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VOORZITTER : De heer André Denys, ondervoorzitter

se Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk
Beleid.

– De notulen van de jongste vergadering worden
ter tafel gelegd.
– De vergadering wordt geopend om 10.06 uur.
De voorzitter : Dames en heren, de vergadering is
geopend.

VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE
Indiening en verwijzing
De voorzitter : De volgende voorstellen van resolutie werden ingediend :

BERICHTEN VAN VERHINDERING
Jan Penris : gezondheidsredenen ;
Niki De Gryze : familieverplichtingen.

BEGROTING
Indiening en verwijzing
De voorzitter : Het volgende ontwerp van decreet
werd ingediend :
– Voorstel van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2001
– 19 (2001-2002) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting.

– Voorstel van resolutie van mevrouw Hilde De
Lobel en de heren Roland Van Goethem, Felix
Strackx en Jan Penris betreffende de oprichting
van een Vlaams sportcentrum
– 929 (2001-2002) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Cultuur,
Media en Sport.
– Voorstel van resolutie van de heren Johan
Weyts, Stefaan Platteau, Herman De Reuse, Lucien Suykens, mevrouw Ann De Martelaer en
de heer Chris Vandenbroeke betreffende het
aanstellen van advocaten door de Vlaamse
overheid
– 933 (2001-2002) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting.

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
Indiening en verwijzing
De voorzitter : Het volgende advies van de Raad
van State werd ingediend :

ONTWERP VAN DECREET
Indiening en verwijzing
De voorzitter : Het volgende ontwerp van decreet
werd ingediend :
– Ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten
– 930 (2001-2002) – Nr. 1.
Verwezen naar de Commissie voor Binnenland-

– Advies van de Raad van State over het voorstel
van decreet van mevrouw Patricia Ceysens c.s.
houdende invoering van een decretaal subrogatierecht voor het Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap
– 522 (2000-2001) – Nr. 3.
Verwezen naar de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen.
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De voorzitter : De volgende verslagen werden ingediend :

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van
Personen met een Handicap met het oog op het
toekennen van het persoonsgebonden budget,
en met het oog op het invoeren van de behoeftegestuurde betoelaging van de voorzieningen
– 868 (2001-2002) – Nr. 3.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Claudine De Schepper
over het voorstel van decreet van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter houdende invoering van een opvoedersloon
– 326 (1999-2000) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Trees Merckx-Van Goey
over de gedachtewisseling over de aangekondigde herziening van de ouderbijdragen in de kinderopvang
– 934 (2001-2002) – Nr. 1.

– Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Patrick Hostekint over het ontwerp van decreet houdende instemming met de
Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
anderzijds, de bijlagen I tot VII, de protocollen
1 tot 4 en de slotakte, ondertekend in Brussel op
24 november 1997
– 766 (2000-2001) – Nr. 2.

– Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening uitgebracht door de heer Jef Van Looy over de hoorzitting over de studie "Inventarisatie realisatiegraad woonuitbreidingsgebieden"
– 935 (2001-2002) – Nr. 1.

VERSLAGEN
Indiening

– Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht
door de heer Patrick Hostekint over het ontwerp van decreet houdende instemming met de
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten enerzijds, en Turkmenistan anderzijds,
met de bijlagen I, II, III, IV en V, het protocol
betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken en de slotakte, ondertekend in Brussel op 25 mei 1998
– 769 (2000-2001) – Nr. 2.
– Verslag namens de Commissie voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme uitgebracht door de heer Cis Schepens over het
voorstel van resolutie van de heren Sven Gatz,
André-Emiel Bogaert, Jacques Laverge en Robert Voorhamme en mevrouw Veerle Declercq
betreffende een aanpassing van de regelgeving
inzake werkervaringsprogramma's
– 776 (2000-2001) – Nr. 2.
– Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Ria Van Den Heuvel over
het voorstel van decreet van mevrouw Ann De
Martelaer, de heren Guy Swennen, Koen Helsen en Jan Roegiers en mevrouw Ingrid van
Kessel houdende wijziging van het decreet van
27 juni 1990 houdende oprichting van een

MET REDENEN OMKLEDE MOTIES
Indiening
De voorzitter : De volgende met redenen omklede
moties werden ingediend :
– Met redenen omklede motie van de heer Carl
Decaluwe, mevrouw Veerle Heeren en de heren
Bart De Smet, Mark Van der Poorten en Boudewijn Laloo tot besluit van de op 13 november
2001 door de heer Carl Decaluwe in commissie
gehouden interpellatie tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de afbakening van woonvernieuwingsgebieden en woningbouwgebieden
– 931 (2001-2002) – Nr. 1.
– Met redenen omklede motie van mevrouw
Veerle Heeren en de heren Bart De Smet, Mark
Van der Poorten, Boudewijn Laloo en Carl Decaluwe tot besluit van de op 13 november 2001
door mevrouw Veerle Heeren in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jaak Gabriels,
Vlaams minister van Economie, Buitenlandse
Handel en Huisvesting, over de problematiek
van de bouwgrondprijzen
– 932 (2001-2002) – Nr. 1.
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MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING

dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik
(DOC 45/2001-2002).

Indiening
De voorzitter : De volgende mededelingen van de
Vlaamse regering werden ingediend :

Deze mededelingen van de MINA-raad liggen ter
inzage op de afdeling Decreetgevend Secretariaat
van het Vlaams Parlement.

– Ontwerp van milieujaarprogramma 2001
(DOC 48/2001-2002) ;
– Schatkisttoestand van de Vlaamse Gemeenschap, toestand op 31 augustus 2001 en de
nieuwsbrief kasbeheer van augustus 2001
(DOC 49/2001-2002).

JAARVERSLAGEN
Indiening

Deze mededelingen van de Vlaamse regering liggen ter inzage op de afdeling Decreetgevend Secretariaat van het Vlaams Parlement.

De voorzitter : De volgende jaarverslagen werden
ingediend :
– Jaarverslag 2000 van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
(DOC 46/2001-2002) ;

MEDEDELINGEN VAN DE MILIEU- EN NATUURRAAD VOOR VLAANDEREN (MINARAAD)
Indiening

– Jaarverslag 2000 van het Minafonds
(DOC 47/2001-2002).
Deze jaarverslagen liggen ter inzage op de afdeling
Decreetgevend Secretariaat van het Vlaams Parlement.

De voorzitter : De volgende mededelingen van de
MINA-raad werden ingediend :
– Briefadvies d.d. 8 november 2001 over het ontwerp van decreet ter goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tusen de Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan voor
2001-2012 van de NMBS
(DOC 42/2001-2002) ;
– Advies d.d. 8 november 2001 over de verdragen
tussen Vlaanderen en respectievelijk Bulgarije,
Slowakije en de Tsjechische Republiek
(DOC 43/2001-2002) ;
– Advies d.d. 8 november 2001 over de wijziging
van het Programma Plattelandsontwikkeling
Vlaanderen 2000-2006
(DOC 44/2001-2002) ;
– Advies d.d. 8 november 2001 over het ontwerp
van uitvoeringsbesluit inzake de openbare-

KENNISGEVINGEN VAN HET ARBITRAGEHOF
Indiening
De voorzitter : De volgende kennisgevingen van
het Arbitragehof betreffende beroepen tot vernietiging en prejudiciële vragen liggen ter inzage op
de afdeling Decreetgevend Secretariaat van het
Vlaams Parlement :
–
–
–
–

Rolnummer 2239 ;
Rolnummer 2257 ;
Rolnummer 2269 ;
Rolnummer 2275.
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ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst tussen de BelgischLuxemburgse Economische Unie en de regering
van de republiek Albanië inzake de wederzijdse
bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Tirana op 1 februari 1999
– 723 (2000-2001) – Nrs. 1 en 2

Ik weet dat het communisme is verdwenen, en er
zijn andere figuranten op het toneel verschenen.
De huidige president is pro-Amerikaans, maar hij
is politiek geïsoleerd. In vier republieken op de
Balkan is de islam op een krijgshaftige, militante
manier aanwezig. Sinds 11 september weten we wat
dat betekent.

Algemene bespreking

De tweede tragedie is Kosovo. Het is onjuist dat
Albanië Kosovo niet wil annexeren, zoals nu wordt
beweerd. Historisch gezien is Kosovo de bakermat
van het christendom en van het Servo-Kroatische
volk. Kroatië heeft zich tegenover Servië vijandig
opgesteld. Ik zal het niet hebben over de redenen
daartoe. De voorbije maanden hebben de Albaniërs alle orthodoxe kloosters in Kosovo vernietigd. De Servische bevolking is verdreven. Er overheerst een Albanese imperialistische meerderheid.

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende instemming met de
overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de regering van de republiek
Albanië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Tirana op 1 februari 1999.
De algemene bespreking is geopend.
De heer Platteau, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.
De heer Verrijken heeft het woord.
De heer Miel Verrijken (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, geachte collega’s, doorgaans is het
debat over een handelsverdrag kort. Omdat naar
onze mening dit ontwerp van decreet absoluut niet
door de beugel kan, hebben we besloten een volwaardige rede aan dit onderwerp te wijden.
Op enkele jaren tijd heeft de islam vier republieken gevestigd op de Balkan. Stuk voor stuk zijn ze
monolithisch anti-Westers, al wordt er een beetje
komedie gespeeld om Westers geld binnen te rijven
en bij de NAVO te raken.
De kern van de zaak is dat Albanië eeuwenlang
Romeins gebied is geweest. De Albaanse steden
waren oorspronkelijk katholiek. Durazzo was een
belangrijke Venetiaanse nederzetting, net als Ragusa, dat nu Dubrovnik wordt genoemd. De Tito-bandieten hebben na de oorlog elke Latijnse invloed
echter uitgeroeid.
Hoxha, de akelige Albanese dictator, vond zelfs Stalin te rechts. Hij is opgeleid aan de ULB. Onder
zijn bewind werd Albanië getransformeerd tot de
enige atheïstische staat ter wereld. Zelfs Stalin
heeft de orthodoxe kerk niet verboden. De meeste
Italianen in Albanië waren katholiek. Deze katholieke minderheid had de leiding van het land in
handen. Tussen 1945 en 1948 heeft Hoxha ze systematisch en op een beestachtige manier uitgeroeid.
Dat land wordt dus onze nieuwe bondgenoot.

Ik zet de feiten op een rijtje. Hoe vreemd het voor
ons ook mag klinken : het regime van de bandieten
van Tito was minder beestig dan dat van Hoxha.
Het regime van Hoxha was het wreedste regime
ter wereld, daar kon zelfs Mao een puntje aan zuigen. Honderdduizenden Albaniërs zijn het dunbevolkte, bergachtige land ontvlucht naar het paradijs
van Tito. Ze hebben zich gevestigd in de streek
waar voor de oorlog enkele duizenden Albaniërs
woonden. De Serviërs hebben zich misdragen –
maar daar gaat het niet om -, vandaag wordt echter
een bepaald beleid in de praktijk gebracht. De Serviërs zijn verdreven of gevlucht. Ze durven niet terugkeren of durven niet gaan stemmen. Ze hebben
geen rechten meer, niettegenstaande Kosovo zo
Servisch is als de Guldensporenslag Vlaams is.
De bakermat van de Servische cultuur in Albanië
berust op de Servo-Kroatische taal. De tegenstrevers van vandaag spreken dezelfde taal, zij het in
de vorm van verschillende dialecten en volgens
verschillende schrijfwijzen. De samenzwering
wordt gefinancierd door de islam, voornamelijk uit
Arabië. Alle moskeeën die in Albanië zijn opgericht nadat een einde kwam aan het atheïstische
tijdperk onder Hoxha, en alle moskeeën die zijn
opgericht in Kosovo en zelfs in Bosnië, zijn door de
strijdvaardige islam gefinancierd.
Bosnië is nu in de greep van een islamitisch dwangregime. Dat alles gebeurt in het hart van Europa.
De Balkan is overigens een delicate regio, want er
zijn minstens vier republieken in de maak. Montenegro kan ook vallen. Dat gebeurt allemaal onder
impuls van het Arabisch kapitalisme. Dat is ontstaan omdat we de olie van de Arabieren aan uitzonderlijk hoge prijzen opkopen, hoewel ze zelf
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Verrijken
niet in staat waren om hun olievelden nog maar te
ontdekken, laat staan te ontginnen.
Het verdrag is een politieke aangelegenheid bij uitstek. Veel politieke zaken gaan aan de economische wereld voorbij. Men wil Vlaamse investeerders ertoe bewegen in Albanië te investeren. Ik
wens ze veel geluk. Ik ben ervan overtuigd dat men
niet meer zal doen dan bijvoorbeeld een hangar
bouwen om daarin producten op te slaan die men
wil verkopen. Als dat land een bevoorrechte behandeling krijgt, dan speelt men in de kaart van de
meest militante en gevaarlijke islam. Vergeet niet
dat die islamitische gemeenschappen worden gefinancierd met geld van de Jihad. In Albanië had
Hoxha alle godsdienstuitingen vernietigd. Er is
geen moskee in Albanië die niet is opgericht met
geld van militante islamgroeperingen. Die groeperingen handelen in volle onafhankelijkheid van de
relatief gematigde president, die de Amerikaanse
belangen niet vijandig is gezind.
De islamgemeenschappen zijn immers restanten
van de Turkse inval die in 1696 in Wenen is gestopt
onder leiding van de Franse prins, Eugène De
Savoy, en de Poolse koning. Ik begrijp niet dat met
zulke mensen nog verdragen worden afgesloten.
We sluiten verdragen af met Slovenië, Kroatië en
zelfs met Servië. Servië behoort tot onze spirituele
wereld en was altijd al de verdediger van de westerse waarden.
De voorzitter : De heer Platteau heeft het woord.
De heer Stefaan Platteau (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik was niet van plan
om te spreken en als verslaggever gewoon te verwijzen naar de drie verdragen die boven onze
hoofden door de BLEU met Albanië, de Filippijnen en Macedonië zijn afgesloten. Maar na de tussenkomst van de heer Verrijken wil ik toch even
antwoorden.
De akkoorden, vervat in de punten 1, 2 en 4 van
onze agenda, zijn in de commissie waarvan ik verslaggever ben, unaniem goedgekeurd. Over Albanië is een zeer interessant debat gevoerd. De nadruk is gelegd op de positieve rol die Albanië in de
oplossing van de crisis in Kosovo heeft gespeeld.
Albanië is het armste land van Europa, maar het
huidige regime heeft interessante initiatieven genomen. Albanië heeft zijn grenzen voor de NAVOtroepen en de internationale hulporganisaties
opengesteld en heel wat vluchtelingen opgevangen.
De Europese Unie heeft het land de lof toege-

zwaaid omwille van die houding en 72 miljoen euro
toebedeeld om de politieke, sociale en economische last hiervan te helpen dragen. Albanië heeft
positief bijgedragen tot aan de oplossing van de
crisis die de hele Balkan en zelfs West-Europa
dreigde te overspoelen. Ik benadruk dat wij er alle
belang bij hebben, wat door de commissie unaniem
is bevestigd, om in dat land investeringen te bevorderen en te beschermen.
Ik wil nog ter beschikking blijven voor het toelichten van de akkoorden die door de BLEU met de
Filippijnen en Macedonië zijn gesloten.
De voorzitter : De heer Ramon heeft het woord.
De heer Frans Ramon : Collega’s, de waarheid
wordt door de eerste spreker geweld aangedaan. In
Kosovo zijn de parlementsverkiezingen bijvoorbeeld zonder geweld verlopen. Voor de Serviërs
werden tien plaatsen voorbehouden. En het zullen
er meer worden door hun hoge opkomst. De discussie is reeds in de commissie gevoerd. De waarheid heeft zijn rechten.
De Balkan blijft een moeilijke, onstabiele regio.
Een van de grote problemen is er de werkloosheid
en het gebrek aan economische mogelijkheden.
Dan gaat het niet alleen over infrastructuur, zoals
in Kosovo, maar ook over de manier waarop de
economie er was gestructureerd in grote staatsbedrijven. De commissie meende dat het belangrijk is
deze sociaal-economische ontwikkeling te ondersteunen en zo de stabiliteit in de regio te versterken.
De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.
De heer Miel Verrijken : Wat u beide hebt gezegd
is erg interessant. Ik wil geen polemiek beginnen.
Maar u zult het met me eens zijn dat Slovenië en
Kroatië er heel anders voor staan. De enige reden
dat Servië het veel minder goed doet, is dat Servië
verscheurd is geweest door de oorlog in Kosovo.
Momenteel telt Servië honderdduizenden Servische vluchtelingen uit Kosovo : dat kunt u niet loochenen. Dat is een dramatische toestand. Die mensen kunnen niet naar huis, want ze zullen worden
vermoord. Ik weet wel dat er elke tien meter een
NAVO-soldaat staat, maar die messentrekkers zullen de Serviërs voorgoed uit hun land hebben verdreven. Dat maakt deel uit van het islamimperialisme, waarvan we de gewelddaden kennen.
De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?
(Neen)
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Voorzitter
De algemene bespreking is gesloten.
Artikelsgewijze bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst
tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie en de regering van de republiek Albanië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
investeringen, ondertekend te Tirana op 1 februari
1999.

Artikel 1
Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
– Aangenomen.
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ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst tussen de BelgischLuxemburgse Economische Unie en de Regering
van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Manila op 14 januari 1998 en
met het proces-verbaal van rechtzetting van 8 september 1999
– 770 (2000-2001) – Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende instemming met de
overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Manila op 14 januari 1998 en met het proces-verbaal van rechtzetting van 8 september 1999.
De algemene bespreking is geopend.
De heer Platteau, verslaggever, heeft het woord.

Artikel 2
De overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de regering van de republiek
Albanië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Tirana op 1 februari 1999, zal volkomen uitwerking
hebben.
– Aangenomen.
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.
We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

De heer Stefaan Platteau, verslaggever : Mijnheer
de voorzitter, ook deze overeenkomst werd eenparig goedgekeurd. De Filippijnen zijn de belangrijkste partner in Zuid-Oost-Europa, met 68 miljoen
inwoners. Er heerst een relatieve stabiliteit, maar
economisch gaat het land achteruit. Ook hier moeten we de investeringen die gebeuren, bevorderen
en beschermen, omwille van de goede relaties met
de EU, met België en met Vlaanderen. Wat Vlaanderen betreft, denk ik dan aan KBC, Puratos en
nog een paar ondernemingen die daar vestigingen
hebben. In Manilla zelf, een stad met 10 miljoen inwoners, zoveel als België alleen al, is er heel wat te
zien van Europa en heel wat steun en contacten.
We bevinden ons in het post-Marcos-tijdperk. Ook
om ethische redenen, om de democratie te steunen,
is het nodig dat we de Filippijnen helpen er opnieuw bovenop te komen. Ze kunnen onze steun
goed gebruiken. Verder wil ik nog wijzen op de Foreign Investment Act en de amendering in 1994,
die het gemakkelijker maakt voor investeringen uit
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Europa om daar bescherming te hebben en op gelijke voet te worden behandeld met de eigen investeringen van het land. De commissie heeft deze
overeenkomst van de BLEU dus met overtuiging
goedgekeurd.
De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?
(Neen)
De algemene bespreking is gesloten.
Artikelsgewijze bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst
tussen de BelgischLuxemburgse Economische
Unie en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Manila op 14 januari 1998 en met het procesverbaal
van rechtzetting van 8 september 1999.

ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van
sommige bepalingen inzake cultuur, wat de invoering van de euro betreft
– 816 (2000-2001) – Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet tot wijziging van sommige bepalingen inzake cultuur, wat de invoering van de
euro betreft.
De algemene bespreking is geopend.
Mevrouw Hermans, verslaggever, verwijst naar het
schriftelijk verslag.
Vraagt nog iemand het woord ? (Neen)
De algemene bespreking is gesloten.
Artikelsgewijze bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot wijziging van sommige bepalingen inzake
cultuur, wat de invoering van de euro betreft.

Artikel 1
Artikel 1

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

– Aangenomen.

– Aangenomen.
Artikel 2
De overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Manilla op 14 januari 1998 en het
proces-verbaal van rechtzetting van 8 september
1999, zullen volkomen gevolg hebben.

Artikel 2

– Aangenomen.

In artikel 5, eerste lid, van het decreet van 27 juni
1973 betreffende de toekenning van staatsprijzen
voor de Nederlandse letterkunde worden de woorden “tweehonderdvijftigduizend frank (250.000 F)”
vervangen door het bedrag “6.200 euro” en de
woorden “honderdvijfentwintigduizend frank
(125.000 F)” door het bedrag “3.100 euro”.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

– Aangenomen.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

Artikel 3
In artikel 3 van het decreet van 16 november 1983
houdende instelling van een prijs van de Vlaamse
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Gemeenschap voor vertaling van Nederlandse letterkunde, gewijzigd bij het decreet van 22 december 1999, worden de woorden “tweehonderdduizend frank” vervangen door het bedrag
“5.000 euro”.

ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst tussen de BelgischLuxemburgse Economische Unie en de Macedonische regering inzake de wederzijdse bevordering
en bescherming van investeringen, ondertekend in
Brussel op 17 februari 1999
– 817 (2000-2001) – Nrs. 1 en 2

– Aangenomen.

Algemene bespreking

In artikel 15 van het Podiumkunstendecreet van 18
mei 1999 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende instemming met de
overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Macedonische regering
inzake de wederzijdse bevordering en bescherming
van investeringen, ondertekend in Brussel op 17 februari 1999.

Artikel 4

1° in 3°, a) en b), worden de bedragen “24.000.000
Belgische frank (594.944,45 euro)” vervangen
door het bedrag “600.000 euro” en in c) wordt
het bedrag “160.000.000 Belgische frank
(3.966.296,40 euro)” vervangen door het bedrag
“4.000.000 euro” ;
2° in 4°, a) en b), in 5°, a) en b), en in 6°, a) en b),
worden de bedragen “24.000.000 Belgische
frank (594.944,45 euro)” vervangen door het bedrag “600.000 euro”.
– Aangenomen.

Artikel 5
Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002,
met uitzondering van artikel 4 dat in werking
treedt op 1 juli 2005.

De algemene bespreking is geopend.
De heer Platteau, verslaggever, heeft het woord.
De heer Stefaan Platteau, verslaggever : Mijnheer
de voorzitter, collega’s, deze republiek is onafhankelijk sinds 1991. Het is de armste republiek van
ex-Joegoslavië en het heeft onze steun dan ook
broodnodig. De stabiliteit is niet wat het zou moeten zijn. De republiek wordt bovendien ook bedreigd door de omringende landen.
Het conflict met Albanië is op dit ogenblik bezworen door een akkoord dat in augustus werd gesloten tussen de Macedonische en de Albanese etnie.
In de commissie hebben we gemeend dat we dit
ontwerp van decreet moesten steunen. Daarom
hebben we het opportuun geacht dit verdrag – het
akkoord dateert van februari 1999 – zo snel mogelijk te ratificeren.
De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?
(Neen)

– Aangenomen.
De algemene bespreking is gesloten.
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.
Artikelsgewijze bespreking
We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst
tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie en de Macedonische regering inzake de we-
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derzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 17 februari 1999.

Artikel 1

Er was wel een vraag over de drempels van de fiscale aftrekbaarheid van giften, die verhoogd worden van 1.000 frank naar 30 euro. Dat was in feite
de enige opmerking van een van de commissieleden. Het ontwerp van decreet werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?
(Neen)

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
De algemene bespreking is gesloten.

– Aangenomen

Artikelsgewijze bespreking
Artikel 2
De overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Macedonische regering
inzake de wederzijdse bevordering en bescherming
van investeringen, ondertekend in Brussel op 17 februari 1999, zal volkomen gevolg hebben.

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving.

Artikel 1
– Aangenomen.
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.
We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
– Aangenomen.

Artikel 2

ONTWERP VAN DECREET tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van de euro in de
Vlaamse regelgeving
– 820 (2000-2001) – Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking

In de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen houdende de verplichting om een bedrag
naar boven of naar beneden af te ronden op het
dichtstbijzijnde bedrag in frank, wordt de afronding gelezen als volgt :
1° afronding op 50 centiem of op de frank : afronding op de cent ;

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving.

2° afronding op 5 of op 10 frank : afronding op 10
cent ;

De algemene bespreking is geopend.

3° afronding op 50 of op 100 frank : afronding op
de euro ;

De heer Suykens, verslaggever, heeft het woord.
De heer Lucien Suykens, verslaggever : Mijnheer
de voorzitter, collega’s, dit ontwerp van decreet
heeft een zeer technische inhoud. Het gaat over de
aanpassing van de Vlaamse regelgeving, de omzetting van Belgische franken naar euro’s, de afrondingsregels, enzovoort. De minister heeft een zeer
goede uiteenzetting gegeven.

4° afronding op 500 of op 1.000 frank : afronding
op 10 euro ;
5° afronding op 5.000 of op 10.000 frank : afronding op 100 euro ;
6° afronding op 50.000 of op 100.000 frank : afronding op 1.000 euro ;

Vlaams Parlement – Plenaire vergadering – Nr. 9 – 21 november 2001

Voorzitter
7° afronding op 500.000 of op 1.000.000 frank : afronding op 10.000 euro ;
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lijke geldboeten, niet worden toegepast, worden
gelezen als bedragen in euro, na deling door een
coëfficiënt van 40.
– Aangenomen.

8° afronding op 5.000.000 of op 10.000.000 frank :
afronding op 100.000 euro ;
Artikel 7

9° afronding op 50.000.0000 of op 100.000.000
frank : afronding op 1.000.000 euro.

Artikelen 2 tot en met 6 gelden onverminderd de
mogelijkheid om de desbetreffende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen op andersluidende wijze aan te passen aan de invoering van de
euro.

– Aangenomen.

Artikel 3
– Aangenomen.
In de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen houdende de verplichting om de Belgische
frank te gebruiken, wordt deze vervangen door de
verplichting om de euro te gebruiken.

Artikel 8
Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002.

– Aangenomen.

– Aangenomen.
Artikel 4
In de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen die voorzien in een bijzondere nauwkeurigheid van een bedrag, uitgedrukt in frank, wordt dit
bedrag gelezen in euro, met behoud van de bijzondere nauwkeurigheid.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.
We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

– Aangenomen.

Artikel 5
De bedragen van de geldsommen waarop de opdeciemen, bedoeld in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke
geldboeten, worden toegepast, worden geacht
rechtstreeks te zijn uitgedrukt in euro, zonder omrekening.

ONTWERP VAN DECREET houdende de wijziging van sommige bepalingen inzake media wat de
invoering van de euro betreft
– 831 (2001-2002) – Nrs. 1 en 2
Algemene bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende de wijziging van
sommige bepalingen inzake media wat de invoering van de euro betreft.

– Aangenomen.
De algemene bespreking is geopend.

Artikel 6
De bedragen in frank van de geldboeten waarop
de opdeciemen, bedoeld in de wet van 5 maart
1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechte-

Mevrouw Van Hecke, verslaggever, verwijst naar
het schriftelijk verslag.
Vraagt nog iemand het woord ? (Neen)
De algemene bespreking is gesloten.
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Artikelsgewijze bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen inzake media wat de invoering van de euro betreft.

Artikel 5
In artikel 118 van dezelfde decreten, vervangen bij
decreet van 17 december 1997, worden de bedragen "1.000 tot 500.000 frank" vervangen door de
bedragen "25 tot en met 12.500 euro".
– Aangenomen.

Artikel 1
Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
– Aangenomen.

Artikel 6
In artikel 119 van dezelfde decreten, vervangen bij
decreet van 28 maart 1998 worden de bedragen
"1000 tot 100.000 frank" vervangen door de bedragen "25 tot en met 2.500 euro".
– Aangenomen.

Artikel 2
In artikel 7, § 1, vierde lid, van het decreet van 22
december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, wordt het bedrag "1
miljoen frank" vervangen door het bedrag "24.800
euro".

Artikel 7

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002.
– Aangenomen.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.
Artikel 3
In artikel 116septies, § 1, 4°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, ingevoegd bij decreet
van 17 december 1997 en vervangen bij decreet
van 28 april 1998, worden de bedragen "50.000 tot
5.000.000 frank" vervangen door de bedragen
"1.250 tot en met 125.000 euro".
– Aangenomen.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in
de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen
– 838 (2001-2002) – Nrs. 1 tot 3
Algemene bespreking

Artikel 4
In artikel 116nonies decies, § 4, 4° van dezelfde decreten, ingevoegd bij decreet van 30 maart 1999,
worden de bedragen "50.000 tot 5 miljoen frank"
vervangen door de bedragen "1.250 tot en met
125.000 euro".
– Aangenomen.

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet betreffende de herziening van
de financiering van de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap en begeleidende bepalingen.
De algemene bespreking is geopend.
De heer Van Nieuwkerke, verslaggever, verwijst
naar het schriftelijk verslag.
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HOOFDSTUK II

De heer Demeulenaere, verslaggever, verwijst naar
het schriftelijk verslag.

Algemene bepalingen

Artikel 2

De heer Holemans heeft het woord.
De heer Dirk Holemans : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, ik apprecieer dit
ontwerp van decreet ten zeerste. Het zal de universiteiten steunen bij de uitdagingen waar zij de komende jaren voor staan. Aangezien er in de commissie consensus was over de meeste punten, zal ik
uw tijd niet verder opeisen.
De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.
Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, er was in de commissie inderdaad een
consensus. Er is over deze problematiek ook een
goed debat gevoerd, en dat zal nog worden voortgezet. Over enkele weken volgt het ontwerp van
decreet op de associaties op het hoger onderwijs.
Hopelijk kan dat nog tijdens dit parlementair jaar
in de plenaire vergadering ter sprake komen en
worden goedgekeurd.
De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?
(Neen)
De algemene bespreking is gesloten.
Artikelsgewijze bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet betreffende de herziening van de financiering
van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
en begeleidende bepalingen.

HOOFDSTUK I
Inleidende bepaling

Artikel 1
Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
– Aangenomen.
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Afdeling 4 van hoofdstuk III van het decreet van
12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven.
– Aangenomen.

HOOFDSTUK III
Organisatie academisch onderwijs

Artikel 3
Aan artikel 45, 5°, van hetzelfde decreet, gewijzigd
bij het decreet van 27 januari 1993, worden tussen
de woorden "buitenlands statuut" en de woorden
"men vrijstelling kan bekomen" de woorden "en
op grond van welke niet-formele leerervaringen en
relevante werkervaring" toegevoegd.
– Aangenomen.

Artikel 4
Artikel 50 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 50
Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 35, kan
het universiteitsbestuur personen die in het bezit
zijn van een diploma van een andere academische
opleiding van de eerste cyclus, van een diploma van
de eerste cyclus van het hogescholenonderwijs van
twee cycli, van een einddiploma van het hogescholenonderwijs van één cyclus of van een andere hogere opleiding, binnen de eerste en de tweede cyclus van een academische opleiding, verkorting van
studieduur en vrijstelling van examens verlenen
over bepaalde onderdelen van die academische opleiding die ten hoogste over de twee cycli heen een
equivalent van 60 studiepunten bedragen.
Het universiteitsbestuur kan bij het verlenen van
vrijstellingen of verkorting van studieduur, zoals
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ring en universiteitsbesturen, waarvoor het te
verdelen bedrag is vastgesteld in § 5.

bepaald in het eerste lid, rekening houden met elders verworven niet-formele leerervaringen en relevante werkervaring.".

§ 2. 1° Voor het jaar 2001 is het forfaitair bedrag,
uitgedrukt in miljoen Belgische frank, voor
elke universiteit vastgesteld als volgt :

– Aangenomen.
2001

HOOFDSTUK IV
Herziening van de financiering
en het beheer van de universiteiten

AFDELING I
Financiering van de werking van de universiteiten

1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel
6. Universiteit Gent

2° Voor de jaren 2002, 2003 en 2004 is het forfaitair bedrag, uitgedrukt in duizend euro,
voor elke universiteit vastgesteld als volgt :
2002

Artikel 5
In artikel 128 van hetzelfde decreet wordt het
tweede lid opgeheven.
– Aangenomen.

Artikel 6
Artikel 130 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :
"Artikel 130
§ 1. Voor de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 bestaat
de werkingsuitkering van de universiteiten uit de
volgende componenten :
1° een forfaitair bedrag zoals vastgesteld in § 2 ;
2° een extra bedrag zoals vastgesteld in § 3 ter aanvulling op het forfaitair bedrag ;
3° een bedrag voor de voortgezette academische
opleidingen zoals vastgesteld in § 4 ;
4° aanvullende middelen die toegekend worden bij
wijze van convenants tussen de Vlaamse rege-

7.569,6
2.639,0
2.837,2
685,5
175,3
5.930,5

1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit
Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel
6. Universiteit Gent

2003

2004

185.286 182.926 180.566
64.596

63.773

62.950

69.450

68.567

67.685

17.489

17.265

17.043

4.291
4.237
4.182
145.164 143.315 141.465

§ 3. 1° De Vlaamse universiteiten ontvangen voor
het jaar 2001 extra bijdragen aan werkingsuitkeringen, uitgedrukt in miljoen Belgische
frank :
2001
1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel
6. Universiteit Gent

93,7
28,4
41,8
8,6
2,4
214

2° De Vlaamse universiteiten ontvangen voor
de jaren, 2002, 2003 en 2004 extra bijdragen
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aan werkingsuitkeringen, uitgedrukt in duizend euro :
2002
1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit
Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel
6. Universiteit Gent

2003

5.588

7.122

1.319

1.924

2.375

1.998

2.945

3.765

424

632

843

112
8.780

161
11.847

196
14.616

§ 4. 1° Voor het jaar 2001 wordt aan de gezamenlijke universiteiten een bedrag van 470,7
miljoen frank toegekend voor de organisatie van de voortgezette academische opleidingen, zoals gedefinieerd in artikel 8.
2° Voor de jaren 2002, 2003 en 2004 wordt aan
de gezamenlijke universiteiten een bedrag
van 11.668.000 euro toegekend voor de organisatie van de voortgezette academische
opleidingen, zoals gedefinieerd in artikel 8.
Voor het berekenen van de toelagen voor
de voortgezette academische opleidingen
wordt het totale bedrag zoals vastgelegd in
het eerste lid van dit artikel omgeslagen
over de verschillende universiteiten op
basis van het gemiddelde aantal diploma's
"Gediplomeerden in aanvullende studies",
zoals gedefinieerd in artikel 8, en het gemiddelde aantal diploma's "Gediplomeerden in de gespecialiseerde studies", zoals
gespecificeerd in artikel 8, uitgereikt tijdens
het voorlaatste en tweede voorlaatste academiejaar. Het diploma "Gediplomeerde in
de gespecialiseerde studies" wordt dubbel
aangerekend.
§ 5. 1° De volgende aanvullende middelen, uitgedrukt in miljoen Belgische frank, worden
op basis van convenants in 2001 verdeeld :

61

2° De volgende aanvullende middelen, uitgedrukt in duizend euro, worden op basis van
convenants verdeeld :
2002

2003

2004

5736

8.513

13.228

2004

3.939

2001
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§ 6. Vanaf het begrotingsjaar 2002 worden de in §§
2 tot 5 vermelde bedragen geïndexeerd aan de
hand van de volgende indexformule :
I= 0,80 x (L1/L0) + 0,20 x (C1/C0)
I : de indexformule
L1/L0 : de verhouding tussen de geraamde index
van de eenheidsloonkosten op het einde van het
desbetreffende begrotingsjaar en de index van de
eenheidsloonkosten op het einde van begrotingsjaar 2001
C1/C0 : de verhouding tussen de geraamde index
van de consumptieprijzen op het einde van het desbetreffende begrotingsjaar en de index van de consumptieprijzen op het einde van begrotingsjaar
2001.".
– Aangenomen.

Artikel 7
Artikel 130bis van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

"Artikel 130bis
§ 1. Naast de werkingstoelagen voorzien in artikel
130, §§ 1 tot 3 ontvangt de Universiteit Antwerpen
in 2002, 2003 en 2004 voor de inrichting van de
tweede cyclus van de opleidingen communicatiewetenschappen en biomedische wetenschappen
jaarlijks een bedrag dat wordt bepaald op basis van
het aantal voor de tweede cyclus van deze opleidingen bepaalde onderwijsbelastingseenheden vermenigvuldigd met een basiseenheidsprijs per onderwijsbelastingseenheid. Deze onderwijsbelastingseenheden worden bepaald conform de regels vastgelegd in deze afdeling. Deze basiseenheidsprijs
bedraagt 104.580 frank en wordt vanaf het begro-
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tingsjaar 2002 geïndexeerd volgens de formule
vastgelegd in artikel 130, § 6.
§ 2. De in § 1 vermelde bedragen worden elk jaar
afgenomen van de bedragen vermeld in artikel 130,
§ 5.".
– Aangenomen.

Artikel 8
Artikel 130ter van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

"Artikel 130ter
§ 1. De aanvullende middelen, bepaald in artikel
130 ,§ 5, maar verminderd met de bedragen vermeld in artikel 130bis, § 2, worden aan universiteiten toegekend op basis van specifieke convenants
tussen de Vlaamse regering en de universiteiten in
kwestie inzake de herstructurering van het aanbod
van academische opleidingen of inzake verbetering
van de kwaliteit van het universitair onderwijs.
§ 2. De convenants inzake de herstructurering van
het aanbod van academische opleidingen hebben
als voorwerp de optimalisering van het bestaande
aanbod van academische opleidingen, met name de
afbouw, op initiatief van de betrokken universiteiten, van opleidingen of afstudeerrichtingen met
kleine studentenaantallen en van opleidingen die
hun wetenschappelijke of maatschappelijke relevantie verloren hebben of de ontwikkeling van interuniversitaire samenwerking inzake de organisatie van opleidingen.
Initiatieven inzake de optimalisering van het academisch onderwijsaanbod die zijn ingegaan vanaf 1
september 2000 komen in aanmerking voor de toekenning van de aanvullende middelen, bepaald in
artikel 130, § 5. Nieuwe academische opleidingen
die de universiteiten aanbieden in ruil voor de afschaffing van bestaande academische opleidingen,
overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 22, die
ingegaan zijn voor de datum van inwerkingtreding
van dit artikel, komen niet in aanmerking voor de
toekenning van de aanvullende middelen, bepaald
in artikel 130 , § 5.
§ 3. De convenants inzake de verbetering van de
kwaliteit van het universitair onderwijs hebben be-

trekking op specifieke projecten die strekken tot
vernieuwing en kwaliteitsbevordering , met inbegrip van de ontwikkeling van elektronische leeromgevingen en van studiemateriaal, geschikt voor
afstandsonderwijs.
§ 4. De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad, de nadere voorwaarden waaronder de universiteiten een beroep
kunnen doen op de middelen, bepaald in artikel
130 , § 5, de procedure voor de aanvraag en de beslissing tot toekenning, alsmede de essentiële elementen die worden opgenomen in de desbetreffende convenants, waaronder in ieder geval de planning en de programmering van de voorgestelde
actie, de in te zetten middelen, de criteria en de
voorwaarden van de evaluatie van de actie, de
wijze van rapporteren en de voorwaarden van betaling en afrekening.".
– Aangenomen.

Artikel 9
Artikel 136 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 136
§ 1. 1° De universiteiten, vermeld in artikel 3, 1°,
2°, 3°, 4° b) en c) en 6°, ontvangen voor het
jaar 2001 voor de uitgaven die voortvloeien
uit de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen en -lasten, met inbegrip van
de door de instellingen gefinancierde aanvullende pensioenen, om een gelijkwaardig
statuut te verzekeren als voor de universiteiten, vermeld in artikel 3, 4° a) en 5°, de
volgende bedragen, uitgedrukt in miljoen
Belgische frank :
1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel

335,1
122,8
43,6
5,5
8,3

2° De universiteiten, vermeld in artikel 3, 1°,
2°, 3°, 4° b) en c) en 6°, ontvangen voor de
jaren 2002, 2003 en 2004 voor de uitgaven
die voortvloeien uit de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen en -lasten,
met inbegrip van de door de instellingen
gefinancierde aanvullende pensioenen, om
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AFDELING II

een gelijkwaardig statuut te verzekeren als
voor de universiteiten, vermeld in artikel 3,
4° a) en 5°, de volgende bedragen, uitgedrukt in duizend euro :
1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel

8.307
3.044
1.081
136
206

Financiering van de investeringen
van de universiteiten

Artikel 10
Artikel 140 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 140
§ 2. 1° De Vlaamse universiteiten ontvangen voor
het jaar 2001 de volgende aanvullende wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen, uitgedrukt in miljoen Belgische frank :

§ 1. 1° Het basisbedrag van de investeringskredieten van de universiteiten, uitgedrukt in miljoen Belgische frank wordt voor het jaar
2001 vastgesteld als volgt :

2001
1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel

35,7
10,8
2,7
0,2
0,7

2° De Vlaamse universiteiten ontvangen voor
de jaren 2002, 2003 en 2004 de volgende
aanvullende wettelijke en conventionele
werkgeversbijdragen, uitgedrukt in duizend
euro :
2002
1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit
Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel

2003

1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel
6. Universiteit Gent

367,1
120,7
108,4
23,6
5,6
255,8

2° Het basisbedrag van de investeringskredieten van de universiteiten, uitgedrukt in duizend euro wordt voor de jaren 2002, 2003
en 2004 vastgesteld als volgt :

2004

1.768

3.976

5.303

536

1.205

1.606

134

298

397

10

20

25

35

77

104

1. Katholieke Universiteit Leuven
2. Vrije Universiteit Brussel
3. Universiteit Antwerpen
4. Limburgs Universitair Centrum
5. Katholieke Universiteit Brussel
6. Universiteit Gent

9.100
2.992
2.687
585
139
6.341

§ 3. De in §§ 1 en 2 vermelde bedragen worden
vanaf begrotingsjaar 2002 geïndexeerd volgens de
indexeringsformule L1/L0 zoals bepaald in artikel
130, § 6.".

§ 2. Vanaf het begrotingsjaar 2002 wordt het basisbedrag voor 2001 geïndexeerd als volgt : het basisbedrag wordt vermenigvuldig met de gewogen evolutie van het jaarlijks gemiddelde van de index van
de Associatie van Belgische experten (ABEXindex) van de vijf voorlaatste kalenderjaren die
voorafgaan aan het begrotingsjaar, uitgedrukt in
percenten.".

– Aangenomen.

– Aangenomen.

-17-

Vlaams Parlement – Plenaire vergadering – Nr. 9 – 21 november 2001

Voorzitter
AFDELING III
Sociale voorzieningen voor studenten

"De opdracht van het IES is het organiseren en
verschaffen van postinitieel onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het
verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van Europese studies, onder
meer door gebruik te maken van virtuele onderwijsplatformen." ;

Artikel 11
Aan artikel 140ter, § 3 van hetzelfde decreet wordt
een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"Studenten die in uitvoering van artikel 35, tweede
lid, en artikel 36, derde lid, ingeschreven zijn in
twee opeenvolgende studiejaren (hoofdinschrijving
en tweede inschrijving) worden, in afwijking van
het bepaalde in artikel 135, tweede lid, 2°, en derde
lid, voor het vaststellen van de financierbare eenheden, die als basis dienen voor het vaststellen van
de toelage voor de financiering van de sociale
voorzieningen voor studenten, beschouwd als voltijdse financierbare eenheden.".
– Aangenomen.

5° in § 7, eerste lid, worden de woorden "de Initiërende Universiteit" vervangen door de woorden
"de Confederale Universiteit Antwerpen" en de
woorden"52.2" vervangen door de woorden"52.8" ;
6° aan § 7, eerste lid, worden de volgende zinnen
toegevoegd :
"Deze basissubsidie wordt vermeerderd voor de
jaren 2001 met 5 miljoen Belgische frank. Vanaf
2002, 2003 en 2004 wordt de basissubsidie vermeerderd met de volgende bedragen, in duizend
euro :
2002

2003

2004

248

372

496

HOOFDSTUK V
Bijzondere Universitaire Instituten

Artikel 12
In artikel 169quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2001, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
1° aan § 2, eerste lid, worden de volgende woorden
toegevoegd :
"en de oprichting, door Vrije Universiteit Brussel (de Initiërende Universiteit) van het Instituut voor Europese Studies (IES)" ;
2° in § 2, tweede lid, worden de woorden "Dit instituut bezit" en "dit instituut beschikt" respectievelijk vervangen door de woorden "Deze instituten bezitten" en "deze instituten beschikken" ;
3° in § 3 worden de woorden "dit instituut" vervangen door de woorden "het IOB" ;
4° aan § 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :

7° in § 7, waarvan het bestaande tweede lid het
derde lid wordt, wordt een tweede lid ingevoegd
dat luidt als volgt :
"De basissubsidie van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vrije Universiteit Brussel in het
kader van de opdracht zoals bepaald in § 3 van
dit artikel wordt voor het IES in 2001 vastgelegd op 25 miljoen Belgische frank. Voor de
jaren 2002, 2003 en 2004 bedraagt deze subsidie
uitgedrukt in duizend euro :
2002

2003

2004

744

992

1116

8° in § 7, nieuw derde lid, worden de woorden
"De subsidie" vervangen door de woorden "De
subsidies" ;
9° in § 7, nieuw vierde lid, worden de woorden
"Het bedrag" vervangen door de woorden "de
bedragen" ;
10° in § 7, nieuw vijfde lid, worden de woorden "de
subsidie" vervangen door de woorden "de subsidies" ;
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Artikel 14

11° aan § 8 wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :
"De Vrije Universiteit Brussel kan leden van
haar academisch, administratief of technisch
personeel belasten met een gedeeltelijke of
volledige opdracht aan het IES. Deze personeelsleden blijven dan zoals voorheen deel uitmaken van de personeelsformatie en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van
de bezettingsgraad van de Vrije Universiteit
Brussel. De loonkosten voor deze personeelsleden worden vooraf genomen uit de middelen
die voor het IES als basissubsidie worden uitgekeerd en worden voor de toepassing van artikelen 158 tot en met 160 van dit decreet aangemerkt als werkingsuitkering. Dat is niet het
geval voor het saldo van de basissubsidie. Binnen het IES kan dit saldo worden aangewend
voor aanwerving van personeelsleden buiten de
personeelsformatie van de Vrije Universiteit
Brussel, onder marktconforme voorwaarden,
maar alleen in het kader van overeenkomsten
van bepaalde duur van ten hoogste zes jaar.".
– Aangenomen.

Artikel 172 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 172
§ 1. De commissarissen van de Vlaamse regering
vormen samen een college dat door de Vlaamse regering met bijzondere opdrachten kan worden belast.
§ 2. Zij kiezen in hun midden een voorzitter die
deze taak onbezoldigd opneemt. De duur van het
voorzitterschap bedraagt twee jaar. Een commissaris kan niet gedurende twee opeenvolgende termijnen van twee jaar voorzitter zijn van het college.
§ 3. De voorzitter van het college kan deelnemen
aan de vergaderingen van het college van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen.
§ 4. De directeur-generaal die bij het departement
Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor het hoger onderwijs,
vertegenwoordigt de Vlaamse regering in het college van commissarissen.".
– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI
Artikel 15
Toezicht op de universiteiten

Artikel 173 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

Artikel 13
Artikel 170 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

"Artikel 170
De Vlaamse regering benoemt een commissaris
van de Vlaamse regering bij iedere universiteit.
Eénzelfde commissaris kan bij meerdere universiteiten worden aangesteld.".
– Aangenomen.

"Artikel 173
§ 1. De commissaris van de Vlaamse regering
waakt erover dat het universiteitsbestuur geen enkele beslissing neemt die strijdig is met het bij of
krachtens de wet of decreet bepaalde of die het financieel evenwicht van de instelling in gevaar
brengt. De commissaris van de Vlaamse regering
kan evenwel niet oordelen over de opportuniteit
van beleidsbeslissingen van het universiteitsbestuur.
§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de lijst van de
controletaken van de commissarissen.".
– Aangenomen.
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treffende de controle van sommige instellingen van
openbaar nut.".
Artikel 16
– Aangenomen.

§ 1. In artikel 175 van hetzelfde decreet wordt het
tweede lid vervangen door wat volgt :
"Binnen de bevoegdheid, vastgelegd in artikel 173,
heeft hij steeds het recht om door het universiteitsbestuur gehoord te worden over alle punten en
geeft hij aan het universiteitsbestuur alle opmerkingen die hij noodzakelijk acht in het kader van
zijn opdracht.".
§ 2. In artikel 175 van hetzelfde decreet wordt het
vierde lid opgeheven.

Artikel 19
Aan artikel 13, § 1, van hetzelfde besluit wordt een
tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :
"De vermelde goederen alsmede de nieuwe gebouwen die er worden opgericht blijven eigendom van
de Vlaamse Gemeenschap.".
– Aangenomen.

– Aangenomen.
Artikel 20
Artikel 17
Artikel 176 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
– Aangenomen.

HOOFDSTUK VII
Bepalingen betreffende het Universitair
Ziekenhuis Gent

Artikel 18
Aan artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 542 van
31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking
en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik, gewijzigd bij de decreten
van 20 december 1990, 21 december 1994 en 8 juli
1996, worden een § 9 en een § 10 toegevoegd, die
luiden als volgt :
"§ 9. Het Universitair Ziekenhuis Gent wordt gemachtigd om een kinderdagverblijf op te richten in
de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.
§ 10. De commissaris van de Vlaamse regering bij
het Universitair Ziekenhuis Gent behartigt de belangen van de Vlaamse Gemeenschap bij het Kinderdagverblijf, bedoeld in § 9. De bevoegdheden
van de regeringscommissaris hierover zijn vermeld
in artikel 9 van de wet van 16 maart 1954 be-

Aan artikel 13 van hetzelfde besluit worden een § 3
tot en met § 5 toegevoegd, die luiden als volgt :
"§ 3. Het Universitair Ziekenhuis Gent wordt
ertoe gemachtigd een investeringsfonds op te richten.
In dit fonds worden de volgende ontvangsten geboekt :
1° een forfaitair bedrag van 140 miljoen van de
toelage bepaald in artikel 1 van het besluit van
de Vlaamse regering van 19 december 1991 met
betrekking tot de exploitatie van het Universitair Ziekenhuis Gent ; dit bedrag kan door de
Vlaamse regering worden gewijzigd ;
2° de door de Vlaamse regering toegekende, specifieke investeringskredieten ;
3° de specifieke kredieten voor wetenschappelijke
en technische uitrustingen en voor de installatie
van zware medische apparatuur ;
4° de terugbetaling van investeringen die ten laste
van het fonds werden uitgevoerd en waarvoor
retributies worden geïnd ;
5° de financiële opbrengsten van de beschikbare
middelen van dit fonds.
§ 4. Het bij § 3 opgericht investeringsfonds heeft
het statuut van een autonoom fonds en wordt beheerd door de raad van bestuur van het UZ Gent.
Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van alle ver-
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Artikel 22

richtingen van het fonds. Dit verslag wordt bezorgd
aan de voogdijminister en aan het Rekenhof.
§ 5. Op basis van een overeenkomst tussen de
Vlaamse Gemeenschap, het Universitair Ziekenhuis Gent en de Universiteit Gent, kan aan de Universiteit Gent toestemming worden gegeven om,
op de aan het Universitair Ziekenhuis Gent ter beschikking gestelde gronden, gebouwen en toebehoren op te richten voor het verrichten van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke dienstverlening. In die overeenkomst wordt opgenomen dat de Universiteit Gent
een recht van opstal krijgt, voor de maximaal toelaatbare duur, op de percelen grond die ter beschikking worden gesteld. In afwijking van de artikelen 546, 547 en 551 tot 564 van het Burgerlijk
Wetboek komt het eigendomsrecht over alles wat
er, door toedoen van wie dan ook, natuurlijk of
kunstmatig als bijzaak mee verenigd wordt, voor
de duur van het recht van opstal, toe aan de Universiteit Gent.".

In hetzelfde besluit wordt een artikel 13ter ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Artikel 13ter
Tussen het Universitair Ziekenhuis Gent enerzijds
en de Vlaamse Gemeenschap anderzijds, kan een
schuldvergelijking worden toegepast voor de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 1 van het
besluit van de Vlaamse regering van 19 december
1991 met betrekking tot de exploitatie van het Universitair Ziekenhuis Gent en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december
1991 ter uitvoering van artikel 13, § 1, van dit koninklijk besluit.".
– Aangenomen.

Artikel 23

– Aangenomen.
De artikelen 75 tot en met 77 van het decreet van
25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 worden opgeheven.
Artikel 21
– Aangenomen.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 13bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
HOOFDSTUK VIII

"Artikel 13bis
§ 1. De middelen van het investeringsfonds, omschreven in artikel 13, § 3, 1° en 2°, 4° en 5°, dragen
uitsluitend bij tot dekking van de uitgaven die verband houden met de instandhouding en me het eigenaarsonderhoud van de ter beschikking gestelde
onroerende goederen evenals met de noodzakelijke uitbreidingen en verbouwingswerken en vervangende nieuwbouw. De middelen kunnen tevens
worden aangewend tot dekking van de financiële
lasten die voortspruiten uit leningen ten behoeve
van de investeringsuitgaven.
§ 2. De middelen van het investeringsfonds, omschreven in artikel 13, § 3, 3°, dragen uitsluitend bij
tot dekking van de uitgaven die rechtstreeks de
verwerving van wetenschappelijke en technische
uitrusting en zware medische apparatuur tot voorwerp hebben.".
– Aangenomen.

Slotbepaling

Artikel 24
Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 met uitzondering van artikelen 3, 4, 13
tot en met 23, die in werking treden op 1 januari
2002.
– Aangenomen.
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.
We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.
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REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN
De voorzitter : Dames en heren, hiermede zijn wij
aan het einde gekomen van onze werkzaamheden
voor deze voormiddag.
Wij komen om 14 uur opnieuw bijeen om onze
agenda verder af te handelen.
De vergadering is gesloten.
– De vergadering wordt gesloten om 10.34

