheneum Mortsel), Willy Schuermans (Het
Gemeenschapsonderwijs), Lieve Steurbaut
(Inspectie Vlaamse Gemeenschap), Ankie Vande-
kerckhove (Kinderrechtencommissariaat), Kris
Van den Bremt  (Vlaams Parlement), Kris Van
Esbroeck (Vlaams Parlement), Wim Verdyck
(OVSG - Onderwijssecretariaat van de steden en
gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap), Ste-
faan Walgrave  (Universiteit Antwerpen), Paul
Wyckmans (VSKO - Vlaams Secretariaat van het
Katholieke Onderwijs), Chris Wyns (Sint-Niklaas-
instituut Sint-Pieters-Leeuw). 

2.7 Buitenlandse bezoekers

Het Vlaams Parlement besteedt ruim aandacht aan
goede contacten met het buitenland, en omgekeerd
weet het buitenland het Vlaams Parlement ook
steeds beter te vinden. Vergeleken met de vorige
legislatuur kende het parlement in de periode
1999-2004 meer dan een verdubbeling van het aan-
tal buitenlandse delegaties: een tachtigtal officiële
bezoeken. Dat cijfer is exclusief de bezoekers aan
de CALRE, de conferentie van de voorzitters van
alle wetgevende regionale assemblees van Europa.
Toen het Vlaams Parlement op 28 en 29 september
de plenaire vergadering van de CALRE organiseer-
de, kreeg het 54 parlementaire delegaties over de
vloer. Evenmin meegerekend zijn de vergaderin-
gen van de commissie voor Buitenlandse Aangele-
genheden waarop buitenlanders te gast waren,
noch de talloze buitenlanders die gebruik maakten
van de mogelijkheid om de traditionele rondlei-
ding in het Vlaams Parlement in een andere taal
dan het Nederlands te volgen. In dat verband is het
opmerkelijk dat het eentalige Vlaams Parlement,
dat bij de rekrutering van zijn personeel geen
andere talenkennis dan het Nederlands vereist,
toch de beschikking heeft over ambtenaren die
bereid zijn om te gidsen in het Frans, Engels,
Duits, Spaans, Italiaans of Russisch.

De belangrijkste "buitenlandse" evenementen in de
afgelopen zittingsperiode stonden in het teken van
de CALRE, die in 2002 werd voorgezeten door
Vlaams-parlementsvoorzitter Norbert De Batselier.
De conferentie van voorzitters van regionale wet-
gevende assemblees in Europa telt 75 leden uit 8

voor klasgroepen in de nieuwe locatie van de
KBS ‘Bellevue’, gecombineerd wordt met een
bezoek aan een van de parlementen. Er werd
afgesproken om op regelmatige tijdstippen infor-
matie uit te wisselen.

– Toemeka vzw (zie boven) .

2.6.4 Opvoeden tot democratie en burgerschaps-
vorming: is dat een opdracht voor het Parle-
ment?

Als sluitsteen van de democratische instellingen in
Vlaanderen, is het Vlaams Parlement van oordeel
dat het zijn verantwoordelijkheid op zich moet
nemen inzake opvoeden tot democratie en burger-
schapsvorming.

In een toespraak over media en politiek op 1 febru-
ari 2003 heeft voorzitter De Batselier gesteld dat
het Vlaams Parlement een belangrijke rol te spelen
heeft in het overbrengen van de waarden van onze
democratische instellingen. Hij verklaarde: "Met
‘De Kracht van je stem’ willen we in de eerste
plaats vaardigheden aanreiken in verband met
democratisch functioneren op school en in de
maatschappij. In tweede instantie wil het project
inzicht verschaffen in de wijze waarop de instellin-
gen functioneren. Maar het mag niet bij dat ene
project blijven. Wij willen dat jongeren de dag van
vandaag kritisch en mondig zijn. Dat impliceert
dat ze grondig geïnformeerd worden over de
instellingen en de werking van de democratie. Jon-
geren moeten op een veel prominentere manier
leren omgaan met de geschiedenis, met de maat-
schappij, met de politiek." 

Het Vlaams Parlement volgt hier het voorbeeld van
wat er onder andere in Duitsland bestaat. Daar
worden in de deelstaten instituten voor politieke
vorming door de deelstaatparlementen gesponsord.
De Kracht van je Stem is zo de eerste kern van een
gelijksoortige educatieve werking van het Vlaams
Parlement ten behoeve van het onderwijs en het
vormingswerk.

2.6.5 Samenstelling van de stuurgroep van De
Kracht van je Stem

De stuurgroep van De Kracht van je Stem bestaat
uit de volgende personen: Jean-Pierre Borgonjon
(Vlaams Parlement), Francis Decoster (Stads-
bestuur Brugge), Diane De Keyzer (VOCB -
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verschillende landen. Op 22 mei 2002 vergaderde
het permanent comité van deze organisatie in het
Vlaams Parlement om de plenaire vergadering van
september voor te bereiden. Dit permanent comité
bestaat uit één parlementsvoorzitter per CALRE-
land. Zo ontving de heer De Batselier zijn collega-
's Peter Straub uit Baden-Württemberg (D), Viveka
Eriksson uit Åland (SF), Attilio Fontana uit Lom-
bardije (I), Manfred Dörler uit Vorarlberg (A), Fer-
nando Menezes uit de Azoren (P), Alberto Olarte-
Arce uit La Rioja (E) en Lord Alderdice uit Noord-
Ierland (GB). Ingevolge een afspraak tussen de
verschillende Belgische deelstaatparlementen werd
de vergadering geleid door de heer Alfred Evers,
voorzitter van de Rat der Deutschsprachigen
Gemeinschaft.

Op 28 en 29 oktober 2002 vond de plenaire verga-
dering plaats in de Koepelzaal. De opzet van de
zesde CALRE-conferentie in 2002, waaraan 54
van de 78 regionale parlementen hebben deelgeno-
men, was dubbel. Enerzijds was het de bedoeling
ervaringen uit te wisselen over de ontwikkeling
van de werking van de regionale parlementen.
Anderzijds moest de conferentie een nieuwe fase
in de structurering van de CALRE inluiden. Tij-

dens de vergaderingen kregen de parlementsvoor-
zitters de kans om te debatteren over thema’s als
participatieve democratie, de verhouding tussen
parlement en media en – uiteraard – de rol die de
regionale parlementen kunnen en moeten spelen in
de Europese Unie. Dat laatste debat vormde de
inhoudelijke voorbereiding op het slotdebat over
de Verklaring van Brussel, die aan het einde van de
conferentie werd aangenomen. Uit deze verklaring
blijkt dat de CALRE een actieve bijdrage wil leve-
ren aan het debat over de toekomst van de Europe-
se instellingen. Tegelijkertijd wil de CALRE zor-
gen voor een betere positionering van de regionale
parlementen in Europa. 

De 80 buitenlandse delegaties die buiten het
CALRE-verband het Vlaams Parlement bezochten,
waren afkomstig uit de hele wereld: Algerije,
Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Bulga-
rije, Burkina Faso, Burundi, Canada, China, Duits-
land, Estland, de Far Oer Eilanden, Groot-Brittan-
nië, Irak, Jemen, Joegoslavië, Jordanië, Kenia,
Kosovo, Letland, Litouwen, Mexico, Monaco,
Namibië, Nederland, de Oekraïne, Oostenrijk,
Polen, Roemenië, Rusland, Slovenië, Spanje, Sri
Lanka, Tsjechië, de USA en Zuid-Afrika. Hieron-

Op 1 april 2004 bracht Ernest Benach, voorzitter van het Catalaans Parlement, een bezoek aan voorzitter
De Batselier
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der volgt een selectie van enkele van de belang-
rijkste bezoekers. 

Op 22 juli 1999 bracht toenmalig Schots-parle-
mentsvoorzitter Sir David Steele met een topdele-
gatie van zijn parlement een studiebezoek aan ons
parlementsgebouw, met het oog op de constructie
van een eigen Schots Parlementsgebouw in Edin-
burgh. Vanaf dan bezochten elk jaar wel enkele
"Members of the Scottish Parliament" en Schotse
parlementaire ambtenaren het Vlaams Parlement.
Georges Reid, de huidige voorzitter van het Schot-
se Parlement maakte bijvoorbeeld al deel uit van
de delegatie van 22 juli 1999 en bezocht in zijn
toenmalige functie van ondervoorzitter het Vlaams
Parlement opnieuw in 2000. Op 23 januari 2002
was voor het eerst een delegatie uit Noord-Ierland
te gast. The Committee of the Centre van the Nor-
thern-Ireland's Assembly vergaderde met een dele-
gatie uit de commissie voor Buitenlandse en Euro-
pese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement. 

Diezelfde commissie voor Buitenlandse en Europe-
se Aangelegenheden belegde op 1 oktober 2003 een
vergadering met haar tegenhanger uit het Basken-
land (de commissie voor EU-zaken van de Eusko
Legebiltzarra of Parlamento Vasco, het Baskische
deelstaatparlement). Commissievoorzitter Xabier
Ormaetxea en zes Baskische volksvertegenwoordi-
gers gaven een verhelderende uiteenzetting over de
specifieke problemen en uitdagingen van het Bas-
kenland aan hun Vlaamse collega’s. 

Spanje was overigens in de afgelopen zittingsperi-
ode samen met Groot-Brittannië de grootste lever-
ancier van parlementaire delegaties, met Catalonië
als belangrijkste initiatiefnemer. Zo vond op 14
december 2000 de eerste officiële ontvangst plaats
van een delegatie van het "Parlement de Catalu-
nya", geleid door toenmalig Catalaans parlements-
voorzitter Joan Rigol. De delegatie overhandigde
Norbert De Batselier een voorstel tot samenwer-
kingsovereenkomst tussen de twee parlementen,
dat later werd goedgekeurd door het Uitgebreid
Bureau. De samenwerkingsovereenkomst houdt in
dat beide parlementen regelmatig relevante infor-
matie uitwisselen en op basis daarvan gemeen-
schappelijke standpunten innemen en gezamen-
lijke acties ondernemen om de positie van de
regionale parlementen in Europa te versterken. Op
21 januari 2002 ondertekenden eerste ondervoor-
zitter Johan De Roo van het Vlaams Parlement en
voorzitter Joan Rigol van het 'Parlament de Catalu-

nya' in Barcelona dit samenwerkingsakkoord. Op
10 juli 2002 volgde een tweede bezoek van zowel
voorzitter Rigol als ondervoorzitter Clotas. Ze
hadden in het Vlaams Parlement een onderhoud
met voorzitter De Batselier, eerste ondervoorzitter
De Roo en de heer Luc Van den Brande, voorzitter
van de commissie voor Buitenlandse en Europese
Aangelegenheden. Op 1 april 2004 ten slotte
bracht Ernest Benach, meteen nadat hij Joan Rigol
had opgevolgd als voorzitter van het Catalaans
Parlement, al een bezoek aan het Vlaams Parle-
ment.

In Spanje is overigens sprake van een asymme-
trisch federalisme, wat inhoudt dat niet alle 19
regio’s over dezelfde graad van autonomie
beschikken. Naast Baskenland en Catalonië vormt
Valencia de derde regio die een maximale invul-
ling van deze autonomie geniet. Ook uit het parle-
ment van die regio kreeg het Vlaams Parlement tij-
dens de afgelopen zittingsperiode hoog bezoek.
Voorzitter De Batselier ontving op 28 mei 2001
een delegatie van de "Corts Valencianes", geleid
door voorzitter Marcela Miro. 

Duitsland kent een lange traditie van federalisme
op basis van de zogenaamde Länder. In het parle-
mentaire jaar 2002-2003 bezochten twee parle-
menten van zulke Länder Brussel. Op 23 oktober
2002 stuurde de "Landtag Brandenburg" zijn vol-
tallige "Ausschuss für Wissenschaft, Forschung
und Kultur" (commissie voor Wetenschap, Onder-
zoek en Cultuur). De commissie werd ontvangen
door een ruime delegatie van Vlaamse volksver-
tegenwoordigers, samengesteld uit zowel de com-
missie voor Onderwijs en Vorming als die voor
Cultuur en Sport. Op 18 maart 2003 was het de
beurt aan de Ausschuss für Europafragen des
Landtags Rheinland-Pfalz (de commissie voor
Europese Aangelegenheden van het parlement van
Rijnland-Palts). Zij hadden een informeel onder-
houd met een tiental leden van de commissie voor
Buitenlandse en Europese Aangelegenheden van
het Vlaams Parlement.  

Uiteraard hoef je niet uit een federaal land te
komen om interesse te hebben voor het Vlaams
Parlement. Zeker niet als je er door de Taalunie
mee verbonden bent. Op 24 oktober 2002 mocht
het Vlaams Parlement zich dan ook verheugen in
een bezoek van Frans Weisglas, de toen nieuwe
voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer.
Naast de heer Weisglas maakten de ondervoorzit-



ters Gerda Verburg, Frits Palm en Sharon Dijksma,
alsook secretaris-generaal Willem-Hendrik de
Beaufort deel uit van de bezoekende delegatie. Ze
hadden in het Vlaams Parlement een boeiend
gesprek met een delegatie van het Uitgebreid
Bureau onder leiding van eerste ondervoorzitter
Johan De Roo. 

Ook de uitbreiding van de Europese Unie had zo
zijn weerslag op de buitenlandse interesse die het
Vlaams Parlement te beurt viel. Delegaties uit
nieuwe lidstaten als Estland, Letland, Litouwen,
Slovenië, Slowakije en Tsjechië brachten ons stu-
diebezoeken in het kader van de voorbereiding van
hun toetreding tot de EU. Uit Polen hadden we
zelfs de twee parlementsvoorzitters te gast. Op 26
november 2002 ontvingen voorzitter Norbert De
Batselier, eerste ondervoorzitter Johan De Roo en
commissievoorzitter Luc Van den Brande de heer
Marek Borowski, grootmaarschalk van de Sejm
(m.a.w. de voorzitter van de Poolse Kamer van
Volksvertegenwoordigers). Vlak voor de toetre-
ding van Polen tot de EU, namelijk op 3 maart
2004 verwelkomden tweede ondervoorzitter André
Denys en Luc Van den Brande de andere Poolse
grootmaarschalk Longin Hieronim Pastusiak,
voorzitter van de "Senat".

Een van de belangrijkste delegaties uit de afgelopen
zittingsperiodes kwam uit Mexico. Vier Bureauleden
van de Mexicaanse Kamer van Volksvertegenwoor-
digers, waaronder voorzitter Eloy Cantu-Segovia,
werden in het Vlaams Parlement verwelkomd door
onder andere eerste ondervoorzitter Johan De Roo
en secretaris Jan Loones. De Mexicaanse bezoekers
etaleerden een diepgaande kennis van de Belgische
politieke structuur en wezen op de democratische
meerwaarde van het federalisme. 

Tot slot nog een greep uit de rest van de buiten-
landse aanwezigheid in het Vlaams Parlement. Uit
Rusland kwamen met de regelmaat van de klok
senatoren die hoofdzakelijk Kaukasische deelrepu-
blieken vertegenwoordigen in de Doema (Russi-
sche Senaat), veelal in het kader van de studiepro-
gramma’s van de EIPA (European Insititution for
Public Administration). Wat het Afrikaanse conti-
nent betreft, onthouden we onder meer voorzitter
Olivier Kamitatu Etsu van het parlement van de
Democratische Republiek Kongo en de vele Zuid-
Afrikaanse gasten, waaronder vice-premier Essop
Pahad. En met Ibrahim Rugova, de gematigde lei-
der van de Kosovaren, en Raoni, de leider van de

Kayapo-Indianen, mochten we internationale
beroemdheden op onze bezoekerslijst inschrijven. 

3. Publicaties

3.1 Het Vlaams Parlement. Verkiezing en statuut
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

De afgelopen legislatuur onderging de kieswetge-
ving een groot aantal wijzigingen. Dat deed de
behoefte ontstaan om het verkiezingshandboek
"Verkiezing en samenstelling van het Vlaams Par-
lement", dat bij de vorige verkiezingen in 1999 op
de markt werd gebracht, te actualiseren. Het nieu-
we boek, herdoopt tot "Het Vlaams Parlement.
Verkiezing en statuut van de Vlaamse volksver-
tegenwoordigers",  bevat in de eerste plaats een
juridische analyse van de regelgeving met betrek-
king tot het verloop van de verkiezingsprocedure,
de kiescampagne, de installatie en de constituering
van het Parlement. Daarnaast wordt, uitgebreider
dan in de eerste editie, stilgestaan bij het materiële
en publiekrechtelijke statuut van de Vlaamse
volksvertegenwoordigers.

Het werk werd uitgegeven in samenwerking met
de uitgeverij Kluwer, en verscheen in april 2004.
De auteurs, Michiel Elst en Luk Van Looy, maken
deel uit van de Juridische Dienst van het Vlaams
Parlement.

3.2 Boek "Dertig jaar Vlaams Parlement"

Op 11 december 2002 stelde voorzitter Norbert De
Batselier het boek "Dertig jaar Vlaams Parlement –
Historiek en dynamiek van een parlementaire
instelling" voor. De publicatie van het boek vorm-
de een waardige afsluiter van de viering van dertig
jaar Vlaams Parlement. 

Het rijk geïllustreerde naslagwerk is een coproduc-
tie van het Vlaams Parlement en Uitgeverij Pelck-
mans. Auteur Martine Goossens, zelf parlementair
ambtenaar, schetst de ontwikkelingsgeschiedenis
van het Vlaams Parlement en zijn betekenis voor
Vlaanderen.

De auteur behandelt eerst de geschiedenis van het
Vlaams Parlement vanaf 1971 tot 1995: van Cul-
tuurraad met beperkte bevoegdheden tot Vlaamse
Raad met ruime bevoegdheden, maar met leden die
niet rechtstreeks verkozen waren (dubbelmandaat).
Daarna wordt de evolutie vanaf 1995 onder de loep
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genomen: de ontwikkeling van het Vlaams Parle-
ment tot een modern parlement, dat bewust meer
taken op zich neemt dan in de periode van het dub-
belmandaat en dat mee vorm geeft aan de verdere
uitbouw van een eigen Vlaams samenlevingsmo-
del.

3.3 Stripverhaal "Flosj"

Op 8 oktober 2001 besliste het Uitgebreid Bureau
dat het Vlaams Parlement, in het kader van "30
jaar Vlaams Parlement", voor de leerlingen van de
derde graad basisonderwijs een stripalbum zou uit-
geven in samenwerking met het Belgisch Centrum
van het Beeldverhaal. Via een wedstrijd konden
zowel aanstormend talent als gevestigde waarden
een voorstel  indienen.

Onder het voorzitterschap van ridder Marc Sleen
beoordeelde de jury vijftien inzendingen. In zijn
winnende inzending "Flosj in het Vlaams Parle-
ment" laat Bruno De Roover een leeuwtje een leuk
kwajongensavontuur beleven. De uitleg die hij van
een Vlaams volksvertegenwoordiger krijgt, noteert
Flosj op zijn eigen speelse manier in blocnotestijl. 

Op woensdag 23 oktober 2002 volgde de prijsuit-
reiking en de officiële voorstelling van het stripal-
bum "Flosj in het Vlaams Parlement". Bruno De
Roover kreeg er zijn geldprijs (12.500 euro) en het
eerste exemplaar van zijn strip uit handen van
voorzitter Norbert De Batselier. Leerlingen van de
derde graad basisonderwijs die in klasverband een
rondleiding in het Vlaams Parlement volgen, ont-
vangen een gratis exemplaar op het einde van hun
bezoek.

3.4 Kijkboek "Het Vlaams Parlement"

Onder de auspiciën van het Vlaams Parlement
publiceerde uitgeverij Lannoo in 2003  het kunst-
boek Het Vlaams Parlement. Auteur Martine
Goossens actualiseerde, in samenwerking met Jos
Vandenbreeden en Jan Bruggemans, de vorige uit-
gave, die dateerde van 1997. Er werd een volledig
nieuw hoofdstuk toegevoegd over het Huis van de
Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Het werk
besteedt aandacht aan de geschiedenis van het par-
lement, aan de architectuur van de parlementaire
gebouwen en aan de opdrachten van het Vlaams
Parlement in onze federale staat. De foto’s zijn van
de hand van Marnix Van Esbroeck.

4. Informatheek en archief

4.1 Informatheek

4.1.1 Nieuw in de legislatuur 1999-2004

Naast de indrukwekkende gedaanteverwisseling
sinds de verhuizing in augustus 2002 naar het Huis
van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, is er
ook in het aanbod en het takenpakket van de Infor-
matheek heel wat veranderd. De volksvertegen-
woordigers, hun medewerkers en de fracties zijn in
de afgelopen vijf jaar de trouwste klanten van de
Informatheek geworden. 

De virtuele Informatheek begint stilaan vorm te
krijgen. De virtuele Informatheek is een biblio-
theek die niet gebonden is aan een bepaalde loca-
tie, die geen onderscheid meer maakt tussen haar
eigen informatiebronnen en bronnen elders in de
wereld, die van op welke plaats dan ook elektro-
nisch doorzocht kan worden en die op maat gesne-
den informatie kan aanleveren. De bibsite, Mediar-
gus, de elektronische aanwinstenlijsten, de elektro-
nische attenderingen op nieuwe nummers van tijd-
schriften waarop de Informatheek niet noodzake-
lijk zelf een abonnement heeft, de cd-romserver,
Librisource, enz. zijn allemaal projecten in het
kader van de virtuele Informatheek. 

Fracties: de trouwste klanten 

Het klantenbestand is van aanzien veranderd. Ter-
wijl in 1998 de Vlaamse volksvertegenwoordigers
en hun medewerkers verantwoordelijk waren voor
slechts een derde van het totale aantal vragen, is dat
in de loop van de afgelopen legislatuur verschoven
naar twee derde van het aantal vragen. Die trend is
ook zichtbaar in de cijfers van andere vormen van
dienstverlening: zo zijn bijvoorbeeld ook twee
derde van de abonnees op de inhoudstafels, volks-
vertegenwoordigers of politiek personeel. 

Elektronische aanwinstenlijsten 

Sinds begin 2001 worden er aanwinstenlijsten
gemaakt: om de maand van de recent aangekochte
boeken en om de veertien dagen van tijdschriftarti-
kels die recent werden geëxcerpeerd. Alle gebrui-
kers krijgen per mail een bericht wanneer een nieu-
we lijst beschikbaar is. Zij kunnen in de lijst
meteen die artikels aanvinken waarvan ze een foto-
kopie willen en die aanvraag onmiddellijk door-
mailen.



In 2003 werden er 1554 fotokopies van tijdschrift-
artikels gevraagd. 75 percent daarvan werd
gevraagd door de politici en het politieke perso-
neel, 20 procent door medewerkers van het Alge-
meen Secretariaat en 5 percent door medewerkers
van de paraparlementaire instellingen (PPI’s).

Elektronische inhoudstafels

Sinds 2001 kunnen de gebruikers zich abonneren
op inhoudstafels van tijdschriften. De Informa-
theek heeft een korf gemaakt van tijdschriften die
enerzijds nauw aansluiten bij de bevoegdheidsdo-
meinen van het Vlaams Parlement, of anderzijds
door gebruikers veel gelezen worden. Elke geïn-
teresseerde gebruiker maakt zijn of haar eigen
selectie van titels. De lijst met de tijdschriftenti-
tels staat op de bibsite. Deze service heeft twee
grote voordelen. Het tijdschriftenaanbod wordt
veel ruimer dan het werkelijke abonnementenbe-
stand; de Informatheek heeft niet noodzakelijk
een abonnement op al deze tijdschriften en gaat
daar maar toe over als er veel vraag naar is.
Bovendien worden de gebruikers snel op de hoog-
te gebracht van de inhoud van de tijdschriften die
voor hen belangrijk zijn. 

165 personen hebben een of meerdere abonnemen-
ten genomen. Men kan kiezen uit 240 tijdschriften.
Jaarlijks worden er vanuit de Informatheek
gemiddeld 2000 inhoudstafels doorgestuurd.

In 2003 werden, als reactie op de doorgemailde
inhoudstafels, 925 fotokopies van tijdschriftartikels
gevraagd; 62 procent van die aanvragen kwam van
politici en hun medewerkers; 31 procent van mede-
werkers van het AS en 7 procent van medewerkers
van de PPI’s (paraparlementaire instellingen). 

Bibsite

Sinds 2001 beschikt de Informatheek over een
eigen bibsite - www.vlaamsparlement.be/informa-
theek - die is ingebed in de algemene website van
het Vlaams Parlement, met alle mogelijk nuttige
informatie voor haar gebruikers. Informatie die
vroeger verspreid zat op veel verschillende plaat-
sen, wordt nu gecentraliseerd. Op de bibsite is te
vinden wie, wanneer, waar, welke dienstverlening
kan krijgen. Er is een rechtstreekse link naar de
catalogus (Libis), met de mogelijkheid om via die
weg publicaties te reserveren, ontleende publica-
ties te verlengen, en om aanvragen te doen voor
interbibliothecair leenverkeer. Er wordt een over-
zicht geboden van alle informatiebronnen waaro-
ver de Informatheek beschikt (boeken, kranten,
tijdschriften, cd-rom’s), met uitleg over de onder-
werpsontsluiting waarmee in die bronnen kan wor-
den gezocht. Via de internetwijzer probeert de
Informatheek haar gebruikers thematische toegan-
gen te bieden tot de internetjungle. Zo is er bij-
voorbeeld een overzicht van internetbronnen die
belangrijk kunnen zijn voor wie juridische opzoe-
kingen doet. 
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Mediargus 

De Informatheek heeft ervoor gezorgd dat op 3 mei
2001 een overeenkomst werd afgesloten tussen
Mediargus en het Vlaams Parlement, waardoor de
hele parlementaire gemeenschap on line toegang
heeft gekregen tot de volledige tekst van de
Vlaamse kranten en waardoor iedereen de moge-
lijkheid heeft om via zoekprofielen een elektroni-
sche krant op maat te krijgen. Er zijn momenteel
424 gebruikers uit het Vlaams Parlement. Dage-
lijks maken de collega’s van het Archief een pers-
overzicht dat een selectie bevat van de krantenarti-
kels die te maken hebben met het Vlaams Parle-
ment of haar volksvertegenwoordigers. Zodra het
persoverzicht klaar is, wordt naar iedereen een
berichtje gestuurd. Het aantal consultaties van dat
persoverzicht is sinds maart 2003 gestegen van
185 consultaties door 134 gebruikers naar 593 con-
sultaties in maart 2004 door 410 gebruikers. 

Opleidingen 

Om het gebruik van Mediargus aan te leren, heeft
de Informatheek 20 opleidingssessies georgani-
seerd voor 345 belangstellenden. Daarnaast wer-
den er ook voor 140 gebruikers opleidingen geor-
ganiseerd over het gebruik van internet, het leren
zoeken in juridische databanken en over het hante-

ren van de catalogus. Voor 50 gebruikers werd een
opleiding georganiseerd over het zoeken van juri-
dische en andere informatie in de databanken van
de Europese Unie.

Informatiedossiers

In de voorbije legislatuur is de Informatheek gestart
met het aanmaken van informatiedossiers. Aan de
hand van zorgvuldig geselecteerde informatie
wordt een gestructureerd overzicht gegeven van de
stand van zaken van een bepaalde onderwerp.

De dossiers kunnen door alle klanten worden aan-
gevraagd, maar meestal komen de vragen van com-
missiesecretarissen of van de VZW Gewezen
Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Informatiefiches

Naast de informatiedossiers is de Informatheek
met een ander nieuw product gestart: de informa-
tiefiches. Deze fiches worden voornamelijk
gevraagd naar aanleiding van bezoeken van buiten-
landse delegaties. Op maximaal 4 pagina’s wordt
een samenvatting gemaakt van de politieke struc-
tuur van een land of een regio, van de belangrijkste
data, feiten en wetenswaardigheden. 

Grafiek 30: Gebruik persoverzicht Mediargus (in absolute aantallen)
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Verhuizing 

In de zomer van 2002 is de Informatheek verhuisd
naar de nieuwe ruimtes op de verdieping -1 en -2
van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoor-
digers. Het resultaat is een mooie, open en ruime
bibliotheek, met toch nog voldoende afgeschermde
hoeken waar gebruikers rustig en ongestoord kun-
nen werken. Na de verhuizing was dan ook een
duidelijke stijging in het aantal bezoekers waar te
nemen. Het totale aantal bezoekers aan de Infor-
matheek wordt weliswaar niet geteld, maar wat
wel – dankzij het bibliotheeksysteem - wordt bij-
gehouden, zijn de bezoeken waar een lening aan
gekoppeld is. Dat aantal zit sinds de verhuizing
sterk in de lift. 

Deelbibliotheken 

De verhuizing naar de nieuwe locatie bood de
Informatheek de gelegenheid om de plaatsing van
de publicaties te herbekijken. Terwijl vroeger boe-
ken en tijdschriften apart stonden, staat in de nieu-
we opstelling alle informatie over één onderwerp
bij elkaar.

De bibliotheek werd op basis van grote thema’s
ingedeeld in tien deelbibliotheken:

Politiek en overheid
Recht
Algemeen (een deelbibliotheek die ver-
scheidene rubrieken bevat waarvan de col-
lecties eerder bescheiden zijn, zoals alge-
mene naslagwerken, geesteswetenschap-
pen, exacte wetenschappen, informatica en
management)
Economie en Mobiliteit
Ruimtelijke Ordening en Milieu
Welzijn
Onderwijs
Cultuur
Media
Geschiedenis

Url-databank 

In 2002 is de Informatheek begonnen met de aan-
leg van een databank van betrouwbare en interes-
sante internetsites (url's). De websites worden op
dezelfde manier als de boeken, de tijdschriften en
de tijdschriftartikelen ontsloten, met de bedoeling
om in de nabije toekomst alle bronnen in één
beweging te kunnen doorzoeken. Momenteel is de
Informatheek bezig om deze url’s in te voeren in
een netwerkdatabank - Librisource - waaraan ver-
schillende bibliotheken en documentatiecentra par-
ticiperen en waarin ook de elektronische tijdschrif-
ten zullen kunnen worden ingevoerd. 
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Grafiek 31: Aantal bibliotheekbezoekers die ontleenden (in absolute aantallen)
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Cd-romserver 

In april 2004 is de cd-romserver van de Informa-
theek boven de doopvont gehouden. 

Daardoor kan men vanop het hele interne netwerk
(voorlopig nog niet van bij de fracties) een selectie
van databanken op cd-rom raadplegen. Op de bib-
site staat een pagina met cd-rom’s. De onderstreep-
te cd-rom’s zijn meteen raadpleegbaar vanop elke
pc die op het interne netwerk van het Vlaams Par-
lement is aangesloten. De andere cd-rom’s moeten
in de Informatheek worden geraadpleegd. 

In de paar maanden tijd dat de server nu in gebruik
is, blijken vooral het vertaalwoordenboek Engels-
Nederlands, de Juridische databank Judit, de Ency-
clopedia Universalis, de Encyclopedia Brittanica
en de Wie is Wie in Vlaanderen in de toptien van
de meest geraadpleegde cd-rom’s te staan. 

4.1.2  Klassieke taken 

Naast alle nieuwe projecten zijn de klassieke
dienstverlening en het klassieke takenpakket van
de Informatheek ongewijzigd gebleven. Het beheer
van de website van het Vlaams Parlement is bij-
voorbeeld één van de klassieke taken. De website
van het Vlaams Parlement wordt elders in dit legis-
latuurverslag apart besproken.

Vaak doen de nieuwe soorten dienstverlening -
elektronische of andere- de vraag naar klassieke
dienstverlening van de bibliotheek nog toenemen.
Doordat de Informatheek meer informatie aan haar
klanten geeft, is de vraag naar de levering van docu-
menten spectaculair gestegen. Dat blijkt uit de cij-
fers van het aantal geleverde kopies van tijdschriftar-
tikels en uit de sterke stijging van het aantal aanvra-
gen die we bij andere bibliotheken moeten plaatsen
via het interbibliothecaire leenverkeer. Het blijkt ook
uit de sterke stijging van het aantal uitleningen. 

Baliewerk

Vragen beantwoorden aan de balie in de leeszaal
blijft een van de hoofdmoten van het werk in de
Informatheek. Een derde van alle vragen zijn van
juridische aard en een derde gaat over de werking
van het Vlaams Parlement. Hoewel externen –
voornamelijk ambtenaren, studenten, wetenschap
pelijke medewerkers aan universiteiten - dankzij
de documentendatabank op de website van het
Vlaams Parlement, Proteus, al veel informatie zelf
kunnen terugvinden, vervult de Informatheek nog
een belangrijke loketfunctie voor vele Vlamingen
en burgers van andere regio’s door hen informatie
te verlenen over de werking van het Vlaams Parle-
ment en zijn volksvertegenwoordigers. De Infor-
matheek biedt ook geregeld hulp bij het gebruik
van Proteus.
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Grafiek 33: Lopende abonnementen op tijdschriften 

Sinds enkele jaren probeert de Informatheek haar
abonnementen op tijdschriften te verminderen, en
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Grafiek 34: Aantal artikels in de artikelendatabank (1 juli)

waar mogelijk, te vervangen door een elektroni-
sche versie. 
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Grafiek 36: Interbibliothecair leenverkeer: aanvragen aan andere bibliotheken
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* Bij de 2566 uitgeleende boeken moeten nog eens 505 uitgeleende tijdschriften worden gerekend waardoor het totale aantal 
uitleningen in 2003 op 3071 komt.

*



186

0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003

Grafiek 37: Interbibliothecair leenverkeer: aanvragen van andere bibliotheken
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Grafiek 38:: Aandeel van de elektronische documenten in totaal interbibliothecair leenverkeer (in %)

Indien de informatheekgebruiker een boek of een
tijdschriftartikel zoekt, dat geen deel uitmaakt
van de Informatheekcollectie, dan kan de Infor-
matheek het via interbibliothecair leenverkeer
(ibl) aanvragen bij andere bibliotheken en docu-
mentatiecentra, ook in het buitenland. De gebrui-
ker kan zijn ibl-aanvraag doorsturen rechtstreeks
vanuit de catalogus, per telefoon, per fax, per post
of per e-mail. 

De verwerking en de levering van de documenten
gebeurt zo veel mogelijk elektronisch, via IMPA-
LA, Instant Mailing Procedure for Automated Len-

ding Activities, het elektronisch documentbestel-
systeem 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. Bijna de helft
van de aangevraagde tijdschriftartikelen wordt
elektronisch aangeleverd in pdf- of in tif-formaat.

Sinds 1999 zit het gebruik van interbibliothecair
leenverkeer en elektronische documentleverantie
duidelijk in de lift.
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4.2 Archief- en biografische dienst

Algemeen

De archiefdienst is verantwoordelijk voor het
bewaren, selecteren, ontsluiten en beschikbaar
stellen van de archiefbescheiden van het Vlaams
Parlement. De biografische dienst zorgt voor het
verzamelen en bewaren van biografische informa-
tie over de leden en gewezen leden, en voor de
publicatie van het Biografisch Lexicon van het
Vlaams Parlement.

Archiefdienst

De archiefdienst beschreef en ordende de talrijke
archiefoverdrachten van het Algemeen Secretariaat
en beheert nu ca. 750 strekkende meter archief. In
de afgelopen periode werden ca. 360 uitleningen
gedaan, hoofdzakelijk aan diensten van het Alge-
meen Secretariaat.

De omvangrijke verhuizing van het archief naar de
magazijnen in het nieuwe Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers werd tijdens het najaar
van 2002 tot een goed einde gebracht. Naar aanlei-
ding daarvan werd in de magazijnen overgescha-
keld op een doorlopende nummering waardoor
veel archiefdozen opnieuw genummerd moesten
worden.

Het wekelijks opslaan van de audio-opnames van
plenaire vergaderingen en commissievergaderin-
gen op magneto-optische schijven werd voortge-
zet. In mei 2003 werd overgeschakeld op een
nieuw audio-systeem. Het opslaan gebeurt nu op
cd-rom’s die door de archiefdienst zelf gebrand
worden.

Voor de commissie voor Cultuur, Media en Sport
werd de algemene oriëntatienota over de huidige

archiefproblematiek bijgewerkt en voorgesteld tij-
dens de hoorzitting over het archiefwezen van 13
maart 2000 (cf. Stuk 328 (1999-2000) - Nr. 2).

De archiefdienst beheerde ook het inbinden en ver-
delen van de ingebonden parlementaire publicaties
en werkte mee aan de tentoonstelling "Brussel
retour", die naar aanleiding van het Erfgoedweek-
end in "De Loketten" te bezichtigen was (mei
2003).

Biografische dienst

In december 1999 werd het tweede Biografisch
Lexicon van het Vlaams Parlement (1999) gepubli-
ceerd. Tussen 2001 en 2003 volgden er drie
gedrukte addenda met aanpassingen. Het Biogra-
fisch Lexicon is ook raadpleegbaar op de website
van het Vlaams Parlement waar de meest actuele
versie wordt aangeboden.

De biografische dienst werkt ook mee aan het opti-
maliseren van het biografische gedeelte van Pro-
teus, het informatiesysteem van het Vlaams Parle-
ment. Wijzigingen in de biografische gegevens en
de parlementaire loopbaan worden onmiddellijk in
PROTEUS en het daaraan gekoppelde digitale
Biografische Lexicon ingevoerd.

Dagelijks worden de biografische dossiers en de
persdossiers van leden en oud-leden bijgewerkt en
aangevuld. De ontsluiting van de pers gebeurt
elektronisch via Mediargus. Sinds november 2001
zorgt de Biografische dienst ook voor het samen-
stellen van het dagelijkse persoverzicht over het
Vlaams Parlement, dat via Mediargus aan de parle-
mentaire gemeenschap aangeboden wordt.
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1. De werkingsbegroting van het Vlaams
Parlement

In Tabel 80 en Grafiek 39 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
Vlaamse Gemeenschap. De dotatie 2004 steeg met
10,3 procent. Die stijging wordt vooral verant-
woord door de reorganisatie van het Algemeen
Secretariaat en de gevolgen van de verkiezingen.

Hoofdstuk IV
De mensen en de middelen van het Vlaams Parlement
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Grafiek 39: Dotatie voor de gewone uitgaven van het Vlaams Parlement 

Tabel 80: Dotatie voor de gewone uitgaven van het Vlaams Parlement

2000 47.347.663,23 euro

2001 48.587.130,86 euro

2002 58.646.000,00 euro

2003 68.000.000,00 euro

2004 75.000.000,00 euro
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De rekening van de gewone uitgaven voor 2003
bedroeg 64.063.985,70 euro. De verdeling van de
uitgaven vindt u in Tabel 81 en Grafiek 40.

Tabel 81: Verdeling van de gewone uitgaven van het Vlaams Parlement in 2003

Parlementsleden en hun medewerkers 24.726.157,26 €

Politieke fracties en hun personeel 7.595.553,20 €

Ambtenaren van het Vlaams Parlement 12.571.957,79 €

Gewone kosten voor de gebouwen 3.013.738,07 €

Werkingskosten 5.584.273,47 €

Ombudsdienst, Kinderrechtencommissariaat en viWTA 3.487.418,44 €

Andere kosten 7.084.887,47 €

TOTAAL 64.063.985,70 €

Grafiek 40: Verdeling van de gewone uitgaven van het Vlaams Parlement in 2003
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1999 en na de toekenning van de bouw- en milieu-
vergunning in oktober 1999, kon in november van
datzelfde jaar de Tijdelijke Vereniging Maurice
Delens NV- Antwerpse Bouwwerken NV starten
met de eigenlijke werken.

De opvallendste ingreep aan het gebouw bestond
uit het slopen van het middengedeelte, dat werd
vervangen door een glazen atrium van 25 meter
hoog. Het doet dienst als centrale ruimte en bevat 4
liften, een stalen trap, loopbruggen en een winter-
tuin.

In de beide kantoorgedeelten van het gebouw dra-
gen binnengevels in glas die werden aangebracht
achter de oorspronkelijke gevels bij tot het akoesti-
sche en thermische comfort, en maken een flexibe-
le kantoorindeling mogelijk.

Naast kantoren bevat het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers twee restaurants (een
zelfbedieningsrestaurant en een klassiek restaurant
‘De Daktuin’) met terras. Er is een fitnessruimte,
een volledig uitgerust opleidingslokaal, een dok-
terslokaal, een economaat, een informatheek en
archief, een drukkerij en een verzending. Een
ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan 200
voertuigen van personeel en bezoekers. Op de
laad- en loszone kunnen leveranciers goederen
leveren zonder hinder voor de buurt. Vanuit de
centrale meldkamer zorgt de Wacht van het
Vlaams Parlement permanent voor de veiligheid
van personen en infrastructuur.

De monumentale zaal De Loketten, gelegen aan de
IJzerenkruisstraat, 78 meter lang bij 22 meter
breed en 8 meter hoog, en opgenomen op de lijst
van beschermde monumenten van Brussel, werd
minutieus gerestaureerd. Deze ruimte met drank-
gelegenheid, winkel en vestiaire is in korte tijd uit-
gegroeid tot een ontmoetingscentrum en locatie
voor gelegenheidstentoonstellingen. Bovendien is
ze het begin- en eindpunt van alle geleide bezoe-
ken aan het Vlaams Parlement.

De plechtige opening van het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers vond plaats op 11 juli
2002. Daarna konden de Vlaamse volksvertegen-
woordigers en hun medewerkers, de fracties, een
groot gedeelte van het Algemeen Secretariaat en de
paraparlementaire instellingen Kinderrechtencom-
missariaat, Ombudsdienst en viWTA het nieuwe par-
lementaire jaar aanvatten in hun nieuwe kantoren.

Daarnaast werd tot 2003 jaarlijks een buitengewo-
ne dotatie voor de huisvesting van het Vlaams Par-
lement uitgetrokken. Daarmee werden de werk-
zaamheden aan het Huis van de Vlaamse Volksver-
tegenwoordigers bekostigd. De rekening voor de
werkzaamheden voor 2003 bedroeg 7.218.880,40
euro.

In bijlage 14 vindt u een gedetailleerd overzicht
van de ontvangsten en de uitgaven.

De rekening van het Vlaams Parlement wordt
gecontroleerd door het Rekenhof. Zij werd altijd
fundamenteel in orde bevonden. 

2. De gebouwen van het Vlaams Parlement

Tijdens deze legislatuur werd het Vlaams Parle-
ment volledig gehuisvest in eigen gebouwen. In
2002 werd afscheid genomen van de huurgebou-
wen in de Regentlaan en de Hertogstraat, en werd
ingetrokken in het Huis van de Vlaamse Volksver-
tegenwoordigers, gelegen tegenover het Vlaams
Parlementsgebouw, dat al op 16 en 17 maart 1996
in gebruik werd genomen. Beide gebouwen zijn
door een tunnel onder de Leuvenseweg met elkaar
verbonden.

2.1 Het Vlaams-Parlementsgebouw

Het Vlaams-Parlementsgebouw werd, door de
installatie van een plateaulift in het Peristilium,
beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebrui-
kers. De projectieapparatuur in de commissiezalen
werd gemoderniseerd en het klank- en beeldcen-
trum werd verder uitgebouwd, zodat nu de moge-
lijkheid bestaat om van de vergaderingen in de ple-
naire zaal volwaardige opnamen van broadcast-
kwaliteit te maken die vervolgens intern en extern
(in diverse formaten) verdeeld kunnen worden.

2.2 Het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoor-
digers

De transformatie van het voormalige Postcheque-
gebouw tot Huis van de Vlaamse Volksvertegen-
woordigers was de belangrijkste verwezenlijking
van deze legislatuur.

Het definitieve ontwerp werd in mei 1999 goedge-
keurd: het was het uitgewerkte resultaat van een
internationale open architectuurwedstrijd. Na het
beëindigen van de asbestverwijdering in september
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Nadat werd tegemoetgekomen aan de opmerkingen
die bij de voorlopige oplevering werden gemaakt,
werd het gebouw ten slotte definitief opgeleverd
op 17 mei 2004.

2.3 Kunstintegratie in de gebouwen van het
Vlaams Parlement

In de verkiezingsuitzending van de VRT van 13
juni 2004 zat een speciale editie van Vlaanderen
Vakantieland, geheel gewijd aan de beziens-
waardigheden van het Vlaams Parlement. "Het
Vlaams Parlement", zo stelde presentator Nic Bal-
thazar, " is een van de toeristische topattracties in
Brussel geworden." Dat schreef hij onder meer toe
aan de kunstcollectie van het Parlement. Het
Vlaams-Parlementsgebouw herbergt inderdaad al
sinds zijn opening in 1996 een merkwaardige col-
lectie hedendaagse kunstwerken. Daarbij streeft
het Parlement naar kunstintegratie: zowel voor het
Vlaams-Parlementsgebouw als voor het Huis van
de Vlaamse Volkvertegenwoordigers vond de
selectie van kunst al plaats tijdens de voltooiingfa-
se van de bouwwerken. Zo konden architecten en
kunstenaars hun ontwerpen op elkaar afstemmen
en de kunstwerken naadloos inpassen in het inte-
rieur en de functie van de ruimtes waarvoor ze
waren bestemd. Daarnaast beschikt het Parlement
over een jaarlijks budget voor de aankoop van
individuele kunstwerken. 

De kunstintegratie en de aankoop van kunstwerken
door het Vlaams Parlement behoren tot de
bevoegdheden van het (vast) Bureau van het parle-
ment. Het Bureau laat zich in deze artistieke
opdracht adviseren door de commissie voor Inte-
gratie van Kunstwerken, een groep onafhankelijke
experts. De commissie bestaat uit kunstenaars,
academici, cultuurfunctionarissen, kunstcritici,
museumdirecteurs en architecten. Deze commissie
heeft de opdracht om alle inzendingen voor ont-
werpwedstrijden of spontaan ingezonden kunst-
werken op hun artistieke merites en praktische uit-
voerbaarheid te beoordelen en vervolgens een
voorstel aan het Bureau te bezorgen. 

Het jaarlijkse budget voor de aankoop van indivi-
duele kunstwerken bedraagt 125.000 euro. Tijdens
het grootste deel van de afgelopen legislatuur werd
dit budget evenwel opgespaard voor de integratie
van kunst in het Huis van de Vlaamse Volksver-
tegenwoordigers, dat in het najaar van 2002 in
gebruik werd genomen. Naast het aldus opge-

spaarde geld was voor dit integratieproject ook
270.000 euro beschikbaar ingevolge het Vlaams
decreet van 23 december 1986 over kunst in over-
heidsgebouwen, dat het Vlaams Parlement ver-
plichtte om bij de ingebruikname van het Huis van
de Vlaamse Volksvertegenwoordigers minstens
270.000 euro aan kunst te besteden. In totaal
beschikte het Vlaams Parlement over 750.000 euro
voor kunstintegratie in het nieuwe gebouw.

In zijn vergadering van 29 januari 2001 besliste het
Bureau op voorstel van de commissie om een ont-
werpwedstrijd in twee fasen uit te schrijven voor
deze integratie van kunst in het Huis van de Vlaam-
se Volksvertegenwoordigers. Op 5 juli 2001 kwam
de commissie tot haar definitieve selectie, die ver-
volgens integraal door het Bureau werd overgeno-
men. De commissie verleende voorrang aan projec-
ten die niet alleen over de nodige artistieke merites
beschikten, maar ook ingrijpende architecturale
consequenties met zich meebrachten. 

Met het project "Een gebouw stapt uit zichzelf en
ontmoet de buurt" heeft Jozef Legrand als het ware
een sokkel of een kooromgang rond het Huis van
de Vlaamse Volksvertegenwoordigers gelegd. In
fel oranje klinkers legde hij in de stoep een wan-
delpad aan. Op het wandelpad zijn op bepaalde
plaatsen trappen en loopbruggen, een hoge vlag-
genmast en zelfs een ruim zonneterras, inclusief
zitbanken, geplaatst. 

In de dubbele gevel aan de IJzerenkruisstraat heeft
Monique Thomaes haar "Interactieve Lichtsculp-
tuur" aangebracht. De glasdalpartijen op de beide
zijgevels kregen elk een in de hoogte verplaatsbaar
lichteffect, waarvan de positie overeenstemt met
die van de twee laterale liften in dit deel van het
gebouw. Doordat het licht in twee lijnen wordt
geprojecteerd, wordt het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers letterlijk onderstreept.
Ook laat het zijn licht schijnen op het ministerie
van de Franse Gemeenschap aan de overkant van
de IJzerenkruisstraat. 

Onder het dak van het Atrium heeft Joaquin Perei-
ra Eres een glasraam bevestigd dat een uitvergrote
satellietfoto van de omgeving van het Vlaams Par-
lement weergeeft. Zo wordt de idee dat de kunst
het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers
in de buurt kan integreren, op een kunstzinnige
wijze omgekeerd door de buurt in het Huis binnen
te halen. 
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De oude paternosterliften, een geklasseerd stukje
patrimonium van het vroegere Postchequegebouw,
brachten Guillaume Bijl op een idee tot "Liftinte-
gratie". Hij plaatste in een aantal van de dertig
compartimenten van de lift een polyester pop op
ware grootte. De meeste van de poppen zijn aange-
kleed als mensen die men in een kantoorgebouw
kan aantreffen. De oorspronkelijke intentie van
Bijl om daartussen ook enkele figuren in histori-
sche klederdracht te plaatsen, liet de kunstenaar
vallen. In de plaats daarvan koos hij als contrast-
punt voor enkele in de parlementaire context min-
der vanzelfsprekende hedendaagse mensen, zoals
een jongetje met een voetbal. 

Net als de paternosterliften is ook het buizenpost-
systeem van het Postchequegebouw een beschermd
"monument". Zo bevatten de loketten in de gelijk-
namige zaal nog steeds de organisch ogende bui-
zen van weleer. Ook de imposante centrale van dit
systeem werd in het Atrium heropgebouwd. Kun-
stenaar Fred Eerdekens voorzag deze constructie
van een aantal periscopen. Op die manier gebeurt
nu met licht hetzelfde als destijds met de metalen
documentenkokers: het verdwijnt in de machine
om er ergens anders terug uit te komen, op een
plaats die je intuïtief niet zou verwachten. 

Met de ingebruikname van het Huis van de Vlaam-
se Volksvertegenwoordigers kwam er ook ruimte
om eerder aangekochte kunst in de openbaarheid te
brengen, die in het Vlaams-Parlementsgebouw
wegens plaatsgebrek niet echt tot zijn recht kon
komen. Zo vond "de Waterdraagster” van Philip de
Aguirre haar bestemming aan de ingang van het
klassieke restaurant De Daktuin. Eveneens op de
zesde verdieping van het Atrium hangt nu het
opvallende werk "le Cannibale en pleurs" van Phi-
lip Vandenberg, een monumentaal wandwerk dat
bestaat uit 118 ingekaderde tekeningen in bloed en
potlood.

3. Het Algemeen Secretariaat van het
Vlaams Parlement

3.1 Directieraad  

De Directieraad had ook tijdens de legislatuur
1999-2004 twee belangrijke opdrachten. Enerzijds
bereidt hij de administratieve dossiers van het
Bureau en het Uitgebreid Bureau voor en is hij
verantwoordelijk voor de vlotte uitvoering van de
beslissingen van het Bureau en het Uitgebreid

Bureau. Daarnaast heeft de Directieraad eigen
bevoegdheden. De belangrijkste, de bevoegdheden
inzake personeelsaangelegenheden, zijn verankerd
in het Personeelsstatuut van het personeel van het
Algemeen Secretariaat. De overige, die voorname-
lijk betrekking hebben op de aankoop- en bestelbe-
voegdheid, zijn opgenomen in een delegatiebe-
sluit, dat bij beslissing van het Bureau van 29
maart 2004 aanzienlijk verruimd werd.

Tijdens de legislatuur 1999-2004 vergaderde de
Directieraad in principe om de veertien dagen,
tegenover wekelijks tijdens de vorige legislatuur.
(zie Tabel 82)

Tabel 82: Vergaderfrequentie van de Directieraad,
1999-2004

Jaar Aantal Uren

1999 + 1999-2000 23 56:30:00

2000-2001 22 40:55:00

2001-2002 26 38:28:00

2002-2003 33 33:58:00

2003-2004 21 16:27:00

125 186:18:00

Na het vertrek van de directeur-generaal van het
Algemeen Secretariaat op 1 januari 2001 en in
afwachting van de indiensttreding van de directeu-
ren-mandaathouders van het Algemeen Secretari-
aat (vanaf 1 januari 2004) was de Directieraad tij-
delijk mee samengesteld uit enkele afdelingshoof-
den van het Algemeen Secretariaat. Als de reorga-
nisatie voltooid is, zal de Directieraad samenge-
steld zijn uit de secretaris-generaal en zes direc-
teurs.

3.2 Herstructurering en aanpassing van het per-
soneelsstatuut

Het statuut van het personeel van het Algemeen
Secretariaat van 1999 bevatte een expliciete her-
zieningsclausule: het was de uitdrukkelijke bedoe-
ling van de opstellers van het statuut om het Alge-
meen Secretariaat te verplichten na te denken over
het uiteindelijke doel en de operationalisering van
het personeelsstatuut en op gestelde tijdstippen een
evaluatiemoment in te bouwen.

Daarnaast belastte het Bureau de griffier met de
opdracht het Algemeen Secretariaat te herstructu-
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reren tot een moderne, afgeplatte organisatie. De
krijtlijnen die het Bureau voor die herstructurering
uittekende, waren drieledig:

1. de organisatie afplatten;
2. de ambtelijke top afslanken;
3. de interne communicatie verbeteren.

De twee operaties van herstructurering en herzie-
ning van het statuut werden uiteindelijk, omdat ze
onvermijdelijk samenhangen, deels gelijktijdig uit-
gevoerd.

De herstructurering resulteerde in een structuur
met zes directies en twee staffunctionarissen
(cf.organogram). Drie directies operationaliseren
de kerntaken van het Vlaams Parlement: 

– directie Decreetgeving (decreetgevende kern-
taak);

– directie Informatie (controlerende kerntaak);
– directie Externe Relaties & Ontvangst (forum

kerntaak).

Daarnaast zijn er drie directies die deze kernfunc-
ties ondersteunen, faciliteren of technisch mogelijk
maken:

– directie Informatica;
– directie Infrastructuur & Logistiek;
– directie Administratie.

Bij het secretariaat-generaal worden twee staffunc-
tionarissen ("Algemeen Beleid en Notulering
Bureau" en "Interne Audit en Managementrappor-
tage") geplaatst die het de griffier mogelijk moeten
maken zijn coördinerende en rapporterende rol te
vervullen. 

Bij het einde van de legislatuur telde de perso-
neelsformatie van het Algemeen Secretariaat 233
formatieplaatsen (217,5 voltijdse equivalenten).

4. De personeelsleden van de politieke frac-
ties en de Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers

4.1 De rechtspositieregeling van het politiek per-
soneel

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
heeft aanpassingen aan de rechtspositieregeling
van de medewerkers van de voorzitter, van de
leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers goedge-
keurd op 5 mei 1999, 1 december 1999, 24 mei
2000, 24 januari 2001, 4 juli 2001, 13 maart 2001,
12 juni 2002, 8 januari 2003, 28 mei 2003 en 18
december 2003. De aanpassingen betekenen door-
gaans een verbetering van de rechtspositie van de
medewerkers. De aanpassingen hebben onder meer
betrekking op:

ORGANOGRAM

KERNTAKEN     ONDERSTEUNING

Directie
Administratie

Directie
Externe Relaties &

Ontvangst

Directie
Informatie

Directie
Decreetgeving

Directie
Infrastructuur
& Logistiek

Directie
Informatica

secretariaat-generaal

staffunctionaris:
Notulering Bureau &

Algemeen beleid

staffunctionaris:
Interne audit en 

Managementrapportage
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– de implementatie van wetswijzigingen (onder
meer de aanpassing aan de wetgeving van de
voorwaarden voor toekenning van verschillende
verloven);

– een betere regeling van de erkenning van interne
en externe anciënniteit;

– de bezoldiging van de administratief medewer-
kers van de Vlaamse volksvertegenwoordigers;

– vormen van deeltijds werk, de arbeidstijdregelin-
gen en de werkroosters;

– de beëindiging van de arbeidsrelatie;
– de nationaliteitsvereisten (gelijkgesteld met die

van het personeel van het Algemeen Secretari-
aat);

– de diplomavereisten;
– de aanpassing van de proeftijd;
– de ondersteuning van uittredende voorzitters.

4.2 Reglement van toekenning

Het Reglement van toekenning van medewerkers
aan de voorzitter, de leden van het Uitgebreid
Bureau, de Vlaamse volksvertegenwoordigers en
de fracties trad in werking op 1 juli 1999. Het
bepaalt onder meer hoeveel medewerkers aan de
voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau,
aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers en aan
de fracties worden toegekend. Het werd in de loop
van de legislatuur 1999-2004 een aantal keren
gewijzigd.

Door een aanpassing van het reglement kon het
aantal fractiemedewerkers toenemen, naargelang
van de grootte van de fractie. Ter verantwoording

werd aangevoerd dat de berekeningsgrond sinds
1985 ongewijzigd was, terwijl de afschaffing van
het dubbelmandaat een toename van het werkvolu-
me bij de fracties creëert. 

Het aantal medewerkers van de voorzitter en van
de leden van het Bureau bleef aanvankelijk onge-
wijzigd. De plenaire vergadering van het Vlaams
Parlement heeft op 13 maart 2002 de personeels-
ondersteuning van de fracties met wetenschappe-
lijk medewerkers uitgebreid. Het aantal medewer-
kers blijft tot op het einde van de legislatuur echter
berekend op grond van de grootte van de fracties
bij het begin van de legislatuur. 

Op 24 januari 2001 heeft de plenaire vergadering
de bepalingen gewijzigd met betrekking tot de
administratieve uitvoering van het Reglement van
toekenning door de Directieraad en op 8 januari en
28 mei 2003 heeft ze een aanpassing goedgekeurd
met betrekking tot de ondersteuning van uittreden-
de voorzitters.

Op 19 februari 2004 werd het gewijzigde Regle-
ment van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Vol-
gens artikel 8 van dat nieuwe reglement wordt een
fractie erkend wanneer die vijf leden heeft bij het
begin van de zittingsperiode. Het Reglement van
toekenning moest daardoor worden aangepast wat
de toekenning van wetenschappelijk medewerkers
aan niet-erkende fracties betreft. De plenaire ver-
gadering van het Vlaams Parlement heeft die aan-
passing op 31 maart 2004 goedgekeurd.

Tabel 83: Personeelsformatie van de fracties op grond van de grootte van de fracties bij het begin van de
legislatuur 1999-2004

Aantal leden per fractie: CVP/ VLD Vlaams SP/ Agalev/ VU&ID Totaal
CD&V Blok sp.a Groen ! 

30 27 22 20 12 12

Aantal medewerkers per fractie

Fractiesecretarissen: 1 1 1 1 1 1 6

Wetenschappelijk medewerkers 
(berekend per 4 fractieleden, 
vanaf 1 juli 1999): 8,5 8 6,5 6 4 4 37

Wetenschappelijk medewerkers 
(berekend per 3 fractieleden, 
vanaf 1 oktober 2002): 11 10 8,5 7,5 5 5 47

Verschil: +2,5 +2 +2 +1,5 +1 +1 +10

Administratief medewerkers: 2 2 2 2 1 1 10
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Op zondag 13 juni 2004, verkiezingsdag voor het Vlaams en het Europees Parlement, zond de VRT zijn
verkiezingsshow rechtstreeks uit vanuit het Vlaams Parlement.

Tientallen politici en honderden VRT-gasten volgden de debatten, de interviews en de binnenlopende ver-
kiezingsuitslagen op de voet.
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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 wacht van het
Vlaams Parlement, leden van de Militaire Politie, 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. Als de werkzaamheden van het parlement dat vereisen, kunnen reservaties eventueel
geannuleerd worden.

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

De agenda’s vindt u op Teletekst van de openbare omroep VRT. Teletekstpagina 721 geeft de agenda van
de plenaire vergadering. Teletekstpagina 722 geeft de agenda van de commissies. Elke wijziging van de
agenda wordt onmiddellijk bekendgemaakt.

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

U kunt een abonnement nemen op de publicaties van het Vlaams Parlement. U kunt ook losse nummers
bestellen:

– 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 woordelijke verslag van de debatten in plenaire vergadering)

– het Beknopt Verslag (een bondig relaas van de plenaire debatten)

– het Bulletin van Vragen en Antwoorden (de schriftelijke vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers en de antwoorden van de Vlaamse ministers)

Voor meer informatie belt u naar de dienst Abonnementenbeheer, 02-552 43 87, of faxt u naar 02-552 44 33.

U kunt de Agenda’s en het Beknopt Verslag ook in elektronische vorm (in pdf) toegestuurd krijgen via e-
mail. U kunt zich daarop gratis abonneren op de website van het Vlaams Parlement: http://www.vlaam-
sparlement.be, rubriek Parlementaire Documenten.

6. Groepsbezoeken aan het Vlaams Parlement

Voor een rondleiding kunt u een groepsbezoek aanvragen of kunt u zich aansluiten bij een groepsbezoek.
Op een rondleiding krijgt u een omstandige uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement.
Ook de merkwaardige architectuur van de gebouwen (het parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers) en de vele kunstwerken krijgt u te zien onderweg. Het bezoek wordt afgerond
met een drankje, aangeboden door het Vlaams Parlement.

Een groepsbezoek moet u twee maanden vooraf aanvragen. Bij de dienst Externe Relaties kunt u, telefo-
nisch of per e-mail, 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 Volksver-
tegenwoordigers en aan de opdrachten van het Vlaams Parlement in onze federale staat. De auteur is Mar-
tine 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 Twee video’s

U kunt twee video’s aanvragen bij de dienst Externe Relaties. De eerste is een informatieve video over de
werking van het Vlaams Parlement. De tweede is een video van de VRT-nieuwsdienst over de historische
opening van het Vlaams-Parlementsgebouw. 

7.6 Een cd-rom

In samenwerking met de VRT brengt het Vlaams Parlement een dubbel-cd-rom uit, een digitale encyclope-
die over het Vlaams Parlement. De eerste cd-rom biedt een geanimeerd en geïllustreerd (beeld)overzicht
van de geschiedenis, de rol en de betekenis van het Vlaams Parlement. Ook het Vlaams-Parlementsge-
bouw, met zijn merkwaardige architectuur en de geïntegreerde kunst, komt driedimensionaal aan bod. Een
boeiend spel test de kennis van de gebruiker. Op elk moment kunnen internetgebruikers de link leggen met
de website van het Vlaams Parlement.

De tweede cd-rom is een archief-cd-rom en bevat alle publicaties die het Vlaams Parlement heeft uitgege-
ven sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen van 21 mei 1995. Ook hier is er een gemakkelijke verbin-
ding te leggen met de website van het Vlaams Parlement voor de recente publicaties.

De dubbel-cd-rom is te koop bij het Vlaams Parlement. 

7.7 Een dvd-rom

De dvd bevat de volledige inhoud van de dubbel-cd-rom, samengebald op één schijf, met daarnaast ook
een selectie van een uur televisiebeelden uit het VRT-journaal over het Vlaams Parlement. Het is m.a.w.
zowel een dvd-tv als een dvd-rom.

Via de dvd-speler van een PC  kunnen zowel het informatieve gedeelte als de beeldselectie worden beke-
ken en beluisterd. De beeldselectie kan via een gewone dvd-speler eveneens worden weergeven op een
televisietoestel.

De dvd-rom is te koop bij het Vlaams Parlement. 
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7.8 Een verkiezingshandboek

Bij Kluwer Rechtswetenschappen België verscheen in april 2004 het boek “Het Vlaams Parlement.
Verkiezing en statuut van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers”. Het boek biedt informatie over de
samenstelling en de verkiezing van het Vlaams Parlement en het statuut van de Vlaamse volksver-
tegenwoordigers. De auteurs, Michiel Elst en Luk Van Looy, maken deel uit van de Juridische Dienst
van het Vlaams Parlement.

7.9 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.
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

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
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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

11. 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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Koepelzaal
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