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De nieuwe Vlaamse Regering kwam tot stand in
toepassing van artikel 74 van de wet van 8 augustus
1980, zoals ze werd gewijzigd ingevolge de wet van
8 augustus 1988.
Dientengevolge verkoos op 18 oktober ll. de
Vlaamse Raad 11 Gemeenschapsministers op basis
van de proportionele samenstelling van de Raad.
De ministers legden op dezelfde dag de grondwettelijke eed af en gingen over tot de verdeling van
de bevoegdheden, die is vastgelegd in het besluit
van 24 oktober 1988. Vandaag, tijdens de eerste
daaropvolgende vergadering van de Raad, legt zij
haar regeringsverklaring aan uw bespreking voor.
Zoals ook de Vlaamse Raad, situeert de Vlaamse
Regering zich in het grondig gewijzigd institutionee1 kader van dit land. Krachtens de herziening
van zijn Grondwet is door de constitutionele wet
van 8 augustus 1988 België een federaal land geworden. Een diepgaande herverdeling van de bevoegdheden tussen de centrale overheid en de
deelstaten is tot stand gekomen. De Vlaamse Raad
zal zich in zijn werking ongetwijfeld moeten aanpassen aan deze nieuwe constitutionele opbouw
van dit land. De Vlaamse uitvoerende macht, de
Vlaamse regering, zal een actieve en vruchtbare
samenwerking met het Vlaamse parlement nastreven met volle respect van de eigen rol die de
Vlaamse Raad als parlementaire instelling te vervullen heeft.
Op haar eigen beleidsterrein zal de Vlaamse Regering een vernieuwend beleid uitwerken, dat uitgaat
van de fundamentele aspiraties en steunt op de
specifieke mogelijkheden van onze Vlaamse Gemeenschap. Zij streeft naar een optimale samenwerking met de Centrale Staat en de Gemeenschappen en Gewesten en zal het Vlaamse beleid
uittekenen in het perspectief van de groeiende Europese eenmaking.
Onze verhouding tot de centrale staat dient gesitueerd in een dubbele optiek :
- inzake bevoegdheden, moet de opdeling, voorzien in de wet van 8 augustus, korrekt worden
toegepast. De samenwerking met de centrale
overheid moet steunen op een strikt respect
voor de autonomie van de deelstaten en op een
loyale medezeggingschap in de verschillende
materies die een gemeenschappelijk belang vertonen. Wij willen o.m. de grootste duidelijkheid inzake het optreden van Vlaanderen in de
wereld ;
- de beleidsautonomie moet integraal geschraagd
worden door een eigen financiële autonomie,
die de Vlaamse Gemeenschap op een billijke
wijze laat participeren aan de dynamiek van de
economische ontwikkeling in Vlaanderen. De
Vlaamse Regering wenst daarom dat zo spoedig
mogelijk een definitieve regeling inzake de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten tot stand komt. In dit kader zal zij spe-
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ciale aandacht hebben voor de met deze bevoegdheidsoverdracht noodzakelijke en daarmee overeenkomstige overdracht van de middelen, d.w.z. financiële middelen, ambten, roerende en onroerende goederen.
De Vlaamse Regering hecht groot belang aan de
doeltreffende werking van het Overlegcomité Regering-Executieven. Zij zal haar standpunten in
gemeenschappelijk overleg binnen de Vlaamse Regering uitwerken. De verhoudingen tussen de Nationale Overheid en de deelgebieden dienen te
stoelen op een geest van samenwerking in plaats
van op een conflictuele basis. Dit vergt, op alle
beleidsniveau’s, een nieuwe mentaliteit in het nieuwe België.
De relaties met de andere Gemeenschappen en
Gewesten in dit land kunnen en moeten op een
nieuwe leest geschoeid worden. De Vlaamse Gemeenschap staat open voor een positieve benadering. Voorwaarde is evenwel dat onze partners onze eigen identiteit en de integriteit van ons grondgebied ten volle eerbiedigen. De reeds jaren nagestreefde samenwerkingsovereenkomst met de
Franstalige Gemeenschap wensen wij zeer spoedig
te kunnen afsluiten. Inzake onze houding tot de
centrale overheid zullen wij aan onze overlegpartners uit de andere Executieven een voorstel overmaken teneinde in een opbouwende geest de betrekkingen tussen Staat en deelstaten uit te bouwen.
De solidariteit binnen de Belgische Staat vindt haar
uitdrukking langs de financiering van de centrale
overheidsbehoeften en de sociale zekerheid. Wij
zullen daarom nauwlettend toezien op de concrete
toepassing van deze mechanismen, die haar uitdrukking moet vinden in de nauwkeurige en identieke toepassing van de nationale wetgeving.
Het ontworpen financieringsstelsel van de Gemeenschappen en Gewesten bevat eveneens een
communautaire en inter-regionale solidariteit.
Vlaanderen draagt hiervan de lasten, maar, en dit
is voor Vlaanderen een positief element, het systeem zal omkeerbaar zijn. Evenwel moet de solidariteit beperkt worden tot hetgeen voorzien is in het
mechanisme, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de deelstaten het kernstuk vormt.
In het groeiende Europa wil Vlaanderen een perspectief voor zijn toekomst uittekenen. De totstandkoming van de interne markt in 1992 beschouwen wij als een eerste etappe van een ontwikkeling, waarbij de regio’s in Europa op een actieve
wijze deelnemen aan een nieuwe institutionele opbouw, die onze eigen identiteit harmonieert met
een steeds sterker gemeenschappelijk optreden in
de wereld.
Onze unieke positie als ,,hart van Europa” willen
wij optimaal valoriseren op alle domeinen van het
Vlaamse kunnen. Democratie en openheid, culturele verrijking, sociaal welzijn, respect voor de
kwaliteit van het leven en economische vernieuwing zijn daarvan de pijlers.
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De Vlaamse Gemeenschap wil, onder eerbiediging
van de communautaire stelregels, aan haar betrokkenheid bij de Europese besluitvorming de volle
inhoud geven.
Eenzelfde beleid zal worden gevoerd inzake het
buitenlands optreden van onze Vlaamse Gemeenschap. Binnen zijn bevoegdheid zal iedere Gemeenschapsminister de vereiste acties ontwikkelen
om het Vlaams beleid inhoud te geven.
De Vlaamse Regering zal het overleg met de sociale gesprekspartners in het gefederaliseerd België
verder structureel uitbouwen.
Binnen het aldus geschetste globale kader van het
Vlaamse beleid, zal de Vlaamse Regering in alle
domeinen van haar verruimde autonomie een dynamisch en vernieuwend beleid voeren.
De omschrijving van dit beleid is uiteraard afhankelijk van de financiële middelen die na 1 januari
1989 ter beschikking van de Vlaamse Gemeenschap zullen worden gesteld. De feitelijke herverdeling van de politieke macht in België is trouwens
afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van
het financieringssysteem.
Zelfs in de domeinen waar de Vlaamse Gemeenschap totnogtoe exclusief bevoegd was en er geen
bij komende financiële middelen beschikbaar komen, kan het beleid in de toekomst thans niet
uitgetekend worden en dit om twee redenen. De
financiële middelen moeten in hun geheel worden
beschouwd, zodat de prioriteiten vanuit een globaal beleid kunnen worden bepaald. Alle beleidsdomeinen moeten planmatig in een globale samenhang worden gesitueerd.
Nu reeds stelt de Vlaamse Regering voorop dat
het eigen beleid aan de hiernavolgende vereisten
zal voldoen :
- maximale, duurzame en kwalitatief waardevolle werkgelegenheid is een absolute prioriteit ;
- een bestendige aandacht voor de kwaliteit van
het overheidsoptreden, zowel in de eigen diensten als in de door haar financieel ondersteunde
voorzieningen. Dit veronderstelt eveneens dat
gestreefd wordt naar administratieve eenvoud
en openheid ;
- privé- en overheidsinitiatief zullen, ieder op
hun terrein, in de Vlaamse Gemeenschap een
volwaardige rol kunnen spelen ;
- een gedecentraliseerde aanpak op alle niveaus
van het bestuur, inzonderheid op gemeentelijk
en provinciaal vlak, door een versoepeling van
de voogdijregelen en een grotere responsabilisering van alle bestuurders ;
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het ondersteunen van moderne Gemeenschapsvoorzieningen en aangepaste vormen van individuele hulp ;
- het zorgvuldig cultiveren van onze leefomgeving in een harmonisch ecologisch evenwicht ;
- een orthodox financieel beleid door een functionele kostenbewaking en een meerjarig en
toekomstgericht investeringsbeleid.
In de nieuw op te stellen begroting voor 1989 zullen
deze krachtlijnen in concrete doelstellingen worden uitgewerkt.
Inmiddels zal de Vlaamse Regering de nodige beslissingen nemen om de overdracht van bevoegdheden op een efficiënte wijze te laten verlopen zodat
de burgers de nieuwe staatsordening met vertrouwen zullen kunnen tegemoet zien.
De nodige opvangstructuren zullen worden uitgewerkt om de nieuwe Vlaamse administraties onmiddellijk na de overheveling van de bevoegdheden operationeel te maken. Een opvangbegroting
zal worden opgesteld waarin de nieuwe financiële
middelen hun budgettaire bestemming zullen vinden.
Het organiseren van deze overgang van bevoegdheden beschouwt de Vlaamse Regering, de eerstkomende maanden, als haar prioritaire opgave.
Terzelfder tijd zal de Vlaamse Regering, in samenwerking met de Vlaamse Raad, verder werken aan
de opbouw van de eigen diensten die de huidige
bevoegdheden op een efficiënte wijze moeten uitoefenen.
Aldus vraagt zij aan de Vlaamse Raad, bij voorrang en vóór het einde van het jaar, de behandeling
en goedkeuring van enerzijds de reeds ingediende
ontwerpen van decreet betreffende de oprichting
van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de
Vlaamse Landmaatschappij en de aanpassing van
de begroting voor 1988, en anderzijds van het
eerstdaags in te dienen ontwerp van decreet tot
oprichting van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. De Vlaamse Regering hecht
het allergrootste belang aan de tijdige goedkeuring
van dit ontwerp van decreet, dat het moet mogelijk
maken het thans door de Staat ingerichte onderwijs
toe te vertrouwen aan een autonoom orgaan. De
nieuwe structuur zal het gemeenschapsonderwijs
op een zelfstandige wijze organiseren en aldus bijdragen tot een betere onderwijsstructuur en een
grotere verstandhouding en samenwerking tussen
de verschillende onderwijsnetten en onderwijsvormen.

- het aanmoedigen en ondersteunen van de creatieve mogelijkheden van de Vlamingen in alle
sectoren van het maatschappelijk leven ;

De Vlaamse beleidsorganen moeten in deze nieuwe opbouw het bewijs leveren dat, dankzij de volledige autonomie in een voor onze Gemeenschap
zo vitale sector als de opleiding van onze jeugd, in
Vlaanderen een eigen aanpak kan worden toegepast. Een gecoördineerde aanpak tussen onderwijs
en vorming enerzijds en opleiding anderzijds, zal
hierbij worden uitgewerkt.

- het verzekeren van een reële sociale solidariteit
met de kansarmen uit onze samenleving door

De groei van onze Vlaamse Gemeenschap moet
immers in sterke mate gedragen worden door de
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jongere generaties. Vlaanderen wordt geconfronteerd met een demografische ontwikkeling waarbij
het aantal jongeren vermindert terwijl het aantal
bejaarden en vooral hoogbejaarden toeneemt. Dit
schept nieuwe problemen die wij willen opvangen
door een aangepast beleid, in een geest van sociale
solidariteit. Wij moeten dus oog hebben voor de
bestendiging van de dynamiek van onze Gemeenschap en daartoe willen wij, in alle domeinen van
het beleid, een gezins- en kindvriendelijke politiek
voeren.
Zodra de overgang van de verruimde bevoegdheden een feit zal zijn, zal de Vlaamse Regering, bij
prioriteit, een globaal en concreet beleidsprogramma voor de volgende jaren ter goedkeuring aan de
Vlaamse Raad voorleggen.
In een kort tijdsbestek moet dus een belangrijke
taak worden uitgevoerd. De Vlaamse Regering zal
al haar krachten mobiliseren om de nieuwe fase
van haar ruimere autonomie suksesvol in te zetten.
Zij rekent hiervoor op de medewerking van de
Vlaamse Raad, die de politieke uitdrukking is van
het Vlaamse volk. Een nieuwe stijl van samenwerking tussen de wetgevende en de uitvoerende
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macht kan worden opgezet. Samen zullen wij
werken aan een open en verdraagzame samenle-.
ving in het nieuwe Vlaanderen. Dit zal verbeelding
vragen en politieke wijsheid. Wij zullen voor de
huidige en toekomstige generaties moeten aantonen dat wat wij zelf doen, wij ook beter kunnen
doen. Dit is een grootse opdracht, die wij in wederzijds vertrouwen moeten aankunnen.
De Vlaamse Regering zal haar eigen taak met enthousiasme en een rotsvast geloof in de krachten
van onze Vlaamse Gemeenschap aanvatten.

Brussel, 8 november 1988.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
G. GEENS

