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dige erkenning van het territorialiteitsbeginsel.

Mijnheer de Voorzitter,
Waarde Collega’s,
De Vlaamse Raad heeft vandaag overeenkomstig
de bijzondere wet tot hervorming der instellingen
een nieuwe Vlaamse Regering, bestaande uit acht
leden, verkozen. De Vlaamse Ministers hebben
aansluitend hierop de eed afgelegd in de handen
van de Voorzitter van de Raad, en een Voorzitter
verkozen. Deze verkiezing werd inmiddels bekrachtigd door de Koning. Aldus is de Vlaamse
Regering samengesteld overeenkomstig de organieke wetgeving die de werking van onze instellingen regelt.
Deze wet onderscheidt twee opeenvolgende periodes, met andere regels op het vlak van samenstelling en werking van de Vlaamse Regering. De
Vlaamse Regering is volgens de wet in een eerste
fase van 4 jaar een afspiegelingscollege, met vertegenwoordigers van de belangrijkste fracties van de
Vlaamse Raad. Na de jongste verkiezingen hebben
echter twee fracties geweigerd Gemeenschapsministers aan te wijzen, zodat de vorige Vlaamse Regering in feite een meerderheidsregering was. De
vraag is gerezen of in die omstandigheden de
Vlaamse Regering op 20 oktober, wanneer het gewone stelsel van de meerderheidsregering in voege
is getreden, al dan niet kan beschouwd worden als
van rechtswege ontslagnemend. Deze vraag heeft
belangrijke politieke aspecten waar het Vlaams
parlement het laatste woord in heeft. Teneinde
dienaangaande alle twijfel en discussie uit te sluiten
heb ik in overleg met het Bureau van de Vlaamse
Raad besloten het mandaat van de vorige Vlaamse
Regering ter beschikking te stellen van de Vlaamse
Raad. Op die wijze is er volledige klaarheid over
de legitimiteit van de huidige Vlaamse Regering.
De bevoegdheidsverdeling in de schoot van de
Vlaamse Regering zal dezelfde zijn als voor de
vorige regering, zodat ook hierdoor bestuurlijke
continuïteit verzekerd is.
De nieuw verkozen regering steunt op dezelfde
meerderheid als de vorige regering en zal zich houden aan hetzelfde beleidsprogramma. De vorige
regering had immers een globaal en uitgewerkt
regeerprogramma, dat goedgekeurd werd door de
Vlaamse Raad op 5 februari ll. en gold voor de
volledige legislatuur. Dit ambitieus programma bevat de krachtlijnen van een eigen Vlaams beleid
en zal - zoals weergegeven in het document nr.
10 (B.Z. 1992) van deze zittijd - onverkort verder
worden uitgevoerd.
*
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De Vlaamse regering heeft de voorstellen tot vervollediging van de federale staatsstructuur getoetst
aan het Vlaams programma voor institutionele hervormingen dat deel uitmaakt van het Vlaams regeerakkoord.
De Vlaamse regering stelt vast dat haar lo-puntenprogramma nagenoeg volledig wordt gerealiseerd.
Zo wordt de rechtstreekse verkiezing van een eigen
Vlaams parlement werkelijkheid en dit met volle-

Tevens worden de bevoegdheden van de Vlaamse
Gemeenschap sterk uitgebreid (landbouw, leefmilieu, buitenlandse handel, wetenschapsbeleid, de
organieke wetgeving inzake OCMW’s en intercommunale verenigingen, de impliciete en strafrechterlijke bevoegdheden) en krijgt zij volwaardige bevoegdheid op het internationaal vlak.
De splitsing van de provincie Brabant maakt een
einde aan de inertie op provinciaal vlak en biedt
nieuwe mogelijkheden voor de vrijwaring van het
Vlaams karakter van de streek rond Brussel.
De hervorming van het tweekamerstelsel verhoogt
de efficiëntie van de federale wetgevende macht
en wordt doorgevoerd zonder verhoging van het
aantal mandatarissen.
De invoering van een legislatuurparlement en -regering komt de politieke stabiliteit ten goede.
De verdeling van de financiële middelen gebeurt
op een voor Vlaanderen correcte wijze door het
gebruik van de verdeelsleutel ,,opbrengst van de
personenbelasting” en zorgt ervoor dat voortaan
de Gemeenschappen en Gewesten in staat zullen
zijn om hun problemen zelf op te lossen zonder
afwenteling op de federale overheid.
De schrapping van de mogelijkheid om bij koninklijk besluit middelen over te hevelen naar Gemeenschappen en Gewesten versterkt hun financiële
verantwoordelijkheid en hypothekeert niet langer
de federale inspanningen tot sanering van het overheidstekort.
Eindelijk wordt ook de zetelverdeling voor het Europees parlement in een voor Vlaanderen normale
houding vastgesteld (14N - 10F).
Wat de financiële transferten in de sociale zekerheid betreft, die niet op basis van solidariteit en
objectieve factoren kunnen worden verklaard,
vraagt de Vlaamse regering dat de federale regering concreet uitvoering geeft aan haar beslissing
terzake. Zelf heeft zij hieromtrent de beslissing
genomen om Vlaamse onderzoekers te belasten
met een beleidsondersteunend onderzoek inzake
de transparantie van de financiële transferten in
de sociale zekerheid.
De Vlaamse regering meent dan ook dat terecht
in de aanhef van de Grondwet zal worden ingeschreven dat België een federale staat is.
Een eigen rechtstreeks verkozen parlement en een
verruimde autonomie zullen belangrijke troeven
blijken bij de verdere uitbouw van het nieuwe
Vlaanderen in een federale staat.
Tenslotte mogen we niet uit het oog verliezen dat
tengevolge van dit communautair akkoord Vlaanderen ook over meer middelen zal beschikken. De
Vlaamse Regering zal in beginsel deze nieuwe middelen niet aanwenden om de uitgaven voor de huidige bevoegdheden voor 1992 en 1993 te verhogen.
Deze bijkomende middelen zullen bij voorrang
aangewend worden om de financiële toestand van
Vlaanderen te verbeteren. De opbrengsten van een

PI
eventuele Eco-taks zullen aangewend worden voor
de financiering van de globale milieu-uitgaven.

zij het gezond budgettair beleid in het gedrang
mogen brengen.
*

*
*

*

De Vlaamse economie zond de laatste maanden
enkele onrustwekkende signalen uit. Meest in het
oog springend waren de rationalisaties en afdankingen in een aantal bedrijven. De cijfers inzake
bedrijfssluitingen bevestigen dat de Vlaamse conjunctuur moeilijke tijden doormaakt.
Tussen augustus ‘91 en augustus ‘92 nam het aantal
bedrijfssluitingen immers met niet minder dan
21 % toe.
Inzake werkloosheid zijn de cijfers evenmin
rooskleurig. Het aantal volledig werklozen lag eind
september 15,9 % hoger dan een jaar geleden. Een
vergelijkbare stijging stelt men eveneens vast in
alle Europese lidstaten.
De ongunstige evolutie van de werkloosheid is grotendeels het gevolg van de internationale conjunctuurverslapping die vanaf medio 1990 - naar aanleiding van het golfconflict - is ingetreden. In 1991
kende Vlaanderen zelfs een negatieve groei van de
industriële produktie (- 2,3 %).
Eind deze week gaat de Vlaamse Regering met de
sociale partners rond tafel zitten om het werkgelegenheidsbeleid in Vlaanderen te evalueren en
eventueel bij te sturen, niet alleen wat de overheid
betreft maar ook - via overleg - in de ondernemingen in Vlaanderen zelf.
De toename van de werkloosheid moet ook opnieuw onze aandacht versterken voor de structurele zwakheden van de Vlaamse economie. Wij moeten onze sterkten en zwakten analyseren en op
basis hiervan een toekomstgerichte economische
strategie ontwikkelen. Op deze wijze moeten we
ons maximaal inzetten voor duurzame werkgelegenheid.
De Vlaamse Regering heeft de afgelopen maanden
belangrijke inspanningen geleverd voor grote investeringsprogramma’s in infrastructuur, sociale
woningbouw, milieu en bejaardenvoorzieningen.
Ook deze programma’s zouden een positief effect
op de werkgelegenheid moeten creëren zonder dat
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De Vlaamse Regering zal ook verderwerken aan
een nieuwe bestuurlijke en politieke cultuur. In
Vlaanderen moet een moderne en efficiënte administratie uitgebouwd worden waarbij de dienstverlening aan de bevolking centraal staat.
De rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse Raad
moet leiden tot een nieuwe verhouding in de werking tussen parlement en regering. Deze nieuwe
cultuur moet in Vlaanderen tot uiting komen in
een Vlaams basisdecreet dat in samenspraak met
het Vlaamse parlement wordt uitgewerkt. De nieuwe Vlaamse Regering zal hierbij een stimulerende
rol spelen.
Laten we dus nu onze gezamenlijke verantwoordelijkheid opnemen om - in Vlaanderen zelf - die
structuren en regels voor te bereiden die Vlaanderen moeten uitbouwen tot een moderne, welvarende sociale en solidaire samenleving.
Het politieke landschap van Vlaanderen wordt dus
grondig vernieuwd in zijn democratische werking.
Meer dan ooit is samenwerking tussen alle politieke, sociale, economische, culturele en nieuwe
maatschappelijke bewegingen hierbij een noodzaak.
Vlaanderen staat nu op een keerpunt. Tijdens het
vorig investituurdebat hebben sommigen getwijfeld
aan de slaagkansen van het Vlaams lO-punten programma. Binnenkort kan een direct verkozen
Vlaamse Raad een stuwende rol spelen in de verdere uitbouw van een autonoom Vlaanderen. De
Vlaamse Regering zal de komende jaren alles in
het werk stellen om deze beslissende en onomkeerbare stap in de Vlaamse autonomie maximale kansen te geven. Zij zal alle Vlamingen mobiliseren
om mee te werken aan het Vlaams project waar
visie, samenwerking en Vlaamse eigenheid centraal staan. Ook op bestuurlijk vlak zal de Vlaamse
Regering de Vlaamse instellingen verder moderniseren.
Tot besluit van deze regeringsverklaring vraagt de
regering het uitdrukkelijke vertrouwen van de
Vlaamse Raad.

