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CD&V-Verkiezingsprogramma  

voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 

 

Wij beleven moeilijke en complexe tijden. Globalisering en mondialisering zijn lange tijd 

beschouwd als kansen en uitdagingen. Vandaag voelen wij de keerzijde ervan. Een kredietcrisis in 

de Verenigde Staten haalt de hele wereldeconomie onderuit. Banken en bedrijven in ons eigen 

land worden er het slachtoffer van. Vlaanderen springt bij waar het kan met snelle en krachtdadige 

beslissingen om de negatieve gevolgen van de economische crisis voor onze mensen en onze 

bedrijven zo veel mogelijk te verzachten.    

Vlaanderen behoort tot de meest open regio’s van de wereld en heeft hier altijd kansen uit geput.  

Terugplooien op zichzelf is ook nu geen optie. De christendemocraten hebben met Vlaams 

Minister-president Kris Peeters het voortouw genomen voor het Pact 2020 dat van Vlaanderen 

tegen 2020 een topregio in Europa wil maken. De maatschappelijke consensus voor dat Pact is 

zeer breed. Het werd op 20 januari 2009 ondertekend door de Vlaamse regering, de sociale 

partners, de Vlaamse administratie én het verenigingsleven.  

Dankzij de voorafgaandelijke brede, maatschappelijke consultatie met Vlaanderen in Actie (ViA) 

zijn er ingrijpende beleidsopties om dat concrete project 2020 te verwezenlijken.  

Daar moet het politieke debat in Vlaanderen over gaan: maatschappelijk gedragen projecten, 

baanbrekende ideeën, volgehouden beleidsinspanningen en verwezenlijkingen in het belang van 

de mensen. 

-ooOoo- 

CD&V wil de volgende regeerperiode doorzetten met de ontplooiing en uitvoering van dit 

toekomstplan 2020. Het moet van Vlaanderen een sociale, innovatieve en ecologisch duurzame 

topregio in Europa maken waaraan de belangrijke maatschappelijke krachten willen meedoen.  

Ons doel is een Vlaanderen waar de mensen zich in kunnen terugvinden, dat hun houvast biedt, 

dat antwoorden geeft op hun problemen en zorgen. Dat sociaal en toekomstgericht Vlaanderen 

tot stand brengen kan niet zonder de betrokkenheid en het engagement van de mensen. 

CD&V heeft een duidelijke visie op “welk Vlaanderen” en op “meer Vlaanderen, een Vlaanderen 

met meer bevoegdheden”. Aan het Vlaamse huis is er nog werk, maar de fundamenten – die door 

CD&V werden gelegd – zijn stevig. Verdere verbouwingen moeten doordacht en toekomstgericht 

gebeuren en in samenspraak met de sociale organisaties, het brede middenveld en de 

administratie. De ambitie van Vlaanderen moet in de inhoud liggen en moet uitmonden in een 

Vlaams huis met goede economische fundamenten, open en warm voor iedereen. Dan pas is het 

een huis van de toekomst. 

 

Marianne Thyssen 

Algemeen Voorzitter CD&V 
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I. STERK IN MOEILIJKE TIJDEN 

 

‘Thuis’ in een globaliserende wereld 

 

De globalisering breekt de menselijke leefwereld open en ‘pluraliseert’. De mens wordt op zichzelf 

teruggeworpen, individualisering wordt in de hand gewerkt. Om die dreiging van ‘ieder voor zich’ 

tegen te gaan moeten we mensen onderdak bieden; een op menselijke maat toegesneden 

politieke, culturele en sociale ruimte. Een ‘thuis’ in de wereld waarbinnen men zeker is van de 

bescherming van rechten, plichten en vrijheden. Zeker in moeilijke tijden is de hunker naar een 

thuis duidelijk: een gemeenschap die mensen beschermt bij tegenslag maar ook kansen geeft om 

zich te ontbolsteren. 

Om zich staande te houden in deze globaliserende wereld heeft de mens nood aan sociale 

verbanden. Ergens toebehoren – geografisch, sociaal, cultureel, taalkundig – is cruciaal voor de 

mens om zijn plaats in de wereld te vinden. Het is zoals het hitalbum ‘Roots and Wings’ van Vaya 

Con Dios . Alleen wie zich bewust is van zijn wortels (roots) en hierop kan terugvallen, kan zijn 

vleugels (wings) in de wereld openslaan. Alleen door Vlaanderen te erkennen als een regio met 

een rijk verleden, kunnen we Vlaanderen voorbereiden op een rijke toekomst. 

Onze verbanden maken ons sterk om tegelijk stedeling of dorpeling, Vlaming, Belg, Europeaan en 

wereldburger te zijn. Onze identiteit wordt gekleurd door de particulariteit van onze streek, onze 

taal en onze cultuur; onze menselijke waardigheid wordt gedefinieerd door de universaliteit van 

de mensenrechten. Voor christendemocraten komt daar bovenop dat de menselijke waardigheid 

wordt gedefinieerd door ons personalistisch uitgangspunt dat elke mens telt, ongeacht zijn kleur, 

afkomst, geslacht of religie. 

Identiteit is geen kwestie van kiezen maar van delen. Identiteit is geen afgesloten begrip dat 

vacuüm wordt verpakt. Identiteit is niet iets wat op een gegeven ogenblik ‘af’ zou zijn en niet-

evolueerbaar. Identiteit is zich identificeren. Het is een proces. Het gaat om het actief leggen, 

onderhouden en eventueel verbreken van relaties en verbindingen. Maar om relaties te kunnen 

leggen, om bruggen te slaan, moet er wel een minimum aan gemeenschappelijkheid zijn. In een 

wereld van moderne communicatie, van internet en van gedemocratiseerde kosten van transport is 

het een illusie dat mensen die van elders komen en zich hier willen vestigen, volledig de 

navelstreng met hun roots zouden doorknippen. Zij moeten niet kiezen, zij moeten wel delen. Zij 

mogen zich niet afsluiten, ze moeten deelhebben en –nemen aan ons maatschappelijk leven. 

Vanuit dit denken en handelen willen wij instrumenten aanreiken die de mensen klaar helpen 

maken voor de wereld.  
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Sterk in moeilijke tijden 

 

In moeilijke tijden wordt van iedereen verantwoordelijkheidszin verwacht. Vrijheid kan niet zonder 

verantwoordelijkheid. Rechten niet zonder plichten. Vanuit onze visie is vrijheid een vrijheid in 

verantwoordelijkheid. De overheid moet mensen een algemeen kader geven dat vrijheid in 

verantwoordelijkheid mogelijk maakt. Verantwoordelijkheid in twee betekenissen: 

zelfverantwoordelijkheid (initiatiefrecht en vrijheid) en medeverantwoordelijkheid 

(medezeggenschap en participatie).  

Onze vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen we slechts beleven en ontplooien in gemeenschap. 

De verhouding tussen individu en samenleving is een wederzijdse verrijking, omdat het individu 

slechts in relatie (verbondenheid) zijn eigen identiteit kan bijspijkeren. Een samenleving die 

mensen kansen moet bieden maar ook de mensen moet aanzetten de geboden kansen te grijpen. 

Sociaal-economisch betekent dit mensen zo goed mogelijk vormen en begeleiden opdat ze 

kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt.  En voor christendemocraten is dit heus geen 

louter economisch gegeven. Het gaat zowel om het verwerven van een inkomen als om het, 

ontwikkelen van zijn talenten. 

Maar vrijheid in verantwoordelijkheid betekent ook de vrijheid om een gezond evenwicht te 

kunnen bewaren tussen de verantwoordelijkheden op het werk en in het gezin. De samenleving 

moet mensen helpen zo lang mogelijk actief te zijn, maar wel op een humane manier. Wij zeggen 

dan ook neen tegen een 24-uurseconomie en bijvoorbeeld de afschaffing van de zondagsrust. 

In moeilijke tijden moeten wij sterk zijn. Om de uitdagingen aan te gaan. Om tegenslagen op te 

vangen. Om in bedreigingen ook kansen te zien. Vlaanderen moet daarom gaan voor een ACTIEVE 

KANSENSAMENLEVING. Alleen met zo’n ingesteldheid zullen we Vlaanderen opnieuw brengen waar 

het moet staan: een topregio in de wereld waar het goed is om te werken, te wonen en te leven. 

Voor de actieve kansensamenleving moet Vlaanderen inzetten op vier doelstellingen: 

- versterken: een geglobaliseerde wereld moet de verantwoordelijke vrijheid van zijn 

burgers versterken door hun alle kansen te geven om hun talenten ten volle te benutten en 

te ontwikkelen: via onderwijs, via garanties op goede gezondheidszorg en begeleiding op 

de arbeidsmarkt. Sterkmaking (empowerment) betekent investeren in mensen door beter 

voorkomen dan te genezen. Beter voorkomen van uitsluiting dan de gevolgen te moeten 

opvangen. Beter voorkomen van ziektes dan levenslang uitkeringen te moeten betalen. 

Beter voorkomen van werkloosheid door een aangepast onderwijs en activeringsbeleid dan 

werkloosheidsvergoedingen te moeten uitbetalen. 

- verzorgen: In een actieve kansensamenleving moeten kwetsbare mensen, wie zorg, hulp 

en bescherming behoeft, mee kunnen delen in welvaart en welzijn. Kinderen hebben recht 

op opvoeding, bescherming, zorg en participatie; ouderen en personen met een handicap, 

moeten omringd en verzorgd kunnen worden, professioneel en door zijn eigen kring. 

Goede kwaliteit, brede toegankelijkheid en keuzevrijheid staan voorop. 
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- verbinden:  in een mondialiserende wereld wordt deze derde functie nog belangrijker. Het 

is het bewustzijn dat in een snel veranderende wereld een plek bestaat waar je ‘thuis’ kunt 

zijn, die je kansen geeft om verantwoordelijkheden te nemen maar waar je ook op kan 

rekenen bij tegenslag. Dit verbinden gebeurt in eerste instantie door de familie. De familie 

bezorgt u een echte thuis.  Het is de plaats waar je jezelf kan ontplooien, waar waarden en 

kennis worden doorgegeven, waar je leert omgaan en rekening houden met anderen, waar 

je je veilig en beschermd kunt voelen, waar je de kracht vindt om de buitenwereld aan te 

kunnen. Maar ‘thuis’, dat is ook de lokale buurt, het verenigingsleven en de 

taalgemeenschap, waar je kan rekenen op anderen èn voor hen je nek wilt uitsteken.   

- voorzien: de mondiale economische ontwikkeling verslindt massaal grondstoffen en 

energie. Deze massale behoeften veroorzaken ook tekorten, wat de welvaart van de 

huidige en nog meer van de toekomstige generaties bedreigt. Vermits de mondiale 

economie vooral gebaseerd is op fossiele brandstoffen, komt zelfs het leven op de planeet 

in het gedrang. Inzake duurzaamheid wordt de samenleving uitgedaagd om tegelijkertijd 

een mondiale welvaartsspreiding te aanvaarden, verder te zorgen voor de eigen welvaart, 

ons consumptiepatroon in de juiste banen te leiden, de kansen van de komende generaties 

veilig te stellen en te voorkomen dat het leven van mens, plant en dier in het gedrang 

komt. 

 

Subsidiariteit als uitgangspunt 

 

Om de menselijke maat te behouden of terug te vinden in een wereld van schaalvergroting, blijven 

wij uitgaan van het subsidiariteitsprincipe: het meeste geschikte niveau moet beslissen, vanuit het 

idee dat de beslissingen zo dicht mogelijk bij de betrokkenen moeten liggen.  

Het subsidiariteitsprincipe is essentieel om onze eigen sociale markteconomie niet te laten 

verdwijnen in de tsunami van het Angelsaksische model. Dit neoliberale model heeft de voorbije 

maanden zijn desastreuze tekorten laten zien. Het subsidiariteitsprincipe is bovendien een 

voorwaarde voor de realisatie van de andere principes van ons mens- en maatschappijbeeld: 

wederkerigheid, gelijkwaardigheid, participatie, solidariteit en verantwoordelijkheid. Subsidiariteit 

maakt wederkerigheid mogelijk, namelijk dat in het geheel van een vrije en solidaire samenleving 

die kansen wil scheppen voor iedereen, elke mens zijn bijdrage dient te leveren om die actieve 

kansensamenleving te realiseren. 

De veelzijdige talentontwikkeling moet haar weerslag krijgen in het onderwijs en de vorming, die 

niet alleen de arbeidsmarkt als einddoel mogen hebben. Het einddoel van onderwijs en vorming 

blijft de mens zelf. De opvoeding tot vrije, denkende, kritische en maatschappelijk betrokken 

personen is daarom van groot belang: wie verbonden leeft, is gelukkiger, en gelukkige mensen 

zijn ook betere burgers (en andersom). 
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Subsidiariteit formuleert antwoorden op de zorgen van de mensen door een bestuur dat het 

dichtst bij de mensen staat en het best de noden en behoeften opspoort. Het Vlaamse 

beleidsniveau is vandaag al heel belangrijk voor het dagelijkse leven van de mensen. De Vlaamse 

overheid regelt het onderwijs van onze kinderen, de manier waarop we wonen, bouwen, de 

begeleiding bij het zoeken naar een job, de zorgverlening wanneer we ouder worden, enz.  

De economische crisis heeft al uitgewezen dat de mensen en de bedrijven belang hebben bij een 

krachtdadige Vlaamse overheid die hun problemen met de juiste vertrouwenswekkende 

maatregelen, ook op langere termijn, verhelpt. 

Vanuit dit subsidiariteitsprincipe zijn voor ons de lokale besturen en Vlaanderen de belangrijkste 

beleidsniveaus. De deelstaten zijn het best geplaatst om te bepalen welke kerntaken zij nog 

willen toevertrouwen aan de Belgische overheid. Dat is het algemeen streefdoel van de grondige 

staatshervorming waar we aan verder willen werken en die het zwaartepunt van de bevoegdheden 

bij de deelstaten moet leggen. Een Copernicaanse omwenteling is noodzakelijk: de federale staat 

is niet langer de zon waarrond de deelstaten draaien; het zijn de deelstaten die het centrum 

vormen en de federale staat stelt zich dienstbaar op. Daarbij moet de verbondenheid tussen 

Vlaanderen en Brussel, onze hoofdstad, open en positief worden uitgebouwd.  

Vlaanderen, als eerste beleidsniveau, kadert in het huidig meerlagig bestuur. De groeiende 

vervlechting tussen het lokale, regionale, nationale, Europese en mondiale bestuursniveau heeft 

een impact op elk bestuursniveau. De handelingsbevoegdheid van de diverse overheden staat 

meer en meer naast elkaar en de overheden functioneren in een netwerk van voortdurende 

wisselwerking en onderlinge verbanden. Dit biedt nieuwe taken en mogelijkheden voor 

Vlaanderen, die we voluit willen aangrijpen om onze bestuurskracht uit te bouwen. 

Tegenover de groeiende internationalisering en Europeanisering geeft de nabije aanpak van de 

Vlaamse overheid mensen een gevoel van identiteit. Ook daarom moet Vlaanderen over alle 

mogelijkheden beschikken om te functioneren als krachtige politieke entiteit. 

 

Een meer menselijke economie 

 

Christendemocraten streven een zo goed mogelijk leven voor zoveel mogelijk mensen na. Dit 

veronderstelt voldoende (her)verdeelde welvaart die wordt verzekerd door een systeem van door 

solidariteit opgebouwde sociale zekerheid. Het personalisme, dat aan de basis ligt van ons denken 

over economie, gaat er evenwel van uit dat aan het respect voor de menselijke waardigheid niet 

alleen voldaan wordt door de groei van de welvaart en door de verzekering van zorg (ziekte, 

handicap, ouderdom). De mens wil ook een zinvol leven.  

Christendemocraten willen de beste sociaaleconomische voorwaarden scheppen om een zo goed 

mogelijk en zinvol leven voor zoveel mogelijk mensen – inclusief de toekomstige generaties - 

mogelijk te maken. De weg daartoe is een evenwicht tussen economische dynamiek en sociale 

rechtvaardigheid, tussen persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit, en tussen economie en 
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ecologie. Dit evenwicht vinden we via overleg: het overlegmodel zorgt ervoor dat zoveel mogelijk 

mensen betrokken zijn bij en zich engageren voor het gemeenschappelijk doel.  

In onze visie op sociaal gecorrigeerde markteconomie is de markt geen doel op zich maar een 

middel: een middel om de krachten te benutten van de competitie, het vrije initiatief en het 

privébezit. Het doel is sociaal: we willen dat allen, ook de zwakste leden van de samenleving, 

vruchten kunnen plukken van onze gezamenlijke inspanningen en actief kunnen deelnemen aan 

de vooruitgang van het geheel,  zonder de kansen van de toekomstige generaties te 

hypothekeren. 

Op die wijze bouwen wij uit eigen beweging én samen de samenleving op. De samenleving is niet 

van de staat en ook niet van de markt, ze is van de mensen en dit in allerlei 

samenwerkingsverbanden. Wat inhoudt dat staat, markt en zelforganisatie (middenveld, sociale 

partners, verenigingen) elkaar in evenwicht houden. 

De markt (het mededingingsprincipe dus) alleen is niet in staat om zonder staatsinterventie in te 

staan voor de nodige herverdeling en om sommige externe markteffecten, zoals milieuvervuiling, 

op te lossen. Het gaat dus om een nieuwe balans tussen burger, markt en overheid, in het kader 

van een wereldeconomie. 

De uitdagingen zijn groot omwille van de economische situatie maar ook omwille van de 

gevolgen van de vergrijzing waardoor een toenemende nood aan zorgzaamheid en solidariteit 

ontstaat.  Daarom is een sterke sociaal-economische onderbouw nodig, door de creatie van een 

positief ondernemersklimaat, met de volle verantwoordelijkheid ook van alle sociale partners via 

het sociaal overleg en door investeringen in infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling, zonder de 

sociale en milieuaspecten onder het tapijt te vegen. 

Nu economisch een en ander op losse schroeven staat moeten we nog meer bezorgd zijn om de 

sociaal-economische situatie in Vlaanderen, om de jobs van de mensen en om de toekomst van 

onze bedrijven. Structurele maatregelen dringen zich op zoals het verder investeren in onderzoek 

en ontwikkeling met het oog op de uitbouw van een innovatieve, hoogwaardige en duurzame 

kenniseconomie. Want als het tij keert, mogen we de boot niet missen. 

 

Meer Vlaanderen 

 

Essentieel in dat verband is ook een verdere staatshervorming, die Vlaanderen meer sociaal-

economische armslag geeft. Momenteel zijn de bevoegdheden – en dus de beleidsinstrumenten 

en de financiële middelen - te versnipperd. Bovendien hebben Vlaanderen en Wallonië hun 

specifieke problemen en andere beleidsvoorkeuren. Elke deelstaat heeft dus nood aan andere 

maatregelen, gericht op doeltreffende oplossingen en aangepast aan hun beleidsvisie. 

Vlaanderen moet meer bevoegdheden krijgen om o.m. een eigen arbeidsmarktbeleid te voeren, 

om doelgroepen van werklozen aan het werk te zetten, om het ondernemerschap (meer) te 

kunnen stimuleren via fiscale maatregelen, om de gezinnen krachtiger te ondersteunen, om een 
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coherent en effectief zorgbeleid te ontwikkelen, enz. Een grondige staatshervorming moet ook 

gepaard gaan met een grotere fiscale en financiële verantwoordelijkheid van alle overheden. 

De kwaliteit van de overheidsinstellingen kan nog beter. De wijze waarop de overheid werkt, 

beïnvloedt immers sterk onze  welvaart en wordt belangrijker in de internationale concurrentie. 

In de opbouw van een hechte Vlaamse samenleving hebben de gemeenten een onvervangbare rol. 

Met hetzelfde doel willen wij de nodige ruimte voor de erkenning van het belang van het privaat 

initiatief, van het verenigingsleven, van wat het middenveld genoemd wordt. 

Vlaanderen moet doorgaan in zijn aloude traditie van internationale openheid en vrij verkeer van 

personen en ideeën. Het moet openstaan voor Europa, voor de wereld, en voor de andere 

gemeenschappen in België. Een volwassen identiteitsbeleving gaat samen met openheid en 

respect voor andere culturen – waarbij het voor zich spreekt dat dit respect wederzijds is – en 

solidariteit met andere volkeren. Vlaanderen is het trouwens aan zijn traditie en aan zijn positie 

van wetgevende deelstaat verplicht om ook in het groeiende Europa een centrale rol te spelen. 

De Vlaamse gemeenschap moet een open, tolerante en warme gemeenschap zijn die tegelijk 

waarde hecht aan de eigen taal en cultuur. Openheid en eigenheid kunnen niet zonder elkaar. 
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II. EEN STERK ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID 

 

II.1. ZOVEEL MOGELIJK MENSEN AAN HET WERK HOUDEN EN KRIJGEN 

 

De jongste maanden is de sociaal-economische situatie in Vlaanderen grondig omgeslagen.  

Wat startte als een financiële crisis is in een zeer snel tempo ook een economische en sociale 

crisis geworden. Op een half jaar tijd evolueerden de goede economische vooruitzichten naar 

zeer sombere prognoses. Deze situatie heeft ongetwijfeld gevolgen voor de structuur van de 

economie, maar toont evenzeer aan dat jobzekerheid geen zekerheid meer is. Wij moeten meer 

investeren in werkzekerheid. Investeren in onze loopbanen en investeren in onze competenties 

zal de komende decennia nog meer dan nu een noodzakelijkheid worden. Competentiegericht 

werken, recruteren, bemiddelen ... zal op grote schaal doorgang moeten vinden in onze 

arbeidsmarkt. In eenieders loopbaan zal de ontwikkeling van zijn of haar talent of competenties 

een meer centrale rol spelen.  

Daarnaast zijn we er ons van bewust dat op langere termijn de arbeidskrapte opnieuw voelbaar 

zal worden. Dit klinkt misschien vreemd in tijden van economische crisis met stijgende 

werkloosheidscijfers, maar de feiten zijn duidelijk. Ongeacht de huidige recessie zal 

demografisch gezien de arbeidsmarkt de komende decennia verder aanspannen. Zonder 

fundamentele verhoging van de werkzaamheidsgraad zullen we in 2030 in Vlaanderen zowat 

300.000 arbeidskrachten minder beschikbaar op de arbeidsmarkt hebben. Willen we ons 

economisch draagvlak versterken teneinde onze welvaart op peil te houden en ons sociaal stelsel 

veilig te kunnen stellen, zullen we ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen, zo lang 

mogelijk aan het werk kunnen (blijven). 

Rekening houdende met de grote uitdagingen zijn onze algemene doelstellingen: meer mensen 

aan de slag te krijgen, meer mensen aan de slag te houden, meer mensen op de arbeidsmarkt 

met een betere vorming en opleiding, minder werkzoekenden ook bij specifieke groepen en 

minder langdurig werkzoekenden, een loopbaanbeleid dat werken mogelijk maakt. 

Voor CD&V is een job niet enkel een economisch maar ook een sociaal gegeven, en dit wel in een 

dubbele betekenis.  Enerzijds geeft een job de mogelijkheid aan mensen om een inkomen te 

verwerven maar ook om talenten te ontwikkelen.  Een job maakt mensen sterk.  Het geeft mensen 

kansen om zich te ontwikkelen en zich te ontplooien.  Het is daarom een cruciale pijler in de 

uitbouw van onze actieve kansensamenleving.  Anderzijds creëren jobs welvaart.  Je kan niet 

verdelen zonder te verdienen.  Herverdelen en mensen meetrekken die het moeilijk hebben is niet 

mogelijk wanneer je mensen ook niet kansen geeft om vooruit te geraken.  Zonder een sterk 

economisch Vlaanderen is er geen sterk sociaal Vlaanderen mogelijk.  
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Om die reden staat CD&V volledig achter de doelstelling van het Pact 2020 om uiterlijk tegen 

2020 de werkzaamheidsgraad van 70% te realiseren. De werkzaamheidsgraad van vrouwen moet 

blijven stijgen tot minstens de Lissabonnorm van 60% en voor kansengroepen stijgt de 

gemiddelde jaarlijkse groei tot minstens 1 procentpunt. De Europese doelstelling voor 55 

plussers komt daarmee in zicht. CD&V wil mee investeren aan de werkbaarheid van jobs. Het Pact 

2020 stelt dat de werkbaarheid jaarlijks met 0,5% zou moeten toenemen om in 2020 een 

werkbaarheid van minstens 60% te realiseren, en voor zelfstandigen van 55%.  

 

Onze voorstellen:  

II.1.1. Iedereen nodig 

Versterking van de sluitende aanpak 

• Geleidelijke uitbreiding van de vacature-gerichte aanpak naar alle categorieën van 

werkzoekenden, voor zij die weinig nood hebben aan begeleiding. Op basis van individuele 

profielen worden zij toegeleid naar vacatures. Dit zal toelaten om snel de openstaande 

vacatures in te vullen. 

• Meer maatwerk in een vroege fase voor de werkzoekende die het nodig heeft, zowel op 

vlak van training en begeleiding als op vlak van jobbemiddeling. 

• Effectieve uitbreiding van de sluitende aanpak naar 50-plussers. Dit vereist een 

aangepaste begeleidingsaanpak, collectief waar mogelijk, individueel waar nodig, afgestemd 

op zowel kortgeschoolden maar ook op werkzoekende hooggeschoolde 50-plussers. CD&V 

wil maximaal inzetten op outplacement voor oudere werknemers om hen op zo kort 

mogelijke termijn terug aan het werk te krijgen bij een andere werkgever of als 

zelfstandige.  

• Zodra een schoolverlater zich inschrijft bij de VDAB en aan zijn wachttijd begint, heeft hij 

recht op begeleiding in zijn zoektocht naar werk. 

 

Versterking van het herstructureringsbeleid 

• Aan alle werknemers die ontslagen worden bij collectief ontslag of herstructurering wordt 

een begeleidingsaanbod gedaan in het kader van een tewerkstellingscel; dit vereist een 

uitbreiding van het aantal sociale interventie-adviseurs en van de begeleiding van 

werkzoekenden ingeschreven in een tewerkstellingscel. 

• Er wordt werk gemaakt van één elektronisch portaalsysteem voor herstructureringen 

waarop zowel de gewestelijke als de federale ondersteuning beschikbaar is.  

• De gewesten staan in voor de erkenning van het activeringsluik van de 

herstructureringsplannen; de Vlaamse regering zal erop toezien dat oudere werknemers 
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hierbij niet in eerste plaats geviseerd zullen worden; de VDAB werkt mee aan de invulling en 

concretisering ervan. 

• We hebben ook aandacht voor slachtoffers van faillissementen. Werknemers kunnen voor 

begeleiding terecht bij het Herplaatsingsfonds. We breiden het Herplaatsingsfonds ook 

uit om gefailleerde zaakvoerders te begeleiden naar een nieuwe beroepsactiviteit, hetzij als 

zelfstandige, hetzij als werknemer. 

 

Versterken van arbeidsmobiliteit 

• Interregionale arbeidsmobiliteit blijft een noodzaak. 

• CD&V pleit voor intensiever investeren in taalopleidingen.  

• Er zal ook meer werk gemaakt worden van de grensoverschrijdende 

arbeidsmarktwerking, in het bijzonder met Wallonië, Brussel, Nederland en Frankrijk. 

Essentieel zijn een versterkte, gestructureerde samenwerking tussen de gewestelijke 

diensten voor arbeidsbemiddeling en de realisatie van grensoverschrijdend vervoer.   

• Wat de economische migratie betreft, wil CD&V prioritair de activering van eigen 

arbeidsmarktreserves en dan de arbeidsreserve op de EU-markt. Economische migratie van 

buiten de EU is pas aan de orde als alle alternatieven zijn uitgeput en voor noden die niet op 

een andere manier kunnen worden aangepakt. 

 

Activering van moeilijk bemiddelbare mensen en niet-actieven 

• Deze mensen bereiken, vereist aangepaste strategieën en recepten waarbij we hun 

competenties beklemtonen. Partnerschappen tussen o.a. werk en welzijn of tussen werk en 

de gezondheidssector, zullen daarvoor met het oog op specifieke trajecten opgestart 

worden. 

• Personen met een handicap : de vernieuwingen doorgevoerd in 2008 zullen in de volgende 

legislatuur geëvalueerd worden, in het bijzonder inzake het bereik van alle categorieën en 

van een geïntegreerde aanpak bekeken vanuit de doelgroep (één loketbenadering). 

• We ontwikkelen een activeringsbeleid en een toeleiding op maat voor groepen die 

momenteel weinig bereikt worden, zoals bijvoorbeeld de inactieven, d.w.z. de groep die 

zich niet (meer) aanbiedt op de arbeidsmarkt en herintreders, die dikwijls met eigen 

drempels geconfronteerd worden. Bovendien zal Vlaanderen streven naar de coördinatie en 

de creatie van synergieën tussen de domeinen arbeid, sociale economie, opleiding, welzijn 

en zorg. 

• De begeleiding van de leefloners naar de arbeidsmarkt moet versterkt worden. In dit kader 

treedt de VDAB in overleg met het OCMW en de lokale overheid om dit activeringsbeleid 

vorm te geven. 
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• De “harde kern” van langdurig werkzoekenden dient op basis van de individuele 

kwalificaties en mogelijkheden, te worden doorverwezen naar een aangepast traject.  De 

trajectbegeleider is daarbij een belangrijk element in de kwaliteit van het activeringstraject. 

• Ook de groep van armen, in het bijzonder de groep van de generatie-armen worden mee 

aangesproken in aangepaste arbeidsmarkttrajecten. 

• Ook allochtonen blijken het nog steeds moeilijk te hebben op de arbeidsmarkt. Bijzondere 

aandacht zal blijven gaan naar taalopleiding en naar meer mogelijkheden voor taaltrajecten 

op de opleidings- en werkvloer. 

• CD&V ijvert voor het openstellen van de sociale economie voor mensen met psychische 

problemen. Daarom zal Vlaanderen de dagactivering van mensen met psychische 

problemen ondersteunen. 

 

Evenredige arbeidsdeelname van vrouwen en kansengroepen 

• In alle tewerkstelling- en opleidingsmaatregelen wordt minstens een evenredige 

deelname gerealiseerd van kansengroepen. 

• Kansengroepen moeten beter vertegenwoordigd worden in overheidsdiensten. CD&V is 

voorstander van het voeren van een doorgedreven aanmoedigingsbeleid ten aanzien van de 

kandidaat sollicitanten. Selectietesten voor wervingsreserves dienen 

afkomst/cultuurneutraal te zijn.  

• Het diversiteitsbeleid wordt voortgezet. Tegen 2015 moet de helft van de bedrijven een 

actieve aanpak op vlak van diversiteit en non-discriminatie voeren. We voorzien de nodige 

ondersteuning voor KMO’s. 

• Aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt willen we ook extra stimuli voorzien om de 

duurzame tewerkstelling van kansengroepen mee te ondersteunen. De huidige 

loonkostmaatregelen worden geëvalueerd en waar nodig versterkt. Doelgroepwerknemers 

mogen zeker niet duurder worden. De gewesten moeten bevoegd worden voor 

lastenverlagingen voor doelgroepen. De 55-plussers zijn in dit kader een prioritaire groep. 

Loonkostmaatregelen zullen via één loket kunnen aangevraagd worden.  

• Binnen het diversiteitsbeleid moet er aandacht zijn voor gelijke kansen voor mannen 

en vrouwen op de werkvloer. CD&V wil de loonkloof daadwerkelijk aanpakken door een 

‘spiegelclausule’ op Vlaams niveau. Naar analogie met o.a. landen als Frankrijk, Italië, 

Portugal en Zweden willen we een onderhandelingsplicht voor de sociale partners en een 

rapporteringsplicht voor de werkgevers.  
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II.1.2. Vlaanderen ontwikkelt zijn talenten 

• Een loopbaanbeleid staat cruciaal: talentontwikkeling door levenslang leren. We 

voorzien de ontwikkeling van een laagdrempelig en pragmatisch ICT-instrument voor 

competentiemanagement dat vorm krijgt in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). In 

het POP kan iedere persoon aangeven wat zijn of haar ontwikkelingswensen, levens- en 

kennisdoelen zijn voor een bepaalde periode. Dit kan besproken worden met de werkgever, 

de loopbaanbegeleider,… Voorwaarden voor realisatie van deze benadering is een 

uitbreiding van het loopbaanbeleid en van de begeleiding van kansengroepen. 

• In het kader van het POP maken we prioritair werk van de realisatie van een digitaal 

competentieportfolio. De samenstelling van dit portfolio start in het onderwijs en bevat een 

overzicht van alle verworven diploma’s, competenties, ervaring,… Deze gegevens worden 

elektronisch bijgehouden. Noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie ervan is de uitbouw 

van een Vlaamse kwalificatiestructuur, om tot een concrete inschaling van o.a. 

deelcertificaten te komen. 

• We introduceren werkplekleren in alle opleidingsvormen, dus ook in het ASO als 

vroegtijdige, eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Dit wordt geleidelijk ingevoerd met 

voorrang voor het BSO en het TSO. Werkplekleren moet steeds een educatieve meerwaarde 

hebben. Samenwerking tussen scholen en bedrijven, aangevuld met sectorale initiatieven 

zullen versterkt worden, evenals stages voor leerkrachten in de praktijk. Scholen zullen 

krachtige leeromgevingen zijn, ingebed in het sociaal-economisch weefsel 

• Iedereen krijgt de kans om door vorming of door praktijkervaring competenties op te 

bouwen en te laten erkennen.  Met het oog op een versnelling en verruiming van de 

toepassing van Elders of Eerder Verworven Competentie (EVC), evalueren we de huidige 

procedure van erkenning en maken we werk van een stelselmatige introductie van EVC 

in de overheidstewerkstelling. Meer concreet willen we de kostprijs van de EVC procedure 

in het hoger onderwijs reduceren naar het niveau van die van de ervaringsbewijzen. 

Daarnaast maken we werk van een stelselmatige introductie van EVC in de 

overheidstewerkstelling. Ook zou het systeem van ervaringsbewijzen verder uitgebreid 

moeten worden naar meer  beroepen. 

• Als er geen einddiploma wordt gehaald, worden er deelcertificaten toegekend. 

• Het loopbaandenken en persoonlijk ontwikkelingsplan moeten ertoe bijdragen dat in alle 

bedrijven competentiegericht rekruteren en permanente vorming een plaats krijgen. De 

overheid moet de nodige ondersteuning geven. 

• Deelnemen aan vorming en opleiding dient gestimuleerd te worden. We voeren een 

leerrecht of interprofessioneel leerstatuut voor werkenden in dat minstens de bestaande 

rechten integreert. We heroriënteren de opleidingscheques i.f.v. de arbeidsmarkt.  
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Ze moeten prioritair aangewend worden voor opleidingen die meer kansen bieden op de 

arbeidsmarkt, voor knelpuntberoepen en voor kansengroepen, met name allochtonen,  

personen met een handicap en 50+’ers.  

De opleidingscheques worden beschikbaar voor iedereen die actief is op de 

arbeidsmarkt. We maken werk van één loket waar alle info inzake aanbod van opleidingen, 

financiering, rechten en plichten, eenvoudig te vinden is.  

De opleidingscheques moeten ook openstaan voor personen zonder een 

arbeidsovereenkomst om alle kansen te bieden aan mensen die (opnieuw) op de 

arbeidsmarkt willen komen.  

• Loopbaanbegeleiding dient voor iedereen toegankelijk te zijn. 

• Het competentie- en opleidingsaanbod kan nog sterker vraaggericht uitgewerkt worden. 

Voor CD&V zal een versterking van de sectorale invalshoek hiertoe bijdragen. Sectorale 

opleidingsfondsen groeien tot expertisecentra en draaischijven voor competentiebeleid. 

Specifieke beroepsgerelateerde opleidingen worden best georganiseerd door 

gespecialiseerde partners. 

 

II.1.3. Investeren in duurzame jobs en duurzame loopbanen 

• De VDAB voorziet in elke lokale werkwinkel een loopbaandienstverlening. 

• CD&V wil de klassieke tewerkstellingsprogramma’s verder hervormen in 

werkervaringsmogelijkheden. 

• Een grotere harmonie tussen arbeid en gezin, ongeacht het beroepsstatuut van de 

ouder. Een overheidsbeleid dat een betere afstemming tussen gezin en arbeid ondersteunt, 

voor zowel vrouwen als mannen, is prioritair. Het gaat om onder meer de verdere uitbouw 

van de kinderopvang, meer zieken- en ouderenopvang, voldoende ruim aanbod van 

diensten voor gezinstaken door de sociale economie en de ondersteuning van gezinstaken 

door bedrijven in het kader van de sectorale aanpak.  

• We maken werk van duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

• We maken blijvend werk van een anti-stress beleid, zetten de strijd tegen discriminatie en 

pesten op het werk voort en evalueren de toepassing/impact van de 

gezondheidszorgdoelstellingen op bedrijfsniveau en sturen waar nodig bij. 

• CD&V wil via een groeipad verder investeren in de ontwikkeling van de sociale economie in 

Vlaanderen.  De huidige instrumenten zijn te sterk verkokerd.  De afstand tot de 

arbeidsmarkt dient een belangrijk instapcriterium te worden.  Tussen de reguliere en de 

sociale economie moet er meer samenwerking komen.  We zullen investeren in instrumenten 

op maat van de werknemer om doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt mogelijk te 

maken.  Een vereenvoudiging van de ondersteuningsstructuren is hierbij aangewezen.  



CD&V-Verkiezingsprogramma voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 

 17 

• We investeren in de kwaliteit van het woon-werkverkeer. 

 

II.1.4. Sterke werking en diensten als basis voor sterk beleid 

De VDAB is voor het realiseren van de objectieven van haar beheersovereenkomst ook 

aangewezen op het aanbod en de diensten van andere partners/actoren. Hiertoe moeten de 

nodige samenwerkingen kunnen ontwikkeld worden met zowel commerciële als niet-commerciële 

partners. Een efficiënte aansturing van het arbeidsmarktbeleid betekent eveneens dat de reeds 

beschikbare capaciteit en de deskundigheid die bij de aanbieders aanwezig is, maximaal ingezet 

en benut wordt. In dit kader verdient het bestaande en kwalitatief uitgebouwde aanbod van de 

ngo-derden op vlak van geïntegreerde en integrale begeleidingstrajecten voor kwetsbare groepen, 

bijzondere aandacht en dient onderzocht te worden op welke manier de specifieke rol en impact 

van deze ngo-derden (of sector)  verder verzekerd kan worden in het toekomstig 

werkgelegenheidsbeleid.  

 

• VDAB focust momenteel op de transitie van werkloosheid naar werk. Dit activeringsbeleid 

wordt in de toekomst geflankeerd door een gegarandeerde universele 

loopbaandienstverlening voor burgers en bedrijven. Ook het bereik van KMO’s zal een 

aandachtspunt zijn. 

• We onderzoeken hoe de niet-commerciële derden een effectieve rol kunnen blijven 

spelen in efficiënt tewerkstellingsbeleid. 

• Ruimere bevoegdheden van de gewesten op het vlak van beschikbaarheid, 

doelgroepenbeleid, opleiding en vorming, bemiddeling en 

tewerkstellingsprogramma’s dringen zich op. Met die uitgebreide bevoegdheden wil 

CD&V het arbeidsmarktbeleid versterken door : 

- de positie van doelgroepen te verbeteren door extra loonkostverlagende 

maatregelen voor doelgroepen met een minder goede arbeidsmarktpositie; 

- de bemiddelaars te versterken in hun opdracht door bemiddeling en controle in 

één hand te brengen, door een consequent uitvoeringsbeleid te voeren op vlak van 

beschikbaarheid (passende dienstbetrekking) en door een grotere transparantie in 

de vrijstellingen; 

- door integratie van het industrieel leerlingenwezen als een structurele versterking 

van het alternerend leren; 

- een versterking van het opleidingsaanbod met o.a. de uitbouw van een leerrecht 

gebaseerd op de sterke punten van het betaald educatief verlof. 
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II.2. ELKE MENS TELT 

 

Bij CD&V telt elke mens.  Afhankelijkheid is menselijk, niet onmenselijk en in die zin deel van het 

leven.  Maar een samenleving heeft de plicht mensen die afhankelijk zijn van anderen, optimaal te 

ondersteunen.  Ook in moeilijke omstandigheden primeert immers de menselijke waardigheid. 

Zorg is dan ook één van de vier pijlers die onze actieve kansensamenleving vorm geven. Want ook 

mensen die zorg behoeven, verdienen voor ons alle kansen. 

Tijdens de afgelopen legislatuur zijn er dan ook grote inspanningen geleverd om te vermijden dat 

mensen zomaar aan hun lot overgeleverd blijven.  Nochtans blijven de uitdagingen in deze 

sector, ook op het vlak van de infrastructuur, groot omwille van de wijzigende maatschappelijke 

behoeften en sociaaldemografische ontwikkelingen. Maar zorgaanbod is niet alleen een zaak voor 

de overheid.  Finaal staat niet de overheid in voor een goede ondersteuning voor zorgbehoevende 

mensen. Wel ondersteunt de overheid zij die deze zorg waar maken. Organisaties met een 

zorgaanbod zijn dan ook niet te herleiden tot onderaannemers van de overheid. 

Ook in de toekomst wil CD&V blijven inzetten op zorg.  Zoals het Pact 2020 voorziet, moet er 

tegen 2020 een toegankelijk en betaalbaar kwaliteitsvol aanbod zijn aan hulp- en zorgverlening. 

Bij de organisatie van het volledige hulp- en zorgcontinuüm staan efficiëntie, effectiviteit en 

daardoor de kwaliteit vanuit het oogpunt van de gebruiker centraal. De eerstelijnszorg en 

thuiszorg moeten versterkt worden. Voor de ondersteuning en de zorg voor personen met een 

handicap, de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdbijstand en de ouderenzorg moet een 

voldoende aanbod gecreëerd zijn. 

Het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid heeft internationaal een goede reputatie. Vlaanderen 

moet zich naar 2020 toe op dat gebied verder profileren – ook internationaal -als medisch 

centrum en investeren in nieuwe toepassingen voor geneeskunde en zorg.  Een optimalisering 

van competenties  en specialisaties ondersteund door een progressieve  ICT ontwikkeling is 

daarbij zeer belangrijk. Door dit als een internationale troef uit te spelen en de deskundigheid 

nog te vergroten, wordt het zorgaanbod ook in Vlaanderen hierdoor beter, efficiënter en 

effectiever. 

Tijdens de afgelopen legislatuur heeft de Vlaamse regering breed geïnvesteerd in welzijns- en 

gezondheidszorg: het budget steeg met 38%. Het zorgaanbod werd aanzienlijk verruimd om meer 

mensen te kunnen helpen en de tenlastenneming vanuit de Vlaamse zorgverzekering werd 

verhoogd. Er werden belangrijke nieuwe initiatieven genomen, zoals deze om mensen te helpen 

die te kampen hebben met een schuldenlast. Vertrekkende van de vaststelling dat het aandeel van 

de 65-plussers stijgt van 18% tot 26% in 2030, werd een woon-zorgconcept ontwikkeld als basis 

voor een Vlaams ouderenzorgbeleid, waarbij ‘zorg op maat’ en ‘naadloze zorg’ sleutelconcepten 

zijn. Het overgrote aantal ouderen wenst zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving ‘thuis’ te 

blijven wonen op een zo comfortabel mogelijke manier, ongeacht of ze al dan niet zorgbehoevend 

zijn. Aanpassingen van de woning, een veilige woonomgeving, een gedifferentieerd zorgaanbod, 
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waarbij residentiële zorg en thuiszorg complementair zijn, kunnen het ‘thuis blijven wonen’ 

bevorderen.  

Omdat het nog steeds beter is te voorkomen dan te genezen wil CD&V meer inzetten op de 

preventieve gezondheidszorg. 

 

Onze voorstellen: 

II.2.1. Een kwaliteitsvol en toekomstgericht zorgaanbod 

Voor CD&V moet de hulp- en dienstverlening voldoen aan basisvoorwaarden die voor alle  

aanbieders gelijk zijn. Wij willen evenwel niet dat de overheid inhoudelijk gaat voorschrijven hoe 

hulp moet worden verleend. De inspectiemechanismen moeten worden doorgelicht en 

desgevallend worden bijgesteld. CD&V is van oordeel dat residentiële zorginstellingen in hun 

streven naar kwaliteit moeten aangemoedigd worden door het promoten van de onderlinge 

vergelijking van geleverde kwaliteit. 

CD&V steunt innovatie in residentiële zorginstellingen ten volle en zal daarom overgaan tot de 

oprichting van een innovatiehub in Vlaanderen.  

Het is onze ambitie om, in functie van de behoeften, per werkingsgebied tot een duidelijk 

geformuleerd aanbod te komen. Bij de vrijmaking van middelen voor de uitbreiding van een 

aanbod, moet met de verschillen per werkingsgebied rekening worden gehouden. Samenwerking 

tussen initiatiefnemers, kwaliteit van zorg en een optimale schaalgrootte staat hierbij centraal. 

Zorg is geen economisch product. Het zorgaanbod kan niet alleen bepaald worden door vraag en 

aanbod. Het aanbieden van zorg is ook waardegedreven. In de zorg moet respect voor 

menswaardigheid boven de ambitie van winstmaximalisatie staan. Kwalitatieve commerciële 

zorgaanbieders kunnen partners zijn om een adequaat zorgaanbod te realiseren. Investeringen 

door de overheid dienen echter prioritair te gaan naar die partners waar winstgevendheid niet 

primeert.  

Wij ondersteunen het vrij en waardegedreven initiatief en willen daarom een correcte en 

toereikende subsidiëring. CD&V zal, waar een optimale inzet van publieke middelen dit verlangt, 

een subsidiëring van welzijns- en gezondheidszorg voorzien voor samenwerking van 

initiatiefnemers. 

II.2.2. Zorgen voor mensen die zorgen voor mensen  

• Mantelzorg versterken. CD&V wil in elk Sociaal Huis een informatiepunt voor 

mantelzorgers. Wij voorzien psychosociale ondersteuning voor personen met dementie en 

hun omgeving. De vaardigheden van mantelzorgers worden maximaal erkend als Elders 

Verworven Competenties (EVC). 

• Zorg door vrijwilligers financieel schragen. Het budget voor de autonome 

vrijwilligerszorg moet worden verhoogd zodat de initiatiefnemers het subsidiebedrag ook 

voor personeelskosten kunnen aanwenden.  
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• Bijzondere aandacht voor noden in de professionele zorg.  

Naast de creatie van voldoende aanbod in de zorg, is er nood aan voldoende 

gekwalificeerd personeel om zorg te verstrekken. 

CD&V wil voldoende en geschikte krachten aantrekken in de welzijns- en 

gezondheidszorg. De huidige personeelsnormen worden geëvalueerd op basis van het 

subsidiariteitsprincipe (de juiste mensen de juiste taken laten doen) en de inzet van 

technologische hulpmiddelen. Dit plan zal ook gericht zijn op opleidingen op de 

arbeidsvloer en meer diversiteit in het personeelsbestand. Diploma’s mogen niet langer 

het enige, bepalende criterium zijn voor de aanwerving van het gesubsidieerd personeel. 

Bewijzen, verworven via de al bestaande EVC-procedure (Elders Verworven Competenties), 

moeten bij de recrutering voor bepaalde jobs of functies als volwaardig aanzien worden.  

Ook in de zorg moeten we de 50-plussers actief durven houden en niet (bijna) 

systematisch op een zijspoor zetten.  De anciënniteitsevolutie van het personeel moet 

uniform doorgerekend worden in de subsidiëring van welzijns- en 

gezondheidsvoorzieningen. De sociale economie wordt geopend voor de residentiële 

ouderenzorg en de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. 

 

II.2.3. Welzijn en koopkracht 

• In de welzijnssector legt CD&V de nadruk op een toereikend aanbod en de 

betaalbaarheid ervan. 

• In de Vlaamse zorgverzekering worden de maandelijkse vergoedingen voor senioren 

geïndexeerd. We voorzien in een verhoogde tussenkomst voor mensen met een zware 

zorgkost, met een differentiëring in de ten lastenneming.  

• Betaalbare kinderopvang is essentieel. 

• De inspanningen inzake preventie en hulpverlening bij schuldenlast worden 

opgedreven. 

 

II.2.4. Sterkere lokale welzijns- en gezondheidszorg 

• De lokale overheden kennen als geen ander de specifieke gezondheidsrisico’s  en -noden 

van hun bevolking. De gemeenten moeten een ‘sociaal convenant’ kunnen afsluiten met 

de Vlaamse overheid waarin naast preventieve gezondheidszorg ook mantelzorg en 

schuldbemiddeling kunnen worden opgenomen. 

• Wij willen in elke gemeente een lokale gezondheidsraad waarin de huisartsenkringen 

vertegenwoordigd zijn, alsook andere lokale gezondheidsverstrekkers, een schepen voor 

gezondheid en een gezondheidsambtenaar (gestuurd door de regionale LOGO’s). 
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• Een toereikende subsidiëring die ervoor moet zorgen dat het bedrag per voltijds 

personeelslid in elke voorziening gelijk en toereikend is. 

 

II.2.5. Werken aan een goede gezondheid en meer welzijn 

Preventieve gezondheidszorg 

• CD&V wil dat de bestaande preventieprogramma’s een optimaal bereik kennen, voor 

iedereen voldoende beschikbaar en toegankelijk. Preventie mag niet blijven hangen in 

coördinatieopdrachten. Een verhoging van de middelen voor het lokale 

gezondheidsoverleg (LOGO) moet gaan naar het eigenlijke preventiewerk. De aandacht 

voor kansengroepen in de preventieve gezondheidszorg moet worden opgedreven.  

• CD&V blijft inzetten op verdere preventieve acties inzake geestelijke gezondheidszorg, 

hart- en vaatziektes, kanker, obesitas en osteoporose. 

• CD&V blijft inzetten op het realiseren van de gezondheidsdoelstellingen inzake 

depressie en zelfdoding, borstkankeropsporing, middelengebruik (tabak, alcohol, drugs), 

gezonde voeding en meer beweging, en vaccinaties als instrument tegen infectieziekten.  

• We voeren ontradingscampagnes, tegen alle soorten drugs. We dringen het risico op 

verslaving van al deze middelen terug via een algehele strategie met aandacht voor een 

doelgroepenbeleid. 

• Bijzondere aandacht gaat naar de slachtoffers van verkeersongevallen en hun familie.  

• De overheid moet samenwerken met partnerorganisaties met de meeste expertise. 

• Preventieve gezondheidzorg moet levensloopgericht zijn. Beweging, sport, gezonde 

voeding die in alle leeftijdgroepen de gezondheid bevorderen, dragen bij tot ‘actief ouder 

worden’, gezondheid en welzijn van ouderen.  

• Alle toegediende vaccins worden geregistreerd in Vaccinnet, zodat patiënten op ieder 

moment hun vaccinatiestatus kennen. 

• Ook voor personen die in armoede leven is er een toegankelijke en bereikbare 

geestelijke en preventieve gezondheidszorg. 

  

Eerstelijnsgezondheidszorg 

• De huisarts is een centrale figuur in de eerstelijnsgezondheidszorg. CD&V wil zijn/haar 

rol versterken door deze te ondersteunen bij het preventief gezondheidswerk en wil de 

samenwerking tussen huisartsen onderling (groepspraktijken) en met andere 

zorgberoepen (multidisciplinaire groepspraktijken) vanuit de Vlaamse Gemeenschap 

honoreren en ondersteunen. 
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• CD&V wil de huisartsen ook ondersteunen en stimuleren in hun curatieve en preventieve 

opdrachten via onder meer ondersteunende software (als onderdeel van het EMD- 

elektronische medisch dossier) moeten huisartsen op die manier een pro-actief beleid 

kunnen voeren op het vlak van preventieve gezondheidszorg, screenings e.d. CD&V meent 

dat ook apothekers een rol te spelen hebben in preventieve gezondheidszorg. 

• De wijkgezondheidscentra in kansarme buurten zijn een belangrijke partner in een 

laagdrempelig eerstelijnsaanbod. Daarom vraagt CD&V een betere financiering. 

 

Personen met geestelijke gezondheidsproblemen 

• CD&V wil de maatschappelijke positie van psychische en psychiatrische patiënten 

verbeteren en bijdragen tot een meer positieve beeldvorming rond geestelijke 

gezondheidszorg. We verlagen de drempels tot de geestelijke gezondheidszorg en 

waarborgen de toegang voor kansengroepen (armen, etnische minderheden, ouderen, 

personen met een handicap, ...). Ook de toegang tot betaalbare huisvesting en aangepaste 

trajectbegeleiding naar arbeid en opleiding moet verbeterd worden. 

• Wij willen mensen met geestelijke problemen beter bereiken door het “outreachend” 

werken van de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat een deel van de 

capaciteit wordt ingezet om buiten de muren van het centrum voor geestelijke 

gezondheidszorg te werken (bijvoorbeeld in de thuissituatie, bij de huisartsen, in de 

bijzondere jeugdzorg en in de ouderenzorg). De hulpverleningscapaciteit van de centra 

voor geestelijke gezondheidszorg moet daartoe aanzienlijk worden versterkt. 

• Er wordt verder geïnvesteerd in geestelijke gezondheidszorg in de thuissituatie.  

• De Vlaamse overheid maakt structureel middelen vrij om aan kinderen van ouders met 

psychiatrische problemen (KOPP) of met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP), een 

kindvriendelijk en niet-stigmatiserend programma aan te bieden.  

• Er worden structureel middelen ingezet voor de vroegdetectie van psychosen. 

• Ook psychische patiënten en hun families moeten over een kanaal voor 

belangenbehartiging kunnen beschikken. 

 

Een inclusief beleid voor personen met een handicap 

• Wij kiezen voor een inclusief beleid voor personen met een handicap. Waar nodig wordt 

dit beleid (zorg, welzijn) specifiek. De minister verantwoordelijk voor het welzijns- en 

zorgbeleid coördineert het beleid voor personen met een handicap en beschikt over de 

nodige financiële middelen en beleidsinstrumenten om een vooropgesteld inclusief beleid 

en een specifiek zorgbeleid te kunnen ontwikkelen, uit te voeren en in stand te houden.  

• CD&V gaat opnieuw voluit voor uitbreiding van het aanbod via een nieuw 

meerjarenplan voor de ondersteuning van personen met een handicap.  Voor CD&V 
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moeten de inspanningen in de volgende legislatuur minstens even groot zijn als de 

enorme inspanningen die zijn gedaan in de afgelopen legislatuur. 

• Het Persoonsgebonden Budget (PGB) laat personen toe hun zorg zelf in te kopen. CD&V 

volgt dit experiment op en bekijkt de mogelijkheden voor een ruimere toepassing. 

• Er komt één loket voor de aanvragen van hulpmiddelen.  

• Er moet een lijst van herbruikbare hulpmiddelen (bv. rolstoelen, e.a.) voor personen met 

een handicap worden opgemaakt die de Vlaamse Gemeenschap integraal financiert. 

• CD&V wil een correcte personeelsinzetbaarheid en aangepaste financiering voor de 

voorzieningen, zodat op elk moment van de dag een kwaliteitsvolle zorg voor een 

maximum aantal personen met een handicap geboden kan worden.  

• Arbeidszorg situeert zich op het snijvlak tussen zorg en sociale economie: een meer 

gemeenschappelijk en op elkaar afgestemde aanpak is hiervoor nodig: wij investeren in 

arbeidsmatige activiteiten in de zorg, zonder concurrentieverstorend te willen zijn ten 

aanzien van de sociale economie. 

 

Een ruim ouderenzorgbeleid  

• CD&V wil extra waardering voor alle ouderen die zich opmerkelijk verdienstelijk maken in 

het verlenen van zorg. CD&V moedigt de ouderenorganisaties aan om de zorginzet van 

de ouderen te blijven stimuleren. 

• De lokale besturen spelen een belangrijke rol. CD&V wil voldoende middelen voor lokale 

initiatiefnemers om het lokaal ouderenbeleid vorm te geven. 

• CD&V wil de diversiteit van het zorgaanbod in het Woonzorgdecreet uitbouwen en de 

samenwerking tussen thuiszorg, thuisondersteunende zorg als dagverzorging, 

kortverblijf, opvang in gastgezinnen, en residentiële ouderenzorg ondersteunen. Teneinde 

de bestaande wachtlijsten in de ouderenzorg weg te werken, vraagt CD&V de versnelde 

ingebruikname van 12.000 plaatsen voor residentiële ouderenzorg die in de 

programmatie reeds voorzien zijn maar geblokkeerd blijven. 

• In het ruimtelijk structuurplan (RSV) zal expliciet meer aandacht gegeven worden aan de 

problematiek van wonen en welzijn, om het gebrek aan fysieke ruimte voor woon- en 

zorgcentra te verhelpen, 

• Verdere uitbreiding van de gezinszorg en van het aanbod van thuisondersteunende 

diensten is noodzakelijk.  

• De sociale economie wordt opengesteld voor de residentiële ouderenzorg.  

• Opdat Vlaanderen eigen accenten in de uitbouw en diversifiëring van het zorgaanbod zou 

kunnen leggen moet Vlaanderen volledig bevoegd worden voor het ouderenbeleid. 

• CD&V wil bijzondere aandacht voor de problematiek van dementie. 
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• Ook willen we een optimaler ontslagbeleid door ziekenhuizen als een essentiële 

schakel in het kader van de zorgcontinuïteit en de zorg-op-maat. 

 

Nieuwe zorginfrastructuur is ook investeren in mensen.  

• Daarom wil CD&V de infrastructuursubsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor 

Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) aanzienlijk verhogen, zodat de aangroei en 

de vernieuwing van het patrimonium verzekerd blijft. Speerpuntsectoren zijn de 

ziekenhuizen, de ouderenvoorzieningen, de kinderdagverblijven en de voorzieningen voor 

personen met een handicap. 
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II.3. EEN INTENS GEZINSBELEID VOOR ALLE GEZINNEN 

 

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Voor CD&V telt elk gezin, in al zijn 

verscheidenheid. Het gezin kent verschillende vormen: de samenstelling verschilt (leeftijd, 

geslacht, alleenstaand, gehuwd of samenwonend, nieuw samengesteld gezin, met of zonder 

kinderen …), evolueert (alleenstaand, trouwen, samenwonen, scheiden, …), breidt uit en krimpt in 

(geboorte en adoptie, kinderen verlaten het huis, ...). 

Het is allereerst in het gezin dat de mens de wisselwerking beleeft tussen vrijheid en 

verantwoordelijkheid en het belang ervaart van toewijding en inzet. Het is in het gezin dat 

kinderen duurzame stabiliteit krijgen en zich kunnen ontplooien.  Het is in het gezin dat zij 

houvast krijgen.  Een houvast waar kinderen én volwassenen behoefte aan hebben.  Het is de 

plaats bij uitstek waar fundamentele waarden als liefde, respect, solidariteit, trouw en 

verdraagzaamheid worden meegegeven. Waarden die in wezen dezelfde zijn als die welke nodig 

zijn in relaties met andere mensen en voor een zorgzame samenleving. 

Het gezin is dan ook het belangrijkste voorwerp van onze derde pijler van de actieve 

kansensamenleving: verbinden.  Het gezin verbindt mensen.  Het gezin bezorgt mensen een 

echte thuis, biedt mensen een plaats waar men kansen krijgt en waar men op kan rekenen en 

terugvallen bij tegenslag.   

Het zowel menselijke als maatschappelijke belang van het gezin als onvervangbare ‘kleinste 

schaal’ moet doorwegen in onze arbeidspolitiek en onze visie op loopbaan.  Een intens 

gezinsbeleid voor alle gezinnen is dan ook nodig in de diverse beleidsdomeinen. De Vlaamse 

overheid dient haar rol te spelen als ondersteunende aanvuller van de gezinsfunctie. De 

belangrijkste doelstelling van een intens gezinsbeleid, is de ondersteuning van de 

totstandkoming en het goed functioneren van gezinnen waarbij de leden ervan zich maximaal 

kunnen ontplooien. 

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat het geluk van de mensen in belangrijke mate afhangt 

van een goede gezondheid en het hebben van tijd. Te veel gezinnen hebben te veel last van 

tijdsdruk. De combinatie van werk en gezin moet vlotter verlopen dankzij een breed aanbod en 

keuze van mogelijkheden en van gezinsondersteunende diensten.   

Tegen 2020 worden voor minstens de helft van de kinderen tot 3 jaar formele en kwaliteitsvolle 

vormen van kinderopvang aangeboden.   

De evolutie van het aantal geboorten (nataliteit) is een factor die mee verrekend moet worden in 

de beschikbare budgetten voor kinderopvang.  Hoe meer kinderen, hoe groter het budget moet 

zijn.  

Tijdens de afgelopen legislatuur werd het aanbod in de kindercrèches flink uitgebreid en werden 

aanzienlijke inspanningen gedaan voor de betaalbaarheid van de kinderopvang. Er kwam een 
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actieplan flexibele en occasionele opvang tot stand. CD&V bracht de instrumenten tot stand voor 

een gestructureerd aanbod aan opvoedingsondersteuning. 

 

Onze voorstellen: 

II.3.1. Actieve gezinspolitiek  

CD&V wil de werking van de consultatiebureaus voor het jonge kind van Kind en Gezin 

vrijwaren door een verhoogde inzet van middelen. De verpleegkundigen in de 

consultatiebureaus krijgen tegelijk meer autonomie. 

Opvoeden is een uitdaging maar ook een roeping.  Het is geen vanzelfsprekendheid.  

Ondersteuning blijkt hoe langer hoe meer nodig.  Om opvoedingsondersteuning op het terrein 

effectief te maken – bijvoorbeeld opvoedingswinkels en voorlichting, opleiding, vorming of 

training in verband met de opvoeding van kinderen - moeten de nodige financiële middelen 

worden voorzien. 

Probleemjongeren en het gezin waarin ze thuishoren worden actief begeleid en goed 

opgevangen. 

Bijkomende inspanningen voor een verdere groei van de hulpverleningscapaciteit in de 

laagdrempelige jeugdhulpverlening zijn nodig. 

 

II.3.2. Financiële ruggensteun 

Voorzieningen als kinderbijslagen, studietoelagen, koop- en renovatiepremies, 

tegemoetkomingen voor thuiszorg,  enz. blijven voor gezinnen zeer belangrijk. 

CD&V wil de bevoegdheid voor de kinderbijslagen overhevelen naar Vlaanderen om een 

volledig en coherent gezinsbeleid te kunnen voeren. In afwachting organiseert Vlaanderen een 

eigen aanvullende Vlaamse kinderbijslag op leest geschoeid van de Vlaamse zorgverzekering. 

Het gezinsbeleid moet ook eenoudergezinnen uit de kou halen en hen de kans bieden om zorg 

te dragen voor hun gezin zonder grote financiële problemen. 

Het versterken van de koopkracht van de gezinnen is voor CD&V een belangrijk aandachtspunt. 

De Vlaamse regering heeft daartoe zijn steentje bijgedragen door de studietoelagen, in het 

bijzonder de Erasmusbeurzen, te verhogen en uit te breiden naar lagere school en 

kleuteronderwijs. De basis werd gelegd van een systeem van studietoelagen voor het 

tweedekansonderwijs dat de komende regeerperiode concreet wordt ingevoerd. Naast meer en 

hogere studietoelagen werden ook de schoolfacturen beperkt.  

Het decreet op hoger beroepsonderwijs creëert een bijkomende trede op de onderwijsladder. 

CD&V wil levenslang leren écht promoten. Daarom maken we werk van de financiële 

ondersteuning van cursisten uit de meest kwetsbare groepen, die alsnog een kwalificatie willen 

behalen, in het volwassenenonderwijs. 
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II.3.3. Combinatie gezin en arbeid  

De arbeidsorganisatie moet meer op maat van het gezin zijn. De Vlaamse regering dient  

initiatieven te nemen voor een zorgvriendelijke en een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie voor 

mannen en vrouwen; de Vlaamse aanmoedigingspremie moet worden versterkt. 

 

Voor een vlottere combinatie gezin en arbeid is voldoende en goede en betaalbare 

kinderopvang nodig.  CD&V wil hiervoor een kaderdecreet opstellen.   

CD&V stelt voor om: 

• centrale aanspreekpunten voor kinderopvang te realiseren; 

• het aanbod in de kinderopvang meer uit te breiden. In elke regio wordt minimaal voor 33% 

van de kinderen tot 3 jaar kinderopvang georganiseerd; 

• de flexibele kinderopvang voor opvang buiten de normale arbeidsuren te versterken;  

• kinderen na schooltijd niet nodeloos op de bus te doen zitten, daarom moet 

buitenschoolse kinderopvang bijvoorbeeld de eerste dertig minuten na het einde van de 

schooldag mogelijk zijn op school;  

• de buitenschoolse kinderopvang en de sport-en cultuursector nauwer te doen 

samenwerken;  

• een decretaal kader te maken dat de ouders de noodzakelijke kwaliteit garandeert bij om 

het even welke aanbieder van kinderopvang voor kinderen tot 3 jaar;  

• het sociaal statuut van onthaalouders bij een erkende dienst voor onthaalouders te 

verbeteren. Er worden duidelijke stappen gezet in de richting van een volwaardig 

werknemersstatuut; de forfaitaire onkostenvergoeding wordt opgetrokken; 

• de Vlaamse aanmoedigingspremies worden versterkt, mede in functie van een gelijke 

opname van zorgverloven door mannen en vrouwen;. 

• de zelfstandige kinderopvang dient te werken met inkomensgerelateerde bijdragen; 

• een faciliterend beleid te voeren inzake bedrijfs- en werkgerelateerde kinderopvang;  

• grootouders die de kinderopvang van kleinkinderen verzorgen, kunnen rekenen op 

waardering en ondersteuning van organisaties die informatie en vorming verstrekken.  

 

II.3.4. Jeugdhulpverlening en hulpverlening aan gezinnen  

• Intrafamiliaal geweld wordt verder geïntegreerd aangepakt. Er moet een ketenaanpak 

komen waarbij politie, justitie en welzijnswerk nauw samen werken. Dadertherapie, 
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vluchthuizen en doorgangswoningen, detectie van risicogezinnen via Kind en Gezin en 

relatievorming in secundaire scholen worden uitgebouwd en ondersteund. 

• Ouderenmisbehandeling moet bespreekbaar en verder aangepakt worden. De werking 

van de ‘Meldpunten’ moeten verder financieel en logistiek ondersteund worden.  

• Vanuit een coherente en gedragen visie op pleegzorg komt afstemming van de 

verschillende vormen van pleegzorg tot stand. 

• CD&V gaat, in het kader van een nieuw meerjarenplan, voor een versterking van de 

preventieve acties, een betere ondersteuning van de toeleiding en een verdere uitbreiding 

van de ambulante en residentiële hulpverleningscapaciteit van de jeugdhulpverlening. 

Ook de centra voor geestelijke gezondheidszorg moeten uitgerust worden om deze 

doelgroep bijkomend te ondersteunen. 

• Het diagnostisch potentieel van de jeugdhulpverlening wordt versterkt. De expertise van 

bestaande welzijnsvoorzieningen wordt gevaloriseerd bij de ontwikkeling van de integrale 

jeugdhulpverlening.  

• Er wordt werk gemaakt van overgangsregelingen voor jongeren die de bijzondere 

jeugdbijstand verlaten. 

II.3.5. Goede interlandelijke adoptieregeling 

CD&V wil een goede regeling van de interlandelijke adoptie waarbij het belang van het kind 

voorop staat.  
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II.4.  IN HET ONDERWIJS TELT ELK TALENT 

In een actieve kansensamenleving is er plaats voor iedereen.  Elke mens heeft talenten en 

moet de kans krijgen die te ontwikkelen.  Het onderwijs is hiervoor de hefboom.  Onderwijs 

maakt mensen sterk voor de wereld en sterk voor de toekomst.  Het onderwijs moet als eerste 

doel blijven hebben de vorming van de mens zelf.  De opvoeding tot vrije, denkende, kritische 

en maatschappelijk betrokken mensen. 

CD&V vertrekt in zijn onderwijsvisie vanuit het respect voor de vrije keuze van de ouders, de 

vrijheid van het initiatief en de vrije ruimte om het eigen opvoedingsproject te realiseren.  

Tegen 2020 dienen de talenten in Vlaanderen nog meer benut te worden. 

Concreet boeken we resultaten op het vlak van veralgemeende deelname aan het 

kleuteronderwijs, minder schooluitval door betere studiekeuze en meer zorg, betere 

doorstroming in het secundair onderwijs, succesvoller uitstroom en meer instroom in het 

hoger onderwijs, meer deelname aan levenslang leren in het bijzonder voor kansengroepen, 

meer diversiteit op de arbeidsmarkt. 

Kiezen voor talentontwikkeling is ook kiezen voor de verdere uitbouw van de zorg in het 

leerplichtonderwijs en van de schoolloopbaanbegeleiding, voor meer trajecten op maat van 

kinderen en voor minder ongekwalificeerde uitstroom. Er mag geen talent verloren gaan. Er 

moet een gepast antwoord geformuleerd worden op diversiteit in het onderwijs.  Er moet 

gezorgd worden voor voldoende, gemotiveerde en bekwame leerkrachten en voor sterke 

scholen met een eigentijdse infrastructuur. Bijzondere aandacht moet gaan naar de 

internationalisering in het onderwijs. In het secundair onderwijs bestaan er, afhankelijk van de 

studierichting, te grote verschillen in kostprijs voor de ouders. Iedereen die recht heeft op een 

studiefinanciering, moet ze ook krijgen. De samenwerking tussen onderwijs en de andere 

beleidsdomeinen moet verdergaan. 

CD&V wil dat de overheid het onderwijsveld de ruimte en de tijd geeft om de in gang gezette 

vernieuwingen in te voeren. 

 

Onze voorstellen: 

II.4.1. Vorming van de mens zelf  

• Leerlingen moeten zowel thuis als op school zo gevormd worden, dat zij, eens zij het 

secundair onderwijs verlaten, actief kunnen participeren aan de samenleving. De 

school heeft een medeverantwoordelijkheid in het opvoeden van de leerlingen tot 

kritische en plichtsbewuste burgers. De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding 

blijft weliswaar bij de ouders liggen. 

• Het pedagogisch project van een school moet een dynamische leidraad zijn in de 

vorming van de leerlingen. Een groter bewustzijn van en engagement voor het 
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pedagogisch project bij ouders, leerkrachten, directie en leerlingen moet een actief 

beleven van dat project mogelijk maken.  

• Onderwijs heeft tot doel mensen maatschappelijk te vormen. Filosofie en politieke 

vorming moeten een wezenlijk onderdeel van het secundair onderwijs uitmaken, met 

een invulling die per onderwijsvorm aan de noden en de context beantwoordt. 

 

II.4.2. Talentontwikkeling staat centraal 

• Elk kind heeft talenten. Elke jongere moet over de nodige competenties beschikken om 

zelfstandig te functioneren in onze samenleving. Daarom moet de ontwikkeling van 

talenten en interesses van de kinderen en jongeren doorheen de hele schoolloopbaan 

centraal staan. Een belangrijke succesfactor is het doorbreken van het watervalsysteem 

en de bijhorende perceptie van sterke en zwakke studierichtingen. Dit vereist een 

mentaliteitswijziging. Hiervoor moeten we ons in de eerste plaats concentreren op de 

mensen die betrokken zijn bij het onderwijs en niet zozeer op de structuur van het 

onderwijs.  

• Elke leerling moet kunnen rekenen op de onderwijsbegeleiding die hij/zij nodig heeft 

om te kunnen groeien. Om dit te bereiken wil CD&V een professionele 

schoolloopbaanbegeleiding en oriëntering door de school en het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB). Dit is een continu proces waarbij ook de leerling, en de 

ouders moeten betrokken worden. 

• CD&V wil de verdere uitbouw van de kosteloze zorg op álle scholen, ook secundaire 

(bijvoorbeeld logopedie en revalidatie) en een versterkte begeleiding door het CLB-team. 

Deze bijkomende taken mogen de werking van de CLB’s, zoals deze bepaald werd in het 

CLB-decreet, niet hypothekeren. Daarom is het nodig dat het financieringsmechanisme 

van de CLB’s herbekeken wordt.  

• Bij een toegenomen werkdruk moet de personeelsomkadering mee evolueren. 

• Specifieke maatregelen voor kansengroepen: de socio-economische situatie van het 

gezin en het scholingsniveau van de ouders blijken nog steeds een bepalende factor bij 

onderwijsachterstand. CD&V wil voor leerlingen uit die groepen maatregelen op maat. 

Recent onderzoek toont aan dat kansarme kinderen bij het begin van de kleuterklas 

tweemaal minder woorden kennen dan kinderen uit gegoede gezinnen. Eenmaal 

opgelopen is deze achterstand zeer moeilijk weg te werken. Een goede kinderopvang kan 

die kloof dichten. Het is dus belangrijk om voldoende en betaalbare plaatsen te voorzien. 

Bovendien is er bij instroom ook nood aan meer goed gekwalificeerd personeel.   

• Bovendien participeren kinderen uit kansarme gezinnen te weinig aan het 

kleuteronderwijs. Daarom is het zinvol om ouders aan te moedigen hun kleuters vanaf 3 

jaar naar de kleuterschool te sturen.  
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• Een gepast antwoord op diversiteit op school. Door voor anderstaligen flexibele 

leerwegen in te voeren wordt hun taalachterstand zo snel mogelijk ingehaald. Scholen 

moeten daarom soepel kunnen omspringen met hun lestijdenpakket om maximaal in te 

spelen op de plaatselijke noden. Scholen die kinderen met specifieke behoeften 

opvangen, moeten over de nodige deskundigheid en middelen kunnen beschikken. 

• Elke school moet evolueren naar een open leercentrum. Wij stellen voor dat elke 

school versterkt wordt door andere diensten en organisaties uit onze samenleving. Samen 

kunnen zij de werking van de school verbreden: een brede school maken. Wij willen de 

gemeente hierin een flankerende en coördinerende rol geven. Heel wat kinderen tot 3 

jaar maken gebruik van de kinderopvang. Een naadloze overgang van de kinderopvang 

naar de school moet de nodige aandacht krijgen. Ook cultuureducatie en 

lichaamsbeweging in nauwe aansluiting met de school, verkeerseducatie, 

milieuopvoeding kunnen door de lokale overheden versterkt en ondersteund worden. 

Tenslotte moet gesubsidieerde schoolinfrastructuur buiten de schooluren zo veel 

mogelijk en in overleg beschikbaar zijn voor de lokale gemeenschap.  

• Jonge mensen kunnen leren op de werkvloer. Daarom moeten er meer kansen op reëel 

leren op de werkplek voorzien worden evenals nieuwe vormen van samenwerking tussen 

school en bedrijf waarbij veel aandacht besteed wordt aan de educatieve bijdragen en 

degelijke opvolging en begeleiding van de lerende. We nodigen werkgevers en sectoren 

uit mee deze verantwoordelijkheid op te nemen. 

• De erkenning van elders verworven competenties en kwalificaties moet de waarde van 

informeel leren beter zichtbaar maken en valoriseren. Een dergelijke cultuur moet 

gelijkgestemd zijn tussen alle onderwijsinstellingen én over alle beleidsdomeinen heen. 

• Elke Vlaming wordt een lerende Vlaming door levenslang leren aan te moedigen. 

Leren is nooit af: het is een dynamisch proces en een permanente opdracht voor 

eenieder. De verdere uitbouw van het hoger beroepsonderwijs dat praktijk- en 

arbeidsmarktgericht is, moet zowel jongeren als volwassenen aantrekken. Elke 

volwassene moet een beschermd kwalificatierecht krijgen waarbij verworven 

competenties in het leertraject gehonoreerd worden. Ook ouderen die niet meer 

opgenomen zijn in het arbeidsproces moeten via ‘levenslang en levensbreed leren’ 

kansen krijgen om leerervaringen op te doen, gericht op het verwerven van inzichten, 

vaardigheden en houdingen verbonden met de uitdagingen van die levensfase, onder 

andere de toegang en het gebruik van informatietechnologie aanmoedigen en 

vergemakkelijken.  

• Onderwijs open naar Europa en de wereld. Scholen moeten gestimuleerd worden om 

samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met scholen in andere landen. De 

studentenmobiliteit binnen het hoger onderwijs moet worden verhoogd. Vreemde 

talenkennis aanleren is in dat verband essentieel. 
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• Frans wordt vanaf het derde leerjaar van het lager onderwijs aangeboden, Engels vanaf 

het vijfde leerjaar.  

• De eindtermen voor Frans en Engels moeten ambitieuzer zijn. Er moet voldoende 

evenwicht zijn tussen cognitieve aspecten enerzijds en vaardigheden en competenties 

anderzijds. 

• Deze inspanningen zullen verder doorgetrokken worden naar het secundair en hoger 

onderwijs, met een bijzondere aandacht voor het beroeps- en technische onderwijs.  

• Een goede talenkennis van het onderwijzend personeel is zeer belangrijk en moet in 

de lerarenopleiding lager onderwijs dan ook een belangrijke competentie zijn. Daarnaast 

wordt er ook een kader gecreëerd om de leerkrachten de kans te bieden om zich bij te 

scholen.  

 

II.4.3. Gezinnen, lerenden en scholen financieel beter ondersteunen 

• In het gewoon basisonderwijs moet elke extra hulp die nodig is om de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen te kunnen halen en die niet door het schoolteam gegeven kan 

worden, kosteloos tijdens de schooltijd worden aangeboden. Daarom wil CD&V 

substantieel meer investeren in de omkadering van het basisonderwijs. Bovendien 

moeten de leerlingenkenmerken eerder meetellen in de financiering van omkadering dan 

in de financiering van werkingsmiddelen. 

• Om de grote verschillen in kostprijs voor ouders van leerlingen in het secundair 

onderwijs te milderen, wil CD&V een maximumfactuur in de eerste graad van het 

secundair onderwijs. In de andere graden wordt aangestuurd op een kostenbewuste 

cultuur. 

• We willen een automatische toekenning van de studiefinanciering, zodat iedereen die 

er recht op heeft ze ook krijgt. De kosten voor intern vervoer zullen aangepakt worden 

om de maximumfactuur even dragelijk te maken voor alle scholen. Lokale 

netoverschrijdende samenwerking en afstemming kan leiden tot globale kostenbesparing 

• Volwassenen moeten alle kansen krijgen om te leren. Financiële drempels moeten 

weggewerkt worden door het toekennen van een studietoelage voor volwassen cursisten 

die een langdurige opleiding vormen met het oog op een sterkere positie op de 

arbeidsmarkt.  

• CD&V pleit voor voldoende financiële ondersteuning zodat de combinatie arbeid-gezin-

leren haalbaar wordt. Hoewel post-initiële opleidingen in regel niet meer gefinancierd 

worden door de Vlaamse Gemeenschap willen we wel de democratische toegang tot deze 

opleidingen ondersteunen:   

- Studenten die voldoen aan de financiële voorwaarden en een aanvullende opleiding 

volgen die toch gefinancierd wordt, krijgen ook recht op een studietoelage. 
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- Studenten die een niet gefinancierde opleiding volgen, krijgen de mogelijkheid om 

een studielening aan te gaan bij de Vlaamse Gemeenschap. 

• Scholen moeten over voldoende middelen beschikken om onderwijs kwaliteitsvol uit te 

bouwen. Elke school heeft recht op gelijke infrastructuursubsidiëring. Het 

leerplichtonderwijs moet hierbij de eerste prioriteit krijgen, maar ook infrastructuur voor 

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), Volwassenenonderwijs (VO) e.a. onderwijsvormen moet 

in aanmerking komen.  

• Hogescholen die professionele bachelors aanbieden moeten financieel versterkt 

worden.  

Het bedrag dat een hogeschool krijgt om academische bachelors of masters te 

verstrekken, zal opgetrokken worden naar het niveau van de universiteiten. 

• Alle leerlingen moeten gelijk behandeld worden op het vlak van leerlingenvervoer. We 

pleiten voor efficiënt netoverschrijdend leerlingenvervoer voor alle leerlingen van het 

leerplichtonderwijs georganiseerd op gemeentelijk niveau. 

 

II.4.4. Sterke schoolteams vormen en aangename scholen bouwen 

• Meer permanente professionalisering van leerkrachten. Leerkrachten moeten de tijd en 

ruimte hebben om zich te professionaliseren en ze moeten hiertoe aangemoedigd 

worden.  

• De werkomstandigheden en werkzekerheid voor jonge leerkrachten drastisch 

verbeteren. Leerkrachten die afstuderen moeten beter naar het werkveld toegeleid 

worden. Hiervoor zijn verschillende maatregelen nodig die zowel ingrijpen in de duur, de 

omvang en aard van de opdracht als inzetten op teamvorming en begeleiding op school. 

Daarnaast moet het aantal mentoruren significant uitgebreid worden. 

• Zij-instromers (mensen die met een andere beroepsachtergrond het onderwijs willen 

instappen) aantrekken in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en 

diensten. Zij-instromers moeten hun anciënniteit die ze elders hebben opgebouwd naar 

het onderwijs kunnen meenemen. We geven voorrang aan vakleerkrachten waarvoor 

moeilijk bekwaam personeel gevonden wordt. Ook is het nodig om de ingewikkelde 

cumulregelgeving af te schaffen. Leerkrachten moeten hun werk in het onderwijs kunnen 

combineren met een ander beroep. Dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten gelden voor 

iedereen die in het onderwijs wil werken. 

• Het schoolteam verbreden in het leerplichtonderwijs en verruimen in de 

kleuterschool. Een schoolteam moet de vrijheid krijgen om taken te verdelen en mensen 

in te zetten waar ze die het meest nodig hebben. Scholen moeten ook andere dan 

pedagogische disciplines kunnen inzetten om maximaal tegemoet te komen aan de 

noden van kinderen en jongeren.  
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• CD&V stelt dat leerkrachten en directie ook recht hebben op ondersteuning en 

begeleiding als zij problemen van psychosociale aard hebben. Naast deze 

ondersteuning moet er ook een preventieve, coachende aanpak zijn.  

• Directies in het basisonderwijs beter omkaderen. We willen directies in het 

basisonderwijs volledig lesvrij maken en gelijk verlonen ongeacht de grootte van de 

school.  

• Blijvende aandacht voor aangepaste, moderne en energiezuinige 

schoolinfrastructuur. Kinderen moeten les krijgen in toegankelijke, veilige, nette en 

energiezuinige scholen. Daar willen we extra in investeren. 

• Kleinere klassen in het kleuteronderwijs. 

• Naast de pedagogische component is ook de medische component een belangrijk 

onderdeel van de taken van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 

 

II.4.5. Wijs en duurzaam vernieuwen 

• De volgende legislatuur moet de onderwijsregelgeving vereenvoudigen. 

• Onderwijsvernieuwingen vragen tijd en ruimte om te implementeren. Dit moet in de 

regelgeving staan. 

• Proeftuinen zijn zinvol. Zij moeten het mogelijk maken om de effecten van 

vernieuwingen te meten in verschillende contexten zodat de conclusies, nog meer dan 

vandaag, gefundeerd zijn. Vooraleer vernieuwingen worden doorgevoerd moeten 

proeftuinen, projecten en bestaande situaties grondig geëvalueerd worden met alle 

betrokken partners. We stellen een onderwijsinnovatiefonds voor van waaruit bestaande 

en nieuwe proeftuinen gesubsidieerd en geëvalueerd worden teneinde innovatie in 

onderwijs blijvend te stimuleren. 

• Dwing scholen en leerkrachten niet langer in een strak overheidskeurslijf. De 

overheid kan de einddoelstellingen bepalen, maar moet het aan de school overlaten hoe 

ze die bereikt. 

• Het hoger onderwijs is aan wat luwte toe. De invoering van de BAMA-structuur en de 

academisering van de hogeschoolopleidingen moeten verder worden afgewerkt en 

geëvalueerd. Er moeten inspanningen worden geleverd om de financiering van het hoger 

onderwijs te verbeteren 

• Instellingen van het hoger en universitair onderwijs kunnen en moeten een actieve 

bijdrage leveren aan de socio-economische ontwikkeling van een regio. Daarom pleiten 

we ook voor een goede spreiding van het hoger en universitair onderwijs.    



CD&V-Verkiezingsprogramma voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 

 35 

• We pleiten voor een intense koppeling hoger onderwijs en onderzoek. Onderwijs- en 

onderzoeksladders zijn daarbij belangrijke te ontwikkelen complementaire ketens die ook 

de band tussen hoger onderwijs en de regionale economische ontwikkeling versterken.  

• De hogescholen en universiteiten moeten voldoende – ook financiële - mogelijkheden 

krijgen om in een internationale context kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden dat 

studenten vormt met een kritisch wetenschappelijke houding, maar evenzeer om zich te 

ontplooien als kenniscentra die innoverend wetenschappelijk onderzoek verrichten. CD&V 

gaat voor een groeipad voor het hoger onderwijs van 1,2 % van het BBP naar 2 %.  
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II.5.  ACTIEF OUDER WORDEN. INCLUSIEF BELEID 

Ouder worden is een individueel proces met nieuwe taken en kansen, medebepaald door 

generationele en culturele factoren. Het is ook een maatschappelijk gebeuren: een verouderende 

bevolking stelt de samenleving voor problemen en uitdagingen. Die vragen om maatschappelijke 

antwoorden. Al te zeer concentreert het maatschappelijke debat over ouder worden zich op de 

lasten en kosten van het ouder worden (sociale bescherming, betaalbaarheid van gezondheid en 

zorg…). Dit zijn  voor CD&V belangrijke uitdagingen  voor het huidige en toekomstige beleid. 

CD&V ziet ouderen zowel in het maatschappelijk functioneren als in het beleid op de eerste plaats 

in een levensloopperspectief: te respecteren om de bijdragen die zij leverden en leveren als 

actoren van het economische en sociale leven; in permanente dialoog met het maatschappelijk 

gebeuren; met recht op zorg en bescherming waar kwetsbaarheid en hulpvragen zich opdringen. 

De Vlaamse regering koos voor een ‘inclusief’ ouderenbeleid. Waar nodig wordt het ouderenbeleid 

(zorg, welzijn) specifiek. In de beleidsperiode 2004-2009 werd de basis gelegd voor een 

kwalitatief en participatief ouderenbeleid. 

 

II.5.1. Actief ouder worden 

• De Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties hebben sedert de jaren ’80 

van de twintigste eeuw het ouder worden geplaatst in een levensloopperspectief. In 

dat perspectief maakt ‘actief ouder worden’ (gezonde voeding, beweging, sport, sociale 

contacten onderhouden) een integrerend deel uit van het individuele en sociale leven 

doorheen de hele levensloop. De Vlaamse overheid moet deze concepten meer 

implementeren en een beleid voeren waardoor actief ouder worden bevorderd wordt. 

• Op economisch vlak worden ouderen (plus 65) beschouwd als ‘afhankelijk’ van de 

actieven (15-64). Te weinig wordt daarbij rekening gehouden dat ouderen als 

consumenten aanwezig zijn in economische processen en dat zij als vrijwilligers 

(kinderopvang, zorg, verenigingsleven) onbetaalbare en waardevolle functies vervullen.  

 

II.5.2. Participatie 

• De regelgeving omtrent  ouderenbeleid en participatie van ouderen moet verder 

geïmplementeerd en uitgevoerd worden. 

• Adviesraden op verschillende beleidsniveaus moeten geëvalueerd en op elkaar 

afgestemd worden binnen het kader van de bevoegdheden van de overheden waaraan 

zij verbonden zijn. 

• In de zorg,  zowel in de residentiële zorg als in de thuiszorg, moeten de autonomie 

van cliënten en de betrokkenheid van familie en mantelzorgers gerespecteerd 

worden. Specifieke aandacht moet gaan naar o.a. problemen betreffende dementie, 

culturele diversiteit in de zorg, palliatieve zorg…) 
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II.5.3. Beleidsinstrumenten. 

De minister verantwoordelijk voor het welzijns- en zorgbeleid en coördinerend voor het 

ouderenbeleid moet over de nodige financiële middelen en beleidsinstrumenten beschikken om 

een vooropgesteld inclusief beleid en specifiek zorgbeleid te kunnen ontwikkelen en 

implementeren. 

• Actieplannen moeten ontwikkeld worden naar specifieke doelgroepen (dementerenden 

en hun omgeving), gezondheidspreventie; waaronder valpreventie en 

geneesmiddelengebruik en stimulering van het gebruik van elektronische 

communicatie en technische hulpmiddelen in de zorg. 

• Wetenschappelijke kennis gebaseerd op intra- en multidisciplinair onderzoek moet de 

praktijk van het omgaan met ouderen, van de beleidsvoering en de zorg optimaliseren. 

Onderzoek en opleidingen moeten niet enkel de medische en zorgaspecten van het 

ouder worden aan bod brengen, maar ook het psychosociale functioneren van ouderen 

in de huidige en toekomstige samenlevingen. 

II.5.4. Zorg en zorgaanbod  

Het recente woonzorgdecreet moet met de nodige financiële middelen een vernieuwing van het 

Vlaamse zorgbeleid mogelijk maken. 
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II.6. DOOR IN TE BURGEREN KRIJGEN MENSEN MAXIMAAL KANSEN 

 

Vlaanderen is een open, warme en solidaire regio. De verschillende gemeenschappen kennen en 

waarderen elkaar in openheid en respect voor de fundamentele rechten en vrijheden en waarden 

van onze samenleving en rechtstaat. 

Tijdens de afgelopen legislatuur werden belangrijke inspanningen gedaan voor het 

inburgeringsbeleid en voor een afdoende gefinancierd aanbod. Het diversiteitsbeleid is versterkt 

via de aanpak met diversiteitsplannen, waarvoor het budget is toegenomen.  

Dit beleid past in onze visie van een actieve kansensamenleving waarin mensen meer kansen 

zullen krijgen wanneer ze sterk gemaakt zullen worden door het leren van onze taal en willen 

inburgeren. Zoals reeds gezegd is voor ons identiteit geen kwestie van kiezen maar van delen.  

Het gaat over het delen van de taal en een aantal fundamentele waarden en normen.  Het gaat 

dus ook over het zich verbonden voelen met elkaar.  Dit beleid willen we voortzetten, verbreden 

en verdiepen.  Zo is inzake de evenredige arbeidsdeelname de kloof op de arbeidsmarkt ten 

nadele van etnisch-culturele minderheden nauwelijks verbeterd.  Wanneer mensen inspanningen 

doen moeten ze ook echte kansen krijgen. Hier moeten de beleidsinspanningen versterkt worden.  

Wij willen dan ook elke discriminatie uitbannen, de evenredige arbeidsdeelname van allochtonen 

verzekeren evenals hun deelname aan de andere domeinen van de maatschappij.  Want niet 

alleen op de arbeidsmarkt is de deelname van allochtonen te beperkt.  Ook in het sociale en 

culturele leven wordt er nog teveel naast elkaar in plaats van met elkaar gewerkt. 

 

Onze voorstellen : 

• Een evenredige en gelijkwaardige deelname van etnisch-culturele minderheden in alle 

sectoren. Hiertoe wordt een masterplan opgezet dat meetbare doelstellingen, concrete 

acties, een realistische timing en een systematische monitoring van de resultaten bevat. 

• Etnisch-culturele diversiteit is specifiek en eist een specifiek beleid.  Dit beleid is 

gericht op gelijke kansen en gelijke uitkomsten voor etnisch-culturele minderheden en 

respectvol samenleven. Dit beleid vergt voldoende budgettaire middelen en een adequate 

subsidiëring, 

• Een stimulerend inburgeringsbeleid : het secundaire traject moet vorm krijgen. Naast de 

toeleiding naar de VDAB krijgen de inburgeraars zicht op andere mogelijkheden, zoals 

opleidingen en vrijetijdsparticipatie. 

• Elk talent telt. Ook de vaardigheden van etnisch-culturele minderheden moeten maximaal 

gewaardeerd worden. De Vlaamse overheid neemt maatregelen voor een betere instroom 

en doorstroom op de arbeidsmarkt van hooggeschoolden met een buitenlands diploma. 

Het aanbod Nederlands op de werkvloer wordt gestimuleerd. De Vlaamse overheid port 
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centra voor loopbaanbegeleiding aan om hun bereik te verbreden naar kansengroepen. 

Studenten uit etnisch-culturele minderheden moeten evenveel kans maken op een 

kwaliteitsvolle stageplaats. 

• Een overkoepelend plan onderwijs. Het masterplan krijgt specifiek voor het domein 

onderwijs een overkoepelend actieplan voor alle onderwijsactoren en op al alle 

onderwijsniveaus. De acties zijn o.a. gericht op het curriculum, school- en 

personeelsbeleid van de onderwijsverstrekkers, op de CLB’s en op de 

participatiestructuren. Ook het ondersteuningsbeleid voor Gelijke Onderwijskansen (GOK) 

maakt er deel van uit. Het hele onderwijsbeleid past systematisch een diversiteitstoets toe. 

• Het huisvestingsbeleid moet de diversiteit in wijken op een leefbare manier inrichten. 

De Vlaamse overheid stimuleert initiatieven van gemeenten inzake sociale huisvesting om 

deze diversiteit gestalte te geven. De bepaling in de Vlaamse Wooncode over de 

inspanningsverbintenis het Nederlands te leren wordt rigoureus opgevolgd. 

• De participatie en inspraak van etnisch-culturele minderheden wordt gestimuleerd. 

Het middenveld moet een sleutelrol spelen. Meer samenwerking tussen middenveld en 

overheid moet leiden tot meer actieve betrokkenheid bij het beleid. 

• De Vlaamse overheid besteedt bijzondere aandacht aan de situatie en 

toekomstperspectieven van jongeren in grootsteden. De sterke regierol van lokale 

besturen in het nieuwe integratiedecreet moet concreet ingevuld worden. 

• De uitbouw van de welzijns- en gezondheidszorgsvoorzieningen houdt rekening met de 

diversiteit. Ook etnisch-culturele minderheden moeten hun weg vinden naar (preventieve) 

gezondheidszorg, consultatiebureaus van Kind en Gezin, rusthuizen, hulp aan gezinnen, 

opvoedingsondersteuning, enz. 
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II.7. ARMOEDE UITROEIEN 

 

In Vlaanderen is 11% van de mensen arm (inkomensarmoederisicopercentage). Dat is minder 

dan het Europees gemiddelde (16%) maar voor CD&V onaanvaardbaar in een solidaire 

samenleving.  Iedereen moet de kans krijgen talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen.  

Mensen moeten hiervoor sterk gemaakt worden.  Dat is ons uitgangspunt voor een 

toekomstig armoedebeleid.  Versterken is dan ook de tweede pijler voor onze actieve 

kansensamenleving.  De eerste stap in het armoedebeleid is verhinderen dat mensen in 

armoede terecht komen. Dit betekent kunnen rekenen op een goed gezin, het krijgen van een 

goede scholing en opleiding, de beschikbaarheid van toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare 

zorg, kunnen rekenen op een huis en een thuis, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en 

het goed kennen van de taal.  Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen.  Daarom 

wil CD&V dat er in 2020 overeenkomstig het Pact 2020 een duidelijk resultaat merkbaar is 

van een intensieve bestrijding van armoede en sociale uitsluiting op meerdere gebieden. Het 

betreft resultaten van investeringen in sociale woningen, onderwijs en opleiding van 

kansengroepen, ziektepreventie bij kansengroepen, enz. En wanneer mensen dan toch in de 

armoede terecht komen, moet de overheid dit krachtig durven aanpakken.  Maar ook van de 

mensen zelf mag verwacht worden dat ze niet berusten in hun situatie maar actief meewerken 

aan een nieuw perspectief. 

Deze inspanningen moeten volgens het Pact 2020 resulteren in een halvering van het aantal 

kinderen dat geboren wordt in armoede, een beperking van de laaggeletterdheid tot 3% en 

een substantiële verhoging van de woonkwaliteit en de creatie van minstens 43.000 

bijkomende sociale huurwoningen. 

De voorbije regeerperiode werden mensen die in armoede leven, en hun organisaties, tijdig 

en structureel betrokken bij de voorbereiding van het beleid. Het aantal gesubsidieerde 

verenigingen waar armen het woord nemen, is gestegen en de regionale spreiding ervan 

verbeterd. Hun budget verdubbelde. De problemen van overmatige schulden en 

afbetalingsproblemen werden aangepakt. Er werden belangrijke maatregelen genomen om 

energiearmoede tegen te gaan. 

 

Onze voorstellen: 

• Een gecoördineerd, inclusief en samenhangend beleid voor armoedebestrijding 

dat iedereen de sociale grondrechten kan garanderen. 

• Een structurele ondersteuning van de actoren in het armoedebestrijdingsbeleid. 

De middelen voor de verenigingen waar armen het woord nemen worden substantieel 

verhoogd. Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting moeten 

structureel gefinancierd worden.  
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• Lokale besturen zijn een belangrijke partner. CD&V wil lokale besturen stimuleren 

tot een duidelijk engagement voor een volgehouden participatieproces op maat van 

mensen in armoede en de verenigingen waar armen het woord nemen. Lokale 

besturen kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen bij het zoeken van een 

huurwoning. Ieder OCMW haalt een niveau van basisdienstverlening. Gemeenten die 

dit niet kunnen waarmaken, gaan een intergemeentelijk samenwerkingsverband aan.  

• Armoede bestrijden vergt een doelgroepenbenadering. Wij willen een gericht beleid 

voor doelgroepen als eenoudergezinnen, allochtonen, thuislozen, chronisch zieken, 

mensen met een zeer laag arbeidsinkomen en ouderen alsook landbouwers en 

zelfstandigen met een zeer laag inkomen.  Er moeten meetbare inspanningen gedaan 

worden om de kinderarmoede drastisch te verminderen.  Bijzondere aandacht moet 

gaan naar de vervrouwelijking, vergrijzing en de verkleuring van armoede. Armoede is 

geen exclusief stedelijk fenomeen. Er moet ook gerichte beleidsaandacht gaan naar 

plattelandsarmoede. 

• Meer aandacht in het onderwijs voor armoede. Studietoelagen moeten automatisch 

worden toegekend aan diegenen die ervoor in aanmerking komen.  

• Huisvesting is cruciaal.  CD&V gaat voor een doortastende preventie en aanpak van 

de thuisloosheid. Het algemeen welzijnswerk moet gedifferentieerde opvang- en 

begeleidingsvormen voor thuisloze gezinnen ontwikkelen. Er moeten de volgende 

legislatuur substantieel meer sociale woningen, zowel huur- als koopwoningen, 

gerealiseerd worden.  

• Zoals het pact 2020 en het decreet Grond- en Pandenbeleid voorzien, willen wij tegen 

2020 de woonkwaliteit substantieel verhogen en minstens 43.000 bijkomende 

sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels 

realiseren. 

De sociale huur van de mensen moet worden verlaagd wanneer de huurprijs, met 

inbegrip van de energiekost, boven 1/3e van het inkomen van de huurder ligt. Het 

systeem van de sociale verhuurkantoren en de werking van de huurdersbonden 

moeten ondersteund worden.  

• Sterke ondersteuning van gezinnen in armoede.  CD&V wil de preventieve acties 

naar kinderen en hun ouders in armoede versterken door meer inloopteams van Kind 

en Gezin te voorzien buiten grootstedelijke gebieden. In het kader van de gezins- en 

opvoedingsondersteuning willen we steungezinnen structureel bijstaan. 

• Schuldbemiddeling versterken. CD&V wil dat alle mensen met een 

schuldenproblematiek toegang hebben tot schuldbemiddeling. We voorzien daarvoor 

een subsidiëringsysteem. Ook moet in de schoolopleiding aandacht gaan voor 

budgetbeheer.  Tenslotte moeten mensen weerbaar gemaakt worden ten aanzien van 

reclame en al te gemakkelijke kredietmogelijkheden.  
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• Aangepaste arbeidstrajectbegeleiding. CD&V wil dat mensen in armoede 

ondersteund blijven in hun arbeidsattitude wanneer zij een job vinden (jobcoaches). 

De inspanningen op het vlak van alfabetisering, voornamelijk bij vrouwen van 

allochtone origine, moeten versterkt worden, zodat zij daaropvolgend de stap naar 

andere opleidingen kunnen zetten. Zij moeten aan bod komen in de sociale economie, 

in de overheidstewerkstelling en in de diversiteitsplannen.  

• Arm maakt ziek en ziek maakt arm: we hebben bijzondere aandacht voor de 

groeiende ongelijkheid in de gezondheidszorg tussen sociaal goed gesitueerden en 

kansarmen. 

• CD&V wil dat het Europees Jaar van de Armoede (2010) een sterke dynamiek geeft 

aan de solidariteit met de mensen in armoede in Vlaanderen. 

• De Vlaamse overheid dient zich toe te leggen op aangepast taalgebruik en 

laagdrempelig(e), toegankelijk(e) communicatiemateriaal en - kanalen. Haar 

communicatie moet iedereen kunnen bereiken. Indien nodig moeten bijkomende, 

specifieke initiatieven genomen worden. 
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II.8. GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN 

 

Een actieve kansensamenleving wil mannen en vrouwen gelijke kansen geven in de wijze 

waarop ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.  De overheid heeft hier een belangrijke 

emanciperende rol te vervullen. 

Tegen 2020 moet de evenredige arbeidsdeelname een feit zijn. Wij willen bijzondere aandacht 

voor vrouwen bij het streven naar de verhoging van de werkbaarheidsgraad. Hiertoe wordt in 

het algemeen gestreefd naar een betere afstemming tussen arbeid en gezin en dit voor 

vrouwen én mannen. Voor minstens de helft van de kinderen tot 3 jaar worden formele en 

kwaliteitsvolle vormen van kinderopvang aangeboden.  

Op tal van maatschappelijke domeinen is nog altijd geen sprake van echte gelijkheid tussen 

vrouwen en mannen. Vrouwen staan in een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, hebben 

geen gelijk loon voor gelijk werk, dragen de belangrijkste verantwoordelijkheid in het gezin 

en zijn dungezaaid op topfuncties, zowel in de politiek als in alle maatschappelijke domeinen. 

 

Onze voorstellen: 

II.8.1. Een sterk Vlaams specifiek gelijkekansenbeleid (verticaal) 

• Betrokkenheid van het middenveld. CD&V wil dat de volgende Vlaamse regering 

aanknoopt bij de jarenlange ervaring van vrouwenorganisaties, met een specifieke rol 

voor de Nederlandstalige Vrouwenraad als koepelorganisatie van de Vlaamse 

vrouwenorganisaties.  Haar financiële middelen moeten verankerd worden op basis 

van een programma van vijf jaar. Daarnaast moet naar de wenselijkheid nagegaan 

worden van een Gelijke Kansenraad op Vlaams niveau waarin de verschillende 

instanties en het middenveld vertegenwoordigd zijn. Een structurele financiering 

waarborgt de onafhankelijkheid. 

• Het thema van gelijke kansen niet diffuus maken. Voor de christendemocraten mag 

een subdoelgroepen-benadering niet ten koste gaan van een algemene 

genderbenadering. Het thema ‘gelijke kansen’ mag niet verdrinken in het thema 

‘diversiteit’ en moet behandeld worden als een volwaardige ministeriële bevoegdheid. 

• Het federaal Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen moet een 

interfederaal orgaan worden. Dit Instituut moet in rechte optreden tegen 

genderdiscriminaties. Dit dient geregeld te worden in een samenwerkingsakkoord. 
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II.8.2. Een sterk Vlaams horizontaal gelijkekansenbeleid 

• CD&V wil een efficiënte monitoring op het vlak van gender. Hiervoor is er een 

sterkere ontwikkeling van gender-indicatoren noodzakelijk om het verticale en 

horizontale gelijke kansenbeleid te beoordelen. Het actieplan gelijke kansen van de 

Vlaamse regering moet hiertoe een aanzet zijn. 

• CD&V wil het middenveld sterk betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van de 

actieplannen. 

 

II.8.3. Prioriteiten 

• Evenredige participatie. Ten hoogste 2/3de van de stemgerechtigde leden van een 

advies- of bestuursorgaan van de Vlaamse overheid is van hetzelfde geslacht. Er is 

een evenwichtige vertegenwoordiging in de uitvoerende politieke mandaten.  

De regering reikt een label uit aan ondernemingen die gezinsvriendelijke maatregelen 

nemen voor hun personeel. 

• Gelijkheid op de arbeidsmarkt. De impact van de economische neergang op de 

tewerkstelling van vrouwen is een bijzonder aandachtspunt. CD&V wil maatregelen 

om alleenstaande ouders voldoende te ondersteunen, maar die toch hun stap naar de 

arbeidsmarkt niet ontmoedigen of belemmeren. Er wordt onderzoek gedaan naar de 

oorzaken van de loo(pbaa)nkloof en voor het opwaarderen van typische vrouwelijke 

beroepen. De VDAB moet een specifieke werking ontwikkelen met een 

genderinvalshoek voor vrouwen die (opnieuw) op de arbeidsmarkt willen komen.  

• Combinatie gezin en arbeid. CD&V wil stimuli geven voor het opnemen van 

zorgtaken als een gelijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid van mannen en 

vrouwen. Het aanbod van de kinderopvang wordt nog uitgebreid. Er is een 

gesubsidieerd aanbod van flexibele kinderopvang. De Vlaamse regering neemt 

initiatieven voor een zorgvriendelijke arbeidsorganisatie en de Vlaamse 

aanmoedigingspremie voor zorgverloven wordt versterkt. Gezinnen waarbij vrouw én 

man zorgverlof opnemen, krijgen een bonus.  



CD&V-Verkiezingsprogramma voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 

 45 

III. DE VLAAMSE ECONOMISCHE DYNAMIEK 

ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN 

 

III.1. ZUURSTOF VOOR ONDERNEMERS 

De huidige economische crisis vraagt om krachtige antwoorden. CD&V kan en zal niet aanvaarden 

dat deze crisis aangegrepen wordt als een politiek excuus om stil te blijven zitten. Integendeel; 

deze crisis moet een uitdaging zijn om te werken aan oplossingen om Vlaanderens toekomst 

veilig te stellen. Sinds 2006 (reeds voor de crisis) werkt de Vlaamse regering met het plan 

'Vlaanderen in actie' samen met tal van actoren uit het middenveld om van Vlaanderen tegen 

2020 één van de meest performante regio's ter wereld te maken. Aangezien elke Vlaming hier 

belang bij heeft en wij als middenveldspartij maximale participatie en betrokkenheid nastreven, 

zien wij het dan ook als onze plicht om zoveel mogelijk mensen en organisaties samen te 

brengen om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken. De huidige economische situatie maakt 

een maximale consensus hieromtrent meer dan ooit noodzakelijk. 

Tijdens de afgelopen legislatuur was “meer ondernemen en meer werk” een topprioriteit. Het 

ondernemerschap werd adequaat ondersteund. Administratieve en andere lasten voor bedrijven 

werden ingeperkt. De actieplannen administratieve vereenvoudiging resulteerden in doelgerichte 

vereenvoudigingen. Er kwam een fiscaal pact met het oog op een bedrijfsvriendelijker lokale 

fiscaliteit. Milieubeleidsovereenkomsten met sectoren en bedrijven zorgden voor een 

partnerschap met de bedrijfswereld om milieudoelstellingen effectief te halen. Het Agentschap 

Ondernemen is opgericht als aanspreekpunt voor ondernemers. De opname van Export 

Vlaanderen en de Dienst Investeren in Vlaanderen in het nieuwe Vlaams Agentschap 

Internationaal Ondernemen (FIT) laat toe op een geïntegreerde nieuwe groeimarkten aan te boren 

en buitenlandse investeringen aan te trekken. 

Het moeilijke economische klimaat stelt momenteel torenhoge uitdagingen: 

- er moet voldoende en geschikte ruimte zijn om te ondernemen; 

- onze economie moet zich verder openen naar de wereld door zowel investeringen 

aan te trekken als export aan te moedigen; 

- ondernemerschap in al zijn vormen moet aangemoedigd worden, van starters via 

doorgroeiers tot gevestigde waarden en speerpuntsectoren; 

- creativiteit en innovatie moeten aangewakkerd worden. 

Ondernemingen zorgen immers nog steeds voor jobs en dus voor welvaart.  Je kan geen sociaal 

paradijs bouwen op een economisch kerkhof, geen structurele solidariteit uitbouwen als er geen 

economische dynamiek is. Daarom gaan we ook volop voor de uitvoering van de doelstellingen 

van het Pact 2020. Tegen 2020 kent Vlaanderen een sterke ondernemerscultuur, stijgt het 

ondernemerschap en de waardering ervoor alsook het aantal ondernemingen. Jonge starters 

worden aangemoedigd zodat er meer mensen durven te ondernemen.  Het ondernemerschap bij 
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vrouwen, allochtonen en ouderen neemt toe. Er is meer doorgroei van bestaande ondernemingen. 

Er moeten belangrijke planningsinspanningen gebeuren om de vraag naar bedrijventerreinen te 

kunnen invullen.  

Tegen 2020 moet het aantal exporterende bedrijven toenemen en het aantal exporterende KMO’s 

verdubbelen (tegenover 2007). Het aandeel van de totale Vlaamse uitvoer naar snelgroeiende 

markten moet groeien tot 10%.  Het aantal buitenlandse directe investeringen in het Vlaamse 

Gewest moet toenemen, evenals het investeringsbedrag. 

 

Onze voorstellen: 

III.1.1. Ondernemen in een ondernemingsvriendelijk klimaat 

Ruimte om te ondernemen 

 

• Bouwvergunningen moeten afgeleverd worden binnen de wettelijke termijn en zonder 

nodeloze vertragingen vanuit de administratie. 

• Naast de realisatie van de voorziene, bijkomende bedrijventerreinen worden bestaande 

terreinen optimaal benut. De overheid speelt hier een actieve rol in,  Voor zonevreemde 

bedrijven zullen de inspanningen om snel rechtszekerheid te geven, worden opgedreven 

en wordt, waar mogelijk, gekozen voor behoud op de huidige locatie. Indien dit niet 

mogelijk is, kunnen hoofdzakelijk vergunde bedrijven bij herlocalisatie van een 

meeneembaarheid van registratierechten genieten.  

• Het economische beleid kan geen beleid zijn dat zijn rechtvaardiging krijgt vanuit 

subsidiemechanismen of kapitaalverschaffing, maar wel vanuit een strategische visie op 

het uitbouwen van een competitieve vestigings- en ondernemingsomgeving. Daarom 

zal een structureel ruimtelijk economisch beleid worden ontwikkeld, waarin de volgende 

elementen zijn opgenomen : 

• Het subsidiebesluit bedrijventerreinen met behoud van de klemtoon op duurzaamheid : 

voordelen voor heraanleg of herstructurering van verouderde terreinen, boni voor 

parkmanagement,… 

• Een luik “ruimte om te ondernemen” waarin zowel op basis van objectieve criteria 

concrete localisatievoorstellen (economische atlas) als de ijzeren voorraad worden 

uitgewerkt.  Dit luik voorziet het creëren van een continue voorraad bedrijventerreinen in 

daartoe bestemde zones, waarbij op subregionaal niveau een permanent aanbod moet 

worden gegarandeerd (minstens over een periode van 3 jaar). Bovendien wordt voorzien in 

het creëren van een voorraad aan terreinen die nog niet bouwrijp zijn, maar wel in de juiste 

bestemmingszone zijn gelegen (de bestemde gebieden). Het totale aantal bestemde 

terreinen moet eveneens behoeftendekkend te zijn over een periode van 3 jaar. De 

instrumenten om bestemde niet-gerealiseerde bedrijventerreinen hetzij van bestemming te 

wijzigen, hetzij te realiseren, zullen voorwerp uitmaken van het grond – en pandenbeleid. 
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• De herziening van het RSV en het daaraan gekoppelde grond- en pandenbeleid moet de 

nodige impulsen bevatten voor de invulling van deze ruimte om te ondernemen. 

• We zullen strakke criteria uitwerken voor de beoordeling van bijkomende 

grootschalige winkelcentra buiten de binnensteden. Complementariteit met de 

bestaande handel en wandel van de bestaande handelscentra en het vermijden van een 

aanzuigeffect ten nadele van deze handelscentra vormen daarbij onze uitgangspunten. 

• De bestaande specifieke sociaal-economische hefboomstructuren en instrumenten 

worden verder optimaal aangewend. 

• De militaire domeinen die door Defensie worden gedesaffecteerd en vaak goed 

uitgerust zijn op vlak van infrastructuur, worden maximaal aangewend voor economische 

ontwikkeling. 

 

Minder (administratieve) lasten 

• Het bestaande minder hinder–instrumentarium bij openbare werken, 

waarborgregeling en rentetoelage, moet versterkt worden en snel en duidelijk 

gecommuniceerd worden aan alle betrokkenen. 

• Een nieuw fiscaal pact bouwt de resterende resultaatsonafhankelijke lokale belastingen 

verder af en schaft de lokale kleine belastingen op ondernemen af.  

• Subsidies moeten ingezet worden als gerichte steuninstrumenten, terwijl door een 

gedeeltelijke regionalisering van de vennootschapsbelasting een fiscaal instrument als 

horizontale steun voor ondernemers mogelijk wordt. 

• CD&V wil de vrijstelling van federale belastingen op de Vlaamse strategische 

opleidingssteun, de KMO-portefeuille, de exportsteun en het 

Landbouwinvesteringsfonds.  

• CD&V kies voor een milieubeleid waarin de doelstellingen centraal staan. Om de 

doelstellingen te bereiken, zien we de bedrijfswereld als een partner, niet als een 

tegenstrever. Regelgevend optreden beschouwen we als laatste optie. Zonder duidelijke 

meerwaarde, geen nieuwe regels.  

 

Onze bedrijven ontplooien internationale activiteiten 

• Vlaanderen heeft een zeer open, op export gerichte economie. Dit dwingt ons om ervoor 

te zorgen dat we internationaal een topregio blijven. Meer KMO’s moeten begeleid worden 

zodat het aantal exporterende KMO’s verdubbelt tegen 2020. Een doelgericht 

communicatieplan in samenwerking met de ondernemers- en werkgeversorganisaties is 

een nuttige hefboom. 

• De steun die via FIT aan exporterende bedrijven wordt gegeven, moet worden versterkt. 
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• De economische vertegenwoordiging moet kwantitatief en kwalitatief worden 

herbekeken rekening houdend met het belang van huidige markten en groeimarkten.  

• De werking van de technologische attachés binnen FIT moet geëvalueerd worden. 

• Het beleid rond het aantrekken van buitenlandse investeringen moet beter 

gecoördineerd worden waarbij in een optimale relatie met de kandidaat-investeerder een 

task force een geïntegreerde aanpak kan verzekeren. De nazorg met de buitenlandse 

investeerders in Vlaanderen moet geprofessionaliseerd worden. 

 

III.1.2. Gericht beleid op maat van de ondernemer 

 (Pre-)starters 

• Het actieplan ondernemend onderwijs moet van de lagere school tot het hoger 

onderwijs projecten uitwerken om jongeren te laten kennismaken met het 

ondernemerschap. Dit gebeurt in samenwerking met de onderwijsverstrekkers en de 

werkgevers- en ondernemersorganisaties. Syntra Vlaanderen speelt, via het kenniscentrum 

Competento, een centrale rol. Jaarlijks moeten zo minstens 50% van de scholen bereikt 

worden. 

• CD&V wil de combinatie van werken en leren herwaarderen en hierbij uitgaan van een 

voltijds engagement (leren en werken samen)  voor alle betrokken jongeren. 

• CD&V gelooft dat de combinatie van werken en leren positieve effecten kan hebben op de 

instroom van leerlingen in knelpuntberoepen. CD&V stelt daarom voor om voor een 

selectie van beroepen en de corresponderende afstudeerrichtingen een nieuwe deeltijdse 

onderwijsvorm te voorzien. Deze selectie moet gebeuren op basis van de 

knelpuntberoepenanalyse van de VDAB en de uitstroomcijfers van de verschillende 

onderwijsrichtingen  

• Er moeten nog meer stages en werkervaringsplaatsen komen. Ook tijdens hun 

loopbaan moeten leerkrachten de mogelijkheid krijgen om voldoende voeling te houden 

met de jobs waar hun leerlingen later in terecht komen. CD&V vraagt dat minstens de 

leerkrachten die een technisch of praktijkvak geven, op regelmatige tijdstippen, een stage 

in de private sector (profit of non-profit) kunnen volgen.  

• CD&V vraagt dat bezoeken aan bedrijven, overheidsinstellingen en non-profit organisaties 

een vast onderdeel worden van het curriculum van alle lerarenopleidingen 

• CD&V vraagt extra aandacht voor studie- en beroepskeuzebegeleiding. Hierbij wordt 

uitgegaan van de verschillende keuzemogelijkheden binnen alle onderwijstypes en van de 

competenties van de leerling. Er gaat tevens aandacht naar opleidingen tot 

knelpuntberoepen, in zoverre deze overeenstemmen met de competenties en interesses 

van de leerlingen. Ook in het hoger onderwijs wordt studie- en beroepskeuzebegeleiding 

een belangrijk aandachtspunt. Van bij de start van het hoger onderwijs wordt samen met 
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iedere student een echt studiekeuzetraject opgemaakt, op basis van diens lange termijn 

doelstellingen en competenties. Dit studiekeuzetraject wordt halfjaarlijks besproken en 

aangepast 

• Aan het imago van de ondernemers en het ondernemerschap wordt onverminderd 

gewerkt. Het onderwijs moet mee bijdragen aan een positiever imago van het 

ondernemerschap. CD&V wil ondernemingszin in het studieprogramma van zowel het 

basis-, het secundair als het hoger onderwijs expliciet laten opnemen  

• Werkzoekenden moeten naar ondernemerschap geleid worden. Het pas opgestarte 

project “Ondernemen werkt” – waardoor een kandidaat-starter van het begin tot het einde 

intensief wordt begeleid - wordt veralgemeend. Daarnaast wil CD&V werk maken van echte 

starterscoöperatieven om ondernemerschap te stimuleren.  

• CD&V wil de financiering voor startende zelfstandigen integreren in de diensten van 

de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). De winwinlening moet worden 

uitgebreid en versoepeld. 

• Absolute aandacht is nodig voor het ondersteunen van het vrouwelijk ondernemen en 

voor de relatie arbeid en gezin. 

• Om de  hinderpaal van de combinatie privéleven en professionele activiteit van vrouwelijke 

ondernemers weg te werken, willen we ‘homemanagement’ bedrijven in de sociale 

economie beter ondersteunen en werk maken van  een ondersteuning en promotie van 

initiatieven van ‘vliegende ondernemers’.  

 

Zelfstandigen 

• Een coherent Vlaams handelsvestigingsbeleid is mogelijk indien de federale wet op de 

grote handelsvestigingen geregionaliseerd wordt.  De inplanting van grote 

winkelvestigingen zal na een overgangsfase geïntegreerd worden in de regelgeving inzake 

ruimtelijke ordening. Het concept van kernwinkelgebieden wordt ingevoerd en de 

afbakening van kleinhandelszones wordt aangepast. 

• Een op zelfstandigen en KMO’s gericht opleidingsaanbod via Syntra op maat en dicht bij 

de ondernemers is noodzakelijk. 

• CD&V wil de KMO-portefeuille verder uitbouwen en bekendmaken. 

• De opvang van zelfstandigen getroffen door faillissement dient te worden uitgebreid. 

• Het innovatiebeleid moet meer afgestemd worden op de kleine zelfstandigen en vrije 

beroepers. 

• Het herplaatsingsfonds moet ook open gesteld worden voor zelfstandigen zodat zij 

zich bij zware tegenslag ook professioneel kunnen heroriënteren. 
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• De projecten die zelfstandigen helpen bij financiële moeilijkheden, 

betalingsmoeilijkheden of psychosociale problemen moeten voorzien worden van een 

structurele financiering. 

 

KMO’s 

• Overname en opvolging : stimuleren in plaats van belasten. Ook bij ondernemers laat 

de vergrijzing zich voelen. Om te voorkomen dat deze ondernemers kiezen voor een 

overname, moet een goed flankerend beleid gevoerd worden. Ondernemers die een zaak 

overnemen hebben meer kans op succes. Daardoor wordt ook de bestaande economische 

activiteit en tewerkstelling gevrijwaard. Om de opvolgingsproblematiek van familiale 

KMO’s te vereenvoudigen, wil CD&V daarom de successie- en schenkingsrechten voor 

ondernemingen nog verminderen, op voorwaarde van behoud van de activiteit. Meer 

specifiek wil CD&V dat schenkingsrechten onder dezelfde voorwaarden worden vrijgesteld 

als successierechten. Dit om de erfopvolging binnen KMO's te versoepelen. 

• De financieringsinstrumenten via PMV werden n.a.v. de financieel-economische crisis 

versoepeld en uitgebreid. CD&V wil deze versoepeling bestendigen en deze instrumenten 

ook beter bekendmaken. 

• CD&V gaat onverkort door met de ecologiepremie als gerichte steunmaatregel. 

 

Van groeibedrijf naar internationale topper 

• We voeren de “Gazellensprong” in. Dit groeiversnelprogramma begeleidt en ondersteunt 

voor vier jaar jaarlijks 50 veelbelovende bedrijven in de Vlaamse speerpuntsectoren. Het 

streefdoel: een verviervoudiging van hun omzet. Een speciale multidisciplinaire cel zal 

binnen het Agentschap Ondernemen deze bedrijven individueel begeleiden en opvolgen. 

• CD&V wil het Fonds Vlaanderen-Internationaal (FVI) – dat de internationale groei van 

KMO’s bevordert - uitbouwen. Bovendien wil CD&V minstens 10 KMO’s uit de 

Gazellensprong op deze manier bijstaan met financiering.  

• Voor het verankeren van onze speerpuntsectoren en strategische bedrijven is het 

belangrijk om een nieuwe XL-fonds te ontwikkelen.  Door het XL-fonds uit te bouwen 

wordt een marktconforme Vlaamse financiering mogelijk van groei KMO’s. 

• CD&V wil de steun voor strategische investerings- en opleidingsprojecten gericht 

blijven inzetten om groeibedrijven te ondersteunen. Investeringen die passen in de 

binnen ViA geselecteerde doorbraken moeten een hogere steun krijgen. 

• De waarborgregeling via PMV moet ook gelden voor grote ondernemingen die 

innovatieve investeringsprojecten in Vlaanderen gefinancierd willen krijgen. Daartoe past 

een apart budget, naast de KMO-waarborgregeling. 
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III.2. INZETTEN OP WETENSCHAP EN INNOVATIE 

 

Het Pact 2020 streeft ernaar dat Vlaanderen tegen 2014 de Europese doelstelling haalt om 3% van 

het BBP aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) te besteden.  

Het Vlaamse Gewest haalt op dit ogenblik 2,09%. van deze Barcelona-norm. Dit is hoger dan het 

Belgische en het EU-gemiddelde. Daarenboven komt bijna de helft van alle O&O-uitgaven in ons 

land uit Vlaanderen, zijnde 47,6% in 2007. 

De Vlaamse overheid drijft het wetenschaps- en innovatiebudget gestaag omhoog. Er wordt 

gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen het lange termijn niet-georiënteerd onderzoek, 

het strategisch basisonderzoek en het toegepast bedrijfsgericht onderzoek. 

Anderzijds moet het innovatiebeleid ook de privé-sector aanzetten tot investeringen in O&O. 

Vlaanderen heeft dit gedaan door de ecologiepremie te focussen op energie- en milieuvriendelijke 

investeringen en daar een vrij groot budget aan te verbinden. 

 

Onze voorstellen: 

III.2.1. De inspanningen opdrijven 

Tegen 2014 gaat 3% van het BBP naar O&O 

• Het innovatiepotentieel bij ondernemingen moet nog hoger.  Meer ondernemingen 

moeten worden bereikt door het KMO-programma van het Instituut voor de Aanmoediging 

van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). De innovatiecentra moeten hiertoe 

per provincie verder worden uitgebouwd en in samenwerking met de ondernemers- en 

werkgeversorganisaties actief prospecteren. 

• Het innovatietraject houdt niet op bij de onderzoeksfase. Daarna volgen o.a. 

ontwikkeling, productie, commercialisering, enz. Ook deze aspecten moeten (beperkt) 

voor steun in aanmerking komen. 

• De activiteiten die op steun kunnen rekenen moeten ruimer zijn dan technologie. Bij deze 

investeringen moet telkens ook rekening gehouden worden met de economische 

terugverdieneffecten ervan.  

 

Overheidsaanbestedingen als motor 

• Innovatief aanbesteden : elke minister moet binnen het eigen beleidsdomein middelen 

ter beschikking krijgen die niet enkel op strikt technologische innovatie ingezet zullen 

worden, maar ook naar procesinnovatie en naar vernieuwing in niet- technologische 

sectoren zullen vloeien. 
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• We richten een overheidsinnovatieplatform tussen alle bestuurslagen op. 

 

Speerpunten van innovatie 

• Medisch Centrum Vlaanderen: we zetten in op gezondheids-ICT  en een regeling voor 

de elektronische uitwisseling van gegevens tussen welzijns- en gezondheidsinstellingen. 

Dat verbetert de kwaliteit en de betaalbaarheid van het systeem door beter gebruik te 

maken van de mogelijkheden van globale medische patiëntendossiers, elektronische 

medische voorschriften en biobanken. Overbodige of dubbele registraties vanwege 

verschillende overheden zullen afgeschaft worden zodat er extra tijd voor patiënten en 

cliënten wordt vrijgemaakt. Ook translationele geneeskunde bundelt de beschikbare 

gegevens en zet ze om in bruikbare wetenschappelijke kennis door kruisbestuiving tussen 

de klinische praktijk en het medisch onderzoek. De toepassing van nanotechnologie in de 

geneeskunde zal het mogelijk maken om plaatsen van het lichaam te behandelen die tot 

nu toe voor geen enkele behandeling toegankelijk waren. De Vlaamse excellentie in de 

gezondheidszorg moet door een taskforce internationaal gevaloriseerd worden en voor 

een economische return zorgen. 

• De Vlaamse kenniscentra en het bedrijfsleven investeren samen in de ontwikkeling 

van nieuwe milieuvriendelijke biotechnologieën en materialen.  Grote 

onderzoeksprojecten rond o.a. windenergie, zonne-energie, waterstof, hybride energie 

technologiën en bio-energie loodsen Vlaanderen in dit domein naar de top.  

• Energie en milieu: door de vrije markt te laten spelen en door genoeg spelers aan te 

trekken, verhogen we de productiecapaciteit voor energie aanzienlijk tegen 2020. Het 

aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling drijven we aanzienlijk op om de doelstellingen van de Europese 

richtlijn hernieuwbare energie te behalen. Om dit mogelijk te maken, vormen we ons 

elektriciteitsnet tegen 2020 om tot een “smart grid”, een internationaal goed 

geïnterconnecteerd slim net waarop decentrale productie-eenheden en nieuwe 

toepassingen kunnen worden gekoppeld. 

• Innovatiehubs: innovatie in Vlaamse residentiële instellingen wordt aangemoedigd via de 

creatie van een Vlaamse innovatiehub. Deze instelling is verantwoordelijk voor het 

aanmoedigen, ondersteunen en financieren van innovatieve ideeën uit de zorgsector. Een 

innovatiehub begeleidt instellingen bij de ontwikkeling van innovaties, neemt de ermee 

gepaard gaande risico’s op zich en staat in voor de verdere exploitatie van het project. 

 

III.2.2. Ondernemingen innoveren 

• Het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie 

in Vlaanderen) moet zijn focus verleggen en ook meer KMO’s en social-profitorganisaties 

bereiken en begeleiden. 
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• Het hoger onderwijs moet gestimuleerd worden om nog meer innovatief onderzoek te 

kunnen doen ten behoeve van KMO's. Er moeten hiervoor nauwere 

samenwerkingsverbanden gezocht worden.  

• Ook zouden studenten meer kennis moeten kunnen maken met wetenschap, technologie 

en innovatie en hoe dit een KMO kan helpen bij zijn expansie.  

• Het IWT-fonds moet een proactievere rol kunnen spelen in het stimuleren van innovatie 

bij KMO's en het samenbrengen van KMO's, universiteiten en hogescholen.  

• Er moet meer geïnvesteerd worden in fundamenteel onderzoek naar ondernemerschap 

en KMO-wezen. 

• In de samenwerking tussen hogescholen en KMO’s – Tetra - is meer zekerheid over de 

financiering en de tewerkstelling van onderzoekers nodig. 

• De versterking van het Industrieel Onderzoeksfonds moet universiteiten toelaten  hun 

onderzoek te richten op (economische) valorisatie. 

• De mobiliteit tussen onderzoekers en O&O-medewerkers tussen bedrijfsleven en 

kennisinstellingen moet toenemen en gepromoot worden. 

 

III.2.3. Universiteiten en hogescholen: excellentie als doel 

Meer vrije middelen voor onderzoeksinstellingen 

• Versterken financiering universiteiten en hogescholen. Momenteel besteedt Vlaanderen 

(privé en overheid) 1,2% van het BBP aan zijn hoger onderwijs. Een inhaalplan zou dit, met 

gerichte investeringen, naar een Europese doelstelling van 2% kunnen stuwen, zodat het 

ongebonden onderzoek op eigen initiatief van vorsers voldoende ruimte krijgt. 

• Er moeten meer middelen naar investeringen in duurzame onderzoeksinfrastructuur 

gaan. 

 

Grenzen verleggen en samenwerken 

• Samenwerking tussen kennisinstellingen aanwakkeren. 

• De deelname aan internationale en Europese programma’s stimuleren. 

• Om een grotere mobiliteit tussen de industrie, de publieke sector en de academische 

wereld enerzijds en het garanderen van een grotere mobiliteit van vorsers zowel binnen 

als van en naar Vlaanderen, te garanderen, moeten de bestaande programma’s 

geëvalueerd, bijgestuurd en eventueel opgevoerd worden. 
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III.3. PERSPECTIEF VOOR DE LAND- EN TUINBOUWERS 

 

Mensen kunnen veel overbodige luxe schrappen maar voeding is essentieel.  Het landbouwbeleid 

neemt dan ook een belangrijke functie in ons maatschappelijk bestel in.  Nochtans moet de 

landbouwsector in eerste instantie werken als een economische activiteit in een sterk 

concurrentiële omgeving. 

Gezien het grote maatschappelijk belang wil CD&V dat verder een positief landbouwbeleid 

gevoerd wordt zodat dynamische bedrijven voldoende flexibel kunnen inspelen op nieuwe 

uitdagingen.  

Tijdens de afgelopen legislatuur werd landbouw met succes maatschappelijk opgewaardeerd. Een 

aantal hinderpalen voor individuele bedrijven om te ontwikkelen, werden weggenomen. Bedrijven 

kunnen groeien en moderniseren en verbeteren hun bedrijfsvoering op het vlak van leefmilieu, 

energie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Het nieuwe mestdecreet dat landbouw en milieu 

verzoent, is van historisch belang. Heel wat gebieden werden herbevestigd als agrarisch gebied. 

Het positief landbouwbeleid deed de investeringen toenemen in onder meer innovatie, met 

nadruk op energie. Zeer belangrijk is ook de administratieve vereenvoudiging bij het invoeren van 

het nieuwe Europese landbouwbeleid: de premies kunnen nu volledig elektronisch worden 

aangevraagd en opgevolgd via het e-loket. 

De Vlaamse land- en tuinbouw ontsnapt niet aan de algemene recessie.  Om de sector wat extra 

ademruimte te geven werd met het ruimer “Herstelplan land- en tuinbouw” beslist, om voor 20 

miljoen euro een aantal betalingen versneld door te voeren. 

 

Onze voorstellen: 

• We ijveren voor een sterk Europees landbouwbeleid met voldoende middelen en 

bereiden onze landbouwers voor op nieuwe Europese uitdagingen. Het Europees 

voorzitterschap van ons land in 2010 moet het debat rond de toekomst van de landbouw 

aangaan. De Europese Unie moet oplossingen formuleren die de wereldwijde concurrentie 

en de regels van de vrije markt verzoenen met de gewenste duurzaamheid en 

multifunctionaliteit. We steunen onze bedrijven actief bij hun aanpassing aan de 

gewijzigde marktomstandigheden en helpen de marktinstabiliteit en prijsvolatiliteit in de 

landbouwsector op te vangen.  

• We willen de Vlaamse land- en tuinbouwers, hun bedrijf en hun gezin beter 

beschermen tegen financiële en andere risico’s. Daarom streven we naar een regeling 

voor risicobeheersing.  

• In het kader van de ondersteuning van overdrachten van landbouwbedrijven streven wij 

naar het ondersteunen van lange pachtcontracten. 
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• Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) blijft de motor van het Vlaamse 

landbouwbeleid. Met voldoende financiële middelen moet het VLIF zijn investeringsrol 

voor de landbouw, de agro-voedingssector en de omkaderingssector) in Vlaanderen 

maximaal kunnen spelen en de door de Europese Unie gevraagde omschakeling van 

rentesubsidies naar kapitaalpremies helpen opvangen. 

• De export in de land- en tuinbouwsector moet versterkt worden, de zoektocht naar 

nieuwe markten ondersteund. Dit gebeurt door een proactieve aanpak in het buitenland 

en de VLAM-werking meer op de export af te stemmen. 

• We investeren in onderzoek en innovatie. We voeren het witboek landbouwonderzoek 

uit, zodat ook de komende jaren de land- en tuinbouwsector krachtig ondersteund wordt 

door nieuwe kennis. We versterken de basisfinanciering van onderzoeks- en praktijkcentra 

en het landbouwonderzoek binnen het IWT. We stimuleren onderzoek en innovatie naar 

duurzame groene energieprojecten. 

• Het mestbeleid wordt blijvend opgevolgd en de voorbereidingen voor het nieuwe 

actieplan worden tijdig getroffen. De mestbank richt zich nog meer op zijn begeleidende 

rol. 

• We bieden rechtszekerheid aan de landbouwers, vooral wat ruimtelijke ordening 

betreft : 

• Daar waar agrarische gebieden herbevestigd werden, blijven we erbij dat er enkel 

uitzonderlijk kan worden afgeweken van de herbevestiging. Ingrepen in de 

herbevestigde agrarische gebieden (HAG’s) moeten steeds afdoende gemotiveerd en 

ruimtelijk gecompenseerd worden. 

• De 750.000 ha agrarisch gebied dient volledig afgebakend te zijn vooraleer een 

nieuw RSV van kracht wordt. Er moet uitgegaan worden van een ruimtelijke scheiding 

van de hoofdfuncties natuur en landbouw, waarbij verweving berust op vrijwilligheid. 

• Bij de uitwerking van actieplannen in het kader van de opmaak van RUP’s in de 

actiegebieden worden lokale actoren maximaal betrokken. 

• Prioritair is de uitvoering van de planschaderegeling met een regeling voor kapitaal- en 

gebruikerschade, in overleg met de landbouwsector. 

• We zorgen voor groeikansen voor onze land- en tuinbouwbedrijven. Hierbij gaan we 

ook het debat aan over ruimtelijke groei. De vestiging van tuinbouwbedrijven krijgt een 

drieledige aanpak. Enerzijds streven we naar afgebakende macrozones waarbinnen 

clustering en grote tuinbouwbedrijvenzones mogelijk zijn, anderzijds vrijwaren we 

individuele vestiging en uitbreiding in agrarisch gebied. 

• Naar analogie met de situatie in Nederland moet meer aandacht gaan naar de 

landbouwbedrijfssituatie bij onteigeningen en de uitwerking van een degelijk 

flankerend beleid voor de getroffen bedrijven.  
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• Bij grootschalige projecten en RUP’s met grote impact op landbouw wordt een LER of een 

landbouwgevoeligheidsanalyse als standaardprocedure opgenomen ook voor de 

effecten buiten het projectgebeid, alsook het eraan gekoppelde flankerende beleid. Bij 

onteigeningsprocedures moet er meer aandacht zijn voor de specifieke bedrijfssituatie. 

• De landbouw draagt bij tot natuurbeheer en natuurbehoud. De 

beheersovereenkomsten gericht op natuurbeheer worden professioneler aangepakt. In dit 

kader wordt werk gemaakt van de uitbouw van een agro-beheerscentrum dat groepen 

boeren stimuleert en ondersteunt om gebieds- en streekgericht initiatieven te nemen in 

het kader van natuur- en waterbeheer. 

• Via een extra aanmoediging van preventieve systemen zoals het waarnemingen- en 

waarschuwingennetwerk, helpen we de land- en tuinbouwsector om te gaan met de 

nieuwe gewasbeschermingswetgeving op Europees niveau. 

• We bouwen sociale maatregelen in de land- en tuinbouw verder uit. 

• De Vlaamse visserij heeft toekomst als de sector snel verduurzaamt. CD&V zet, in 

nauw overleg met de sector, de beschikbare instrumenten in om binnen de 5 jaar een 

vloot te hebben die minimaal 30% energiezuiniger is, en die algemeen milieuvriendelijker 

vistechnieken hanteert. Vlaanderen zal daarbij maximaal de middelen van het Europese 

Visserijfonds gebruiken en zorgen voor de nodige cofinanciering. Daarnaast zullen vanuit 

de Vlaamse beleidsinstrumenten, voornamelijk de toebedeling van de 

vangstmogelijkheden, stimuli gegeven worden om effectief te verduurzamen. 
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III.4. MOBILITEIT: VLOTTER, VEILIGER EN PROPERDER 

 

Het beheersen van de mobiliteit is voor het dichtbevolkte Vlaanderen een enorme uitdaging. 

Mobiliteit heeft ook een belangrijke economische betekenis. Het is een voorwaarde voor 

tewerkstelling en is voor onze centraal gelegen regio essentieel om de Vlaamse toppositie in de 

logistieke sector te handhaven. 

Daarom werd in de afgelopen legislatuur geïnvesteerd in het wegwerken van missing links. De 

werken voor de Scheldebrug in Temse, een aantal gevaarlijke kruispunten op de N31 tussen 

Brugge en Zeebrugge, de noordelijke ontsluiting van de luchthaven Zaventem en de 

verkeerswisselaar in Lummen zijn in uitvoering. Daarnaast zijn belangrijke stappen vooruit gezet 

in het dossier van de Noord-Zuid Kempen, de sluiting van de R4 in Gent en de Noord-Zuid 

Limburg. De verdere ontsluiting van de Vlaamse havens is zeer belangrijk voor onze economie en 

tewerkstelling. Daarom werd fors geïnvesteerd in onder meer de spoortunnel Schijn, de Gentboog 

en de vertakking Krijgsbaan in Antwerpen, de Liefkenshoekspoortunnel, het Diaboloproject 

(spoorverbinding vanuit luchthaven Zaventem naar Brussel en Mechelen in de middenberm van de 

E19) en het verleggen van spoorlijn 55 in de Gentse haven. De nog bestaande missing links 

moeten 

: eerst versneld weggewerkt worden.  

Slimmer onze infrastructuur gebruiken en doordacht uitbreiden, is één van de ViA- doorbraken 

inzake logistiek en mobiliteit. De verbetering van de bereikbaarheid (minder files) van onze 

economische poorten op een duurzame manier is ook één van de doelstellingen van het Pact 

2020. 

Wij houden aan het STOP-principe: eerst de Stappers (voetgangers), dan de Trappers (fietsers), 

daarna het Openbaar (en collectief) vervoer en dan het Privé-vervoer (wagen). STOP moet leiden 

tot een doorgedreven verkeersveiligheid en -leefbaarheid en tot de optimale benutting van de 

vervoerscapaciteit. 

 

Onze voorstellen:  

III.4.1. Meer verkeersveiligheid en verkeersopvoeding 

• Verkeersopvoeding in het onderwijs is een prioriteit. Verkeersopvoeding is voor CD&V 

het aanleren van een praktische basiskennis van de verkeersregels in het lager en het 

secundair onderwijs. Het maakt de leerlingen veiligere weggebruikers en verlaagt de 

drempel voor het behalen van een theoretisch rijbewijs. 

• Een betere, gecentraliseerde ongevalregistratie. Samen met doelgerichte analyses per 

ongeval moet dit mogelijk maken de structurele oorzaken van ongevallen snel en efficiënt 
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weg te nemen en de bestaande risico’s in kaart te brengen. Dit moet gepaard gaan met 

een volledige verkeersbordendatabank. 

• Een herziening van het verkeersboetefonds. De opbrengsten dienen terug te vloeien 

naar de overheden die het meeste inspanningen leveren om de verkeersveiligheid te 

verhogen: het gewest en de lokale overheden. 

• Versnelde en definitieve wegwerking van de nog bestaande gevaarlijke punten. Wij 

willen het programma ‘gevaarlijke punten’ afwerken, zodat alle 800 gevaarlijke punten 

definitief heraangelegd zijn. 

• CD&V investeert in witte linten. Dit wil zeggen dat we naast de investeringen in 

gevaarlijke punten en andere reguliere investeringen ook willen investeren in de ombouw 

van het bestaande wegennet tot veilige wegen voor iedere weggebruiker. Deze 

zogenaamde witte linten besteden in hun ontwerp aandacht aan veilige infrastructuur voor 

alle weggebruikers. 

• De rijopleiding herzien. Centraal staan een langere stageperiode met één begeleider, de 

opleiding tot defensief en ecologisch verantwoord rijden en een mogelijke bijscholing 

tijdens het rijbewijs op proef. 

• Een grootschalig project met ISA. Systemen van Intelligente SnelheidsAanpassing 

waarschuwen via een (geluids)signaal of tegendruk van de gaspedaal bestuurders als ze te 

snel rijden. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en vermindert het brandstofverbruik. Een 

project levert belangrijke inzichten op over de wenselijkheid van de verschillende 

systemen gebaseerd op ervaringen van bestuurders. 

• We streven ernaar dat navigatiesystemen de meest maatschappelijk verantwoorde routes 

aangeven.  Er komt een Vlaams meldpunt om fouten in navigatiesystemen te melden. 

• Kordaat optreden bij flagrante verkeersovertredingen. De pakkans moet worden 

verhoogd, onder meer door het inzetten van onbemande camera’s op gevaarlijke punten 

en strenge alcohol- en drugscontroles, ook overdag. 

 

III.4.2. Beter openbaar vervoer 

• De Lijn moet meer mensen vervoeren. N.a.v. de voorziene evaluatie van de Lijn wil CD&V 

een debat ten gronde over de taak van de Lijn. We willen dat de Lijn zich eerst richt op 

meer mensen op de bus in plaats van het creëren van een aanbod. Het aantal lege bussen 

dient zo laag mogelijk te liggen. De Lijn dient dit te verwezenlijken binnen de haar 

toegekende beleidsmarge.  

• Met de Lijn naar het werk. Het netmanagement van de Lijn dient zich in eerste instantie 

te richten op de vervoersnoodzaak. De Lijn moet in overleg met het bedrijfsleven 

oplossingen uitwerken voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en belangrijke 

tewerkstellingsplaatsen.  
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III.4.3. Een goed uitgebouwd en onderhouden infrastructuurnetwerk : 

• Elke autosnelweg en grote ringweg in Vlaanderen wordt uitgerust met dynamisch 

verkeersmanagement. Op het einde van de legislatuur wordt het verkeer op het 

hoofdwegennet dynamisch aangestuurd, waarbij de verkeerscentra maatregelen kunnen 

nemen om de doorstroming optimaal te houden. 

• Op vijf jaar tijd halen we de onderhoudsachterstand van onze wegen in. Om effectief 

de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren, verhogen we de 

onderhoudsinspanningen tot 120 miljoen euro per jaar. Zo halen we de 

onderhoudsachterstand op korte termijn in. 

• We werken de missing links in het transportnetwerk weg met een maximaal flankerend 

programma, gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van de nieuw 

aan te leggen infrastructuur. Voorop staan : 

- de aanbesteding van de Noord Zuid Limburg, de Noord Zuid Kempen, de R4 rond 

Gent, de N60 in Ronse, de A19 Ieper Veurne en de Ax Brugge Zeebrugge; 

- de verdere heraanleg met EU-steun van de Seine-Scheldeverbinding, het stuk 

tussen Gent en de Franse grens; 

- de verbreding van het Albertkanaal en de verhoging van de bruggen over het 

kanaal. 

• Ontwikkelen van watergebonden bedrijventerreinen : we ontwikkelen nieuwe 

watergebonden bedrijventerreinen en ondersteunen de bedrijven bij de bouw van los- en 

laadinfrastructuur. 

• Nieuwe fietspaden op het terrein. Niet de procedure voor de aanleg van een fietspad is 

belangrijk, wel dat het er komt. Als richtsnoer voor de aanleg van nieuwe fietspaden 

houden we vast aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

• Minder hinder voor iedereen. www.wegenwerken.be wordt de referentie website voor 

overheid, bedrijven en burgers voor informatie over wegenwerken. We willen deze 

informatieverlening decretaal verankeren. 

• We maken werk van een infrastructuurdecreet om de uitvoering van de investeringen 

op het terrein te versnellen. Het decreet wordt geïnspireerd op het brownfielddecreet en 

schrijft zich in in de bestaande wetgeving, Europese richtlijnen en decreten, maar 

voorkomt elke overdreven regeldrift. 

 

III.4.4. Schoner en proper: 

• Binnenvaart en spoor worden verder gepromoot als volwaardig alternatief voor de 

vrachtwagen. In overleg met de binnenvaartsector maken we met maatregelen de 

logistieke meerwaarde van de waterweg duidelijk en bestuderen we verbeteringen en 
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uitbreidingen van het infrastructurele netwerk. Er moet ook aandacht gaan naar de 

kustvaart en de estuaire vaart.  

• De inhaaloperatie voor de ontsluiting van de Vlaamse havens via waterweg, 

spoorweg en weg en de luchthaven van Zaventem wordt uitgevoerd. 

• We voeren het rekeningrijden voor vrachtwagens zo spoedig mogelijk in, bij voorkeur 

in internationaal (bijv. Benelux) verband. De aanpak van het rekeningrijden wordt in het 

begin van de legislatuur geconcretiseerd en op het terrein uitgevoerd. De opbrengst dient 

om ons transportnetwerk te beheren en te onderhouden. 

• Een globale aanpak van de voertuigfiscaliteit. CD&V wil een belasting in functie van de 

vervuiling van het voertuig en het gebruik van een voertuig. Zo betaalt iedereen een 

rechtvaardige prijs voor de milieubelasting. Het gedeelte voor het gebruik dient ten goede 

te komen aan het beheer en onderhoud van ons transportnetwerk.  

• Duurzaam openbaar vervoer. We stimuleren innovatie en de aankoop van 

milieuvriendelijke voertuigen bij de uitbaters van het openbaar vervoer.  

III.4.5. Een doorgedreven mobiliteitsmanagement 

• Integratie van vervoersbewijzen van verschillende openbaarvervoersbedrijven 

vergemakkelijkt het gebruik van openbaar vervoer.  

• Telewerken stimuleren voor jobs die dit toelaten zodat de vraag naar mobiliteit beter 

beheerst wordt maar ook de combinatie arbeid en gezin beter te organiseren valt. 
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III.5. HAVENS ALS ECONOMISCHE MOTOR 

 

De Vlaamse zeehavens zijn de belangrijkste economische poorten van Vlaanderen. 

De zeehavens en de daar gevestigde ondernemingen zijn als directe en indirecte bron van 

inkomen en werkgelegenheid van groot belang voor de Vlaamse bevolking. Dit is echter nooit 

definitief verworven. Onze havens moeten zich schrap zetten in een scherpe internationale 

concurrentie. 

CD&V wil de economische rol van de Vlaamse zeehavens nog versterken. Het verstevigen van de 

concurrentiepositie van onze havens, om maximaal maatschappelijke meerwaarde te kunnen 

genereren, staat voorop. Maatschappelijk verantwoorde groei en duurzame ontwikkeling van 

onze havens vragen aanzienlijke investeringen op het juiste moment, vooral in woelige 

economische tijden. 

 

Onze voorstellen: 

• Een toekomstgerichte en economisch verantwoorde toegankelijkheid aan de zeezijde 

hebben voorrang. Dit betekent enerzijds een voldoende diepgang en breedte van de 

vaarroutes naar onze havens (de Schelde, de vaarpassen op de Noordzee) en anderzijds 

een maximale ontdubbeling van de sluiscapaciteit (tweede sluis Waaslandhaven, een 

nieuwe grote zeesluis binnen het sluizencomplex in Terneuzen, een nieuwe zeesluis (SHIP) 

ter vervanging van de Visartsluis in Zeebrugge). Ook de verdere aanleg en afwerking van 

de nieuwe havendammen in Oostende zijn een onderdeel van deze belangrijkste 

beleidsprioriteit. 

• Een optimale en multimodale ontsluiting van onze havens naar hun hinterland is 

noodzakelijk. Wij willen een duurzaam transport met het hinterland realiseren door 

doelgerichte uitbreiding van de capaciteit op de hoofdassen van binnenvaart en 

spoorwegen, het stimuleren van stille en schone binnenvaart en spoorvervoer, 

technologische innovaties in de overslag tussen vervoersmodi. Belangrijk is de optimale 

samenhang (co-modaliteit) tussen de vervoersnetwerken. Deze ontsluiting van de havens 

naar het hinterland mag geen afbreuk doen aan het landschap, de horeca of de recreatie. 

Hinterlandverbindingen moeten duidelijk hun nut, rendabiliteit en haalbaarheid bewijzen. 

Kanalen kunnen niet zomaar aangepast worden: men moet rekening houden met het 

draagvlak en de schade aan mens (onteigeningen van woningen) landbouw en natuur 

beperken. Alles moet in het werk gesteld worden om verdere verzilting van het hinterland 

te voorkomen. 

• Een nieuwe decretale basis en nog eenvoudigere regels en procedures moeten de 

aanleg van de infrastructuurprojecten op basis van de strategische havenplannen via 

RUP's afgebakende gebieden versnellen. Dit draagt tevens bij tot een aantrekkelijk 
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investeringsklimaat in Vlaanderen. De beslissingen omtrent grote infrastructuurwerken in 

onze havens en inzake projecten voor hinterlandontsluiting worden ondersteund door 

gedegen evaluatieonderzoek, onder meer op basis van de standaardmethodiek 

maatschappelijke kosten-batenanalyses. Waar mogelijk en haalbaar worden alternatieve 

financieringsvormen ingezet. Risicomanagement neemt een belangrijke plaats in bij de 

uitvoering van deze projecten. 

• In de op basis van de strategische havenplannen via RUP's afgebakende gebieden 

dient alles in het werk gesteld te worden om de havens optimaal te ontwikkelen. Dit 

kan gedeeltelijk worden aangepakt door zuinig en meervoudig ruimtegebruik. Een 

bundeling en clustering van vervoerstromen in logistieke parken in het hinterland kan 

leiden tot heel wat schaalvoordelen. 

• Er moet verder werk worden gemaakt van een verduurzaming van onze havens, 

waarbij maximaal op hoogwaardige logistiek wordt ingezet. Daarom willen een betere 

benutting van de capaciteit van de bestaande infrastructuur, initiatieven die leiden tot 

transportbesparing, een doorrekening van de externe kosten aan de gebruikers van het 

transportsysteem (zoals de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens). Havens moeten 

maximaal worden ingepast in hun omgeving door een duurzame verwevenheid met 

natuur- en recreatiegebieden en een nauwe verbondenheid met de stad of de lokale 

omgeving. 

• Wij willen meer investeren in het maatschappelijk draagvlak van onze havens door de 

organisatie van opendeurdagen in de havens, door intensieve communicatiecampagnes, 

door meer inzet op betrokkenheid van de lokale omgeving. 
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IV. DE LEVENSKWALITEIT VERHOGEN 

 

IV.1. BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL WONEN 

 

Mensen hebben nood aan een thuis.  Je kan je niet thuis voelen in de wereld, als niet ergens een 

eigen thuis hebt.  En een eigen thuis vereist een eigen huis.  Ook dit is een belangrijker pijler van 

onze actieve kansenmaatschappij: wanneer men zekerheid heeft van wonen staat men sterker in 

de wereld. 

Tijdens de afgelopen legislatuur werden mensen die op zoek zijn naar een geschikte 

woongelegenheid echt vooruitgeholpen. Er werden aanzienlijke financiële middelen voorzien voor 

de realisatie van sociale huur- en koopwoningen, het stelsel van de huursubsidies werd 

aangepast, er kwam een nieuwe renovatiepremie en er werden bijkomende maatregelen genomen 

voor de vrijstelling van de successierechten en de meeneembaarheid van de registratierechten. 

De woonkwaliteit ging er flink op vooruit: de regelgeving werd aangescherpt en de slagkracht van 

de Vlaamse Wooninspectie werd versterkt. 

CD&V hecht veel belang aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. We willen ook 

iedereen de kans geven zo comfortabel, veilig en zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven 

wonen, ook als de gezinssituatie of de gezondheidssituatie van de mensen verandert. Naast 

duurzaam wonen, voeren wij daarom levenslang wonen in als tweede pijler in het Vlaams 

woonbeleid. 

Zoals het Pact 2020 en het decreet Grond- en Pandenbeleid voorzien, willen wij tegen 2020 de 

woonkwaliteit substantieel verhogen en minstens 43.000 bijkomende sociale huurwoningen, 

21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels realiseren. 

Ook zorgbehoevenden, zoals bijv. mensen die verblijven in woonzorgcentra of voorzieningen 

voor geestelijke gezondheidszorg, hebben recht op modern wooncomfort. Daarom is het 

noodzakelijk dat de Vlaamse overheid én de sociale woningbouw, in het bijzonder voor 

zorgbehoevenden, extra aandacht besteden aan kwaliteitsvol wonen. 

 

Onze voorstellen: 

IV.1.1. Regionalisering van de huurwet, van de prijsnormering op het vlak van woonbeleid en 

van de fiscale aftrekken i.v.m. wonen 

• Momenteel zijn de gewesten bevoegd voor de sociale huur en de federale overheid is 

bevoegd voor de private woninghuur. Een echt samenhangend woonbeleid kan pas 

gevoerd worden door de versterking van het gewestelijk niveau want de 
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woonproblematiek is onlosmakelijk verbonden met andere gewestelijke bevoegdheden 

zoals ruimtelijke ordening, grond- en pandenbeleid en stads- en dorpsherwaardering. 

Daarom wil CD&V de regionalisering van de huurwet, van de prijsnormering voor het 

woonbeleid en van de fiscale aftrekken i.v.m. wonen.  

IV.1.2. Uitbreiding van de private huurmarkt 

• Er wordt overlegd met de federale overheid om bij de bouw van een woning met het oog 

op de verhuur ervan, de betaling van de btw uit te stellen tot op het moment van 

bewoning door de eigenaar zelf of de eigendomsoverdracht. 

• Het aantal woningen dat verhuurd wordt via sociale verhuurkantoren wordt 

verhoogd. Er wordt gegarandeerd dat deze zich over het gehele Vlaamse grondgebied 

kunnen ontwikkelen. Er zal nagegaan worden in welke mate de huidige inkomensgrenzen 

voor sociale huurwoningen nog realistisch zijn, gezien de sterk gestegen huurprijzen op 

de private markt en of de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen ingeschakeld 

worden als bemiddelaar tussen huurder en private verhuurder. 

• Eigenaars die bereid zijn om hun woning via een sociaal verhuurkantoor te verhuren, 

worden financieel en fiscaal aangemoedigd. 

• Om de betaalbaarheid van de private huursector te vergroten moet onderzocht worden in 

hoeverre het stelsel van de huursubsidies kan uitgebreid worden naar bepaalde 

doelgroepen. 

• Er wordt overlegd met de federale overheid om bij het renoveren van een woning of 

appartement met het oog op de verhuur ervan, de verhoging van het kadastraal 

inkomen uit te stellen gedurende een beperkt aantal jaar. 

IV.1.3. Verdere ondersteuning van de eigendomsverwerving 

• Het stelsel van de renovatiepremie wordt verder gezet. 

• Er komt een verhoging van het aanbod aan sociale koopwoningen en sociale kavels. 

De uitvoering van het decreet op het Grond- en Pandenbeleid dient als hefboom. 

• Er worden sociale leningen aangeboden: om de transparantie te vergroten groeit men naar 

één stelsel en één loket voor gesubsidieerde sociale leningen. 

• Er wordt nagegaan of de inkomensgrenzen voor sociale eigendomsverwerving nog 

voldoende compatibel zijn met de sterk gestegen vastgoedprijzen. 

 

IV.1.4. Meegroeiwonen en duurzaam wonen 

• Een aantal principes van levenslang wonen worden als verplicht na te leven sokkel van 

voorschriften in de typebestekken voor de bouw van alle sociale woningen verder 

gedetailleerd uitgewerkt en verfijnd. 
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• Het kadastraal inkomen van een woongelegenheid wordt bevroren tot 10 jaar na 

ombouw tot een zorgwoning (bijvoorbeeld kangoeroewonen of duplexwonen).  

• Het advies van het toegankelijkheidsbureau is fiscaal aftrekbaar. 

• We stellen een Vlaamse maatstaf voor levenslang wonen en duurzaam wonen in. 

• Duurzaam wonen wordt uitgebouwd tot een begrip in Vlaanderen, met extra aandacht 

voor ecologische aspecten (energie, gebruik van water, omgaan met afval,…) en sociale 

aspecten (toegankelijkheid, gezondheid van binnenklimaat,…).  

• De premies voor voorzieningen voor duurzaam wonen worden uitgebreid tot de hele 

publieke sector) 

• Domotica wordt aangemoedigd omdat woontechnologie zoals personenalarmering, 

videofoon, lichtsensoren, inbraak- en brandpreventie, comfort, dienstverlening en zorg 

daardoor georganiseerd kunnen worden.  

• Voor wat de toekenning van verbeterings- en aanpassingspremies betreft, zal geen 

rekening gehouden worden met het kadastraal inkomen van de woning voor dewelke de 

verbeterings- of aanpassingspremie wordt aangevraagd.  Ook voor andere 

steunmaatregelen zal het kadastraal inkomen van de woning niet in aanmerking genomen 

worden. 

• Het kopen van een energiezuinige woning impliceert een serieuze meerkost, die vooral 

voor jonge gezinnen moeilijk draagbaar kan zijn. Ongeacht de grote terugverdieneffecten 

in de toekomst blijkt de hogere initiële aanschafwaarde vaak een groot probleem. Om 

(jonge) kopers een duwtje in de rug te geven, gaat CD&V voor de toekenning van een 

extra ‘groene belastingvrije schijf’ op de registratierechten. De reeds bestaande 

belastingvrije schijf wordt toegekend voor kopers van de enige gezinswoning. Door te 

werken via het systeem van een verhoogde belastingvrije schijf kan de maatregel 

administratief eenvoudig worden doorgevoerd.  

• Bij de toekenning van subsidies, premies en/of fiscale voordelen voor groene 

investeringen wordt de financiële tussenkomst onmiddellijk (i.p.v. na enkele 

maanden) betaald door de subsidieverlenende overheid, zodat de groene investeerders 

niet moeten instaan voor de prefinanciering ervan.  

IV.1.5. Bewaken van de woonkwaliteit 

• We versterken de fiscale en andere stimuli om het ecologisch verantwoord wonen te 

bevorderen door de verlaging van de personenbelasting voor energie- en waterbesparende 

investeringen. 

• De Vlaamse Wooninspectie krijgt meer middelen om de woonkwaliteit te garanderen en 

huisjesmelkerij aan te pakken. 
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• De huurdersbonden worden verder gestimuleerd om de rechten van de huurders, onder 

meer op het vlak van de woonkwaliteit, te verdedigen. Er wordt een einde gemaakt aan de 

rechter- en partijsituatie van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen. 

• Vlaanderen wil de lage kwaliteit van sommige woningen op het platteland wegwerken. 

IV.1.6. Uitbreiding van het aanbod sociaal woonpatrimonium 

• De nieuwe Vlaamse regering dient onmiddellijk na haar aantreden met de sociale 

huisvestingsmaatschappijen na te gaan of het nieuw sociaal huurstelsel en het nieuwe 

financieringssysteem dienen bijgestuurd te worden indien zij hun doel niet bereiken, 

met name meer sociale huurwoningen realiseren. In elk geval worden deze besluiten in 

overeenstemming gebracht met het nieuw decreet Grond- en Pandenbeleid en wordt de 

GSC (gewestelijke sociale correctie) omgevormd tot een systeem dat in werking treedt 

indien het echt nodig is, nl. de ondersteuning in geval van een huurderspopulatie met 

een te laag inkomen  

IV.1.7. Slagkrachtige beleidsactoren voor wonen 

• Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten evolueren tot woonmaatschappijen die 

zowel huur-, koop-, kredietactiviteiten als activiteiten van sociale verhuurkantoren 

ontplooien. Dit dient gepaard te gaan met een grotere autonomie voor de 

huisvestingsmaatschappijen. Ze staan in voor het ontwikkelen van een systeem van 

woonbegeleiding en ontvangen daarvoor de nodige financiële overheidsmiddelen. 

• Het agentschap Wonen en het agentschap Inspectie zijn partners van de sociale 

huisvestingmaatschappijen en ondersteunen deze. 

IV.1.8. Versterkte inspanningen voor wonen in de Vlaamse rand rond Brussel 

• Gemengde projecten bestaande uit huur- en koopwoningen dienen gestimuleerd te 

worden. 

• Via Vlabinvest dienen de nodige middelen voorzien te worden voor de aankoop van een 

strategische grondvoorraad. 

• Om de continuïteit van Vlabinvest te verzekeren, zal een bijkomende 

vastleggingsmachtiging van 25 miljoen euro voorzien worden. 

• De lokale besturen worden door de Vlaamse overheid juridisch bijgestaan bij het 

uitwerken van specifieke toewijzingsreglementen voor woningen en kavels. 

• In het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) worden woongelegenheden met 

meer dan twee bouwlagen beperkt tot een aantal geconcentreerde zones. Daarbinnen 

gelden de bepalingen van wonen in eigen streek uit het decreet Grond-en Pandenbeleid. 

Vlabinvest krijgt de mogelijkheid om al de instrumenten te gebruiken in de nieuw 

aangeduide woonzones in het VSGB. 
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IV.2. RECHTSZEKERE RUIMTELIJKE ORDENING 

 

Er zijn grenzen aan onze ruimte in Vlaanderen. De ruimte moet dus door ordening goed gebruikt 

worden. Een goede ruimtelijke ordening is economisch gezien een noodzaak: er moet ruimte zijn 

om te ondernemen. De omgeving heeft ook een belangrijke impact op het welzijn van de mensen. 

Een ruimtelijke ordening waar rechtszekerheid heerst en waar er een evenwicht gevonden kan 

worden door afspraken tussen de vele ruimtegebruikers en ruimtebehoeften, is ons streefdoel. 

Tijdens de afgelopen legislatuur zijn wat de effectieve uitvoering van het ruimtelijk structuurplan 

(RSV) betreft een aantal stedelijke gebieden, buitengebieden, economische knooppunten, e.a. 

afgebakend. Er is een ernstige inspanning gebeurd voor de klantgerichte en snelle afhandeling 

van bouwvergunningsaanvragen en voor de afhandeling van de aanvragen binnen de 

voorgeschreven termijnen. 

De uitdagingen voor de volgende legislatuur zijn: een nieuw RSV 2 uitwerken, een proactievere 

dienstverlening, goede ondersteuning van gemeenten en provincies. 

 

Onze voorstellen: 

IV.2.1. Een evenwichtig Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

• Het RSV 1 wordt herwerkt via het RSV Korte Termijnspoor. Voor het RSV 2 is het 

belangrijk een grotere flexibiliteit in te bouwen, dit mag niet ten koste gaan van de 

rechtszekerheid in de open ruimte. De fundamentele uitgangspunten blijven wel 

behouden: één plan dat evenwichtig en op basis van een wetenschappelijke objectivering 

van de ruimtevragen de bakens uitzet voor de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen. 

• In de open ruimte wordt er in het ruimtelijk beleid te weinig gezocht naar de mogelijke 

synergieën tussen landbouw en natuur. Pistes zoals cobeheer van bepaalde zones, het 

afspreken van beheersdoelstellingen, maar ook voldoende wederzijds respect voor 

historisch gegroeide situaties moeten resulteren in meer kwalitatieve openruimte. In dit 

kader wordt werk gemaakt van de uitbouw van een agro-beheerscentrum dat groepen 

boeren stimuleert en ondersteunt om gebieds- en streekgericht initiatieven te nemen in 

het kader van natuur- en waterbeheer. 

• Bij de opmaak en de interpretatie van structuurplannen moet steeds gewerkt worden 

met de meest recente cijfers, ook wat de bevolkingsprognoses betreft. Hieruit volgt ook 

een grotere aandacht voor de vergrijzing en grotere verstrengeling van wonen en zorg, 

hetgeen ook ruimtelijk zijn beslag moet krijgen. 

• Economisch zal het RSV 2 opties meegeven die benut kunnen worden bij het ruimtelijk 

kwalitatief inpassen van baanwinkels en andere grootschalige detailhandel. Dit past 

in de visie van CD&V dat handel voornamelijk in de stedelijke woonkernen thuishoort. 
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Grootschalige detailhandel moet steeds als een aanvulling op die stedelijke 

centrumfunctie beschouwd worden.  

IV.2.2. Zorgvuldige planning 

• Herbestemmen en realiseren moeten veel dichter bij elkaar aansluiten. 

• De Vlaamse overheid moet permanent over de meest recente cijfers beschikken : de lokale 

registers worden met elkaar gekoppeld om zo de Ruimtemonitor actueel te houden. 

• We gaan na hoe de MER-lasten voor alle betrokkenen nog meer verlicht kunnen worden. 

Daarom moeten de procedures nog meer op elkaar afgestemd worden zodat 

vergunningen sneller kunnen afgeleverd worden. 

• CD&V zal voldoende ruimte voorzien voor recreatie en recreatief medegebruik. Recreatie 

is een belangrijke groeitak in onze economie waar veel meerwaarde gecreëerd wordt. 

• In het buitengebied moeten bepaalde restricties naar herbestemming en 

functiewijziging opgeheven worden maar niet ten koste van de agrarische sector. 

• CD&V geeft gevolg aan de signalen van het MIRA-rapport om te zorgen voor meer en 

kwalitatieve natuur, in eerste instantie in Natura 2000 gebieden en dit in uitvoering van 

de ruimtedoelstellingen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

• In uitvoering van het RSV 1  kiest CD&V voor de regularisatie van bestaande 

zonevreemde bossen waar mogelijk. De nodige financiële middelen voor planschade 

worden voorzien. 

• Bedrijfszetels van landbouwbedrijven die niet in herbevestigd agrarisch gebied 

liggen, moeten zo snel mogelijk rechtszekerheid krijgen.  

• Het typevoorschriftenbesluit van 11 april 2008 horende bij de RUP’s moet permanent 

geëvalueerd worden om na te gaan of het effectief doet waarvoor het werd geschreven, 

een vermindering van het subjectiviteitsgevoel bij de burger en een effectieve 

uniformisering van de verordenende plannen in Vlaanderen. 

IV.2.3. Een pro-actief vergunningenbeleid 

• Het principe van de projectvergaderingen moet verruimd worden tot alle 

vergunningsbeslissingen. 

• Lokale besturen kunnen enkel nog op een goed doordachte wijze en na onderzoek van 

alternatieven vergunningen verlenen voor appartementsgebouwen of opdelingsprojecten. 

• We onderzoeken hoe het As Built-attest, EPB attest en veiligheidscoördinatie 

samengetrokken kunnen worden tot twee of zelfs maar één nuttig overzichtelijk 

instrument, zoals het vergunningenregister. Op zijn minst garanderen we dat de burger 

de nodige info over al deze zaken maar op één plaats moet opvragen. 
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• Alles wat gebouwen betreft, moet minstens geweten zijn bij de overheid en zal altijd 

minstens meldingsplichtig zijn (bv. afbraak constructies, openluchtzwembaden, 

scheidingsmuren). Bijna alle werken die geen gebouwen betreffen en kleine projecten zijn, 

worden vrijgesteld van vergunning (bv. werkzaamheden aan de buitenvlakken van een 

vergund gebouw, dakvensters, niet overdekt terras aan horecazaak)  

IV.2.4. Correcte handhaving 

• Kleine overtredingen moeten met een minnelijke schikking worden opgelost. Dit 

instrument moet veel meer aangewend worden. 

• Grotere en bewust gemaakte stedenbouwkundige overtredingen moeten zwaar en 

snel gesanctioneerd worden. 

• Openbare besturen hebben een voorbeeldfunctie, ook inzake ruimtelijke ordening.  

Stedenbouwkundige overtredingen van overheden zijn nefast voor het draagvlak van 

wettelijke vastgestelde normeringen e.d.  Inbreuken door overheden moeten daarom ook 

extra streng en kordaat aangepakt worden. 

IV.2.5. Uitvoering van het grond- en pandenbeleid 

• Naast de inspanningen voor sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en kavels zal 

tijdens de volgende legislatuur ook onderzocht worden hoe de principes van het grond- 

en pandendecreet, die nu vooral betrekking hebben op wonen, ook benut kunnen 

worden om noden te beantwoorden in andere sectoren zoals (al dan niet 

ambachtelijke) bedrijventerreinen, de agrarische sector, natuur. 
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IV.3. ZORG DRAGEN VOOR HET ONROEREND ERFGOED  

Vlaanderen heeft een rijk verleden. Dit komt ondermeer sterk tot uiting in het onroerend erfgoed. 

Vlaanderen moet haar verleden koesteren, zonder er zich in te verliezen. Een dynamisch en open 

erfgoedbeleid combineert de nood aan zorg voor het erfgoed met een open geest naar de 

uitdagingen en ruimtelijke behoeften voor de toekomst.  

Of het nu gaat over monumenten, landschappen of archeologie; erfgoed op het platteland of de 

Vlaamse kunststeden, zorg en aandacht, gekaderd binnen de algemene ruimtelijke en 

maatschappelijke tendenzen, blijven broodnodig. 

Het beleid van de Vlaamse overheid inzake onroerend erfgoed moet er op gericht zijn om de 

bestaande initiatieven van lokale besturen, erfgoedorganisaties en erfgoedeigenaars te 

ondersteunen via gerichte subsidiereglementen en begeleidende adviezen van deskundigen. 

Vooral intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten gestimuleerd worden omdat hierdoor 

lokale deskundigheid kan opgebouwd worden die meteen bruikbaar is. 

 

Onze voorstellen: 

• Provinciale en lokale besturen moeten een eigen Onroerend Erfgoed-beleid kunnen 

voeren. Om dit mee mogelijk te maken moet ook het systeem van de koppelsubsidies 

kritisch herbekeken worden. Het getuigt immers van weinig respect voor lokale en 

regionale overheden om hen de facto te dwingen om voornamelijk budgettair mee in te 

stappen in de restauratieplannen van de Vlaamse Overheid. 

• Voor onroerend erfgoed bestaat in Vlaanderen een groot draagvlak. Denk maar aan de 

jaarlijkse massaal bijgewoonde Open Monumenten Dagen. Crossmediale acties zoals 

Monumentenstrijd moeten een periodiek en structureel karakter krijgen. 

• Meer en meer gebouwen die behoren tot het kerkelijk erfgoed komen leeg te staan. Dan 

hebben we het over zowel gebouwen van private kloosterordes, kloosterkerken tot hier 

en daar zelfs al gedesaffecteerde parochiekerken. Zeker parochiekerken, inclusief het 

kerkhof er omheen, vormen een baken van identiteit in de lokale samenleving.. CD&V 

vraagt daarom de dringende erkenning van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 

(CRKC) als Vlaams Expertisecentrum voor het Religieus Erfgoed (zowel het roerend als het 

onroerend religieus erfgoed) zodat zij alle betrokkenen optimaal kunnen begeleiden 

inzake behoud en beheer en dit zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap.   

• Onderhoud is prioritair. Het behoedt het erfgoed van al te ingrijpende restauraties 

waardoor de authenticiteit van gebouw en materialen beter gevrijwaard wordt. Daarnaast 

is onderhoud ook financieel een veel betere optie dan restauraties en dus ook een 

kwestie van zuinig beheer van overheidsmiddelen. Hierop moet er , in overleg met de 

provincies, sterker ingezet worden.  
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• Inzake het archeologisch erfgoed moet iedereen een deel van de verantwoordelijkheid 

opnemen. Zowel overheid, projectontwikkelaars, aannemers en uiteindelijke kopers en 

gebruikers hebben belang bij een goede afstemming. Met behulp van een 

archeologiefonds wordt de kostprijs van archeologisch onderzoek maximaal gespreid.  

• Het beleidsinstrumentarium Onroerend Erfgoed heeft een opfrissing nodig. De 

artificiële scheiding tussen monumenten, landschappen en archeologische zones en 

relicten is in de praktijk achterhaald. Daarom moeten de verschillende instrumenten meer 

op elkaar afgestemd en gestroomlijnd worden. In de beschermingen moet duidelijker 

meegegeven worden aan de burgers waarom bepaalde objecten beschermd worden. 

Voorstellen om erfgoed te ontwikkelen en (her) in te schakelen in ons maatschappelijk en 

economisch weefsel moeten met een welwillende benadering onderzocht en beoordeeld 

worden. 

• Vanuit dat perspectief moet duidelijker aangegeven worden wat precies wordt 

beschermd, welke elementen er beschermenswaard zijn en waarom, en wat er kan 

gewijzigd worden. Dit alles dient in overleg met de gemeenten en de bevolking te 

gebeuren. Op die manier vergroot zowel de transparantie van als het draagvlak voor de 

bescherming.  

• Vanuit dezelfde bezorgdheid wordt het werken met beheersplannen voor grote 

gebouwencomplexen, landschappen, etc. verder gestimuleerd. Beheer via 

beheersplannen kan dan door telkens met een generiek luik (voor alle beheersplannen 

v/e bepaald type) en facultatief met een specifiek luik te werken. Dit is positief, zowel 

voor een doordacht onderhoud van het erfgoed als voor de werkwijze met globale 

machtigingen in functie van beheersplannen. 
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IV.4. SOCIAAL KAPITAAL VERSTERKEN VIA CULTUUR, VRIJE TIJD, 

VERENIGINGSLEVEN, SPORT, JEUGD, TOERISME, MEDIA 

 

IV.4.1. Cultuur, vrije tijd en verenigingsleven 

Op wereldschaal is Vlaanderen eigenlijk één groot stedelijk netwerk met verschillende centra die 

wij hier om historische redenen steden noemen (Antwerpen, Brussel, Brugge, Kortrijk, Gent, 

Leuven, Mechelen …) en daar rond groene zones. Als we Vlaanderen duidelijk willen positioneren 

in het Europa van de topregio’s dan moeten we onze sterkste troef uitspelen, en dat is onze 

cultuur, zowel de hedendaagse als onze cultuurgeschiedenis. We moeten ons dus profileren als 

‘Cultuurstad Vlaanderen’. Uiteraard vormt Brussel - als venster op en brug naar de wereld - een 

ankerpunt voor dit project omdat het enorme kansen biedt voor Brussel zelf én voor Vlaanderen. 

Vlaanderen heeft een bijzonder rijke geschiedenis en een culturele traditie die op tal van 

terreinen tot op vandaag invloed heeft op onze samenleving.  De culturele wortels van je 

gemeenschap kennen is levensnoodzakelijk om met een open vizier nieuwe culturen tegemoet te 

treden. Zo ontstaat vernieuwing in een samenleving.  

Vanuit die ingesteldheid en gebaseerd op het christendemocratische beginsel van het 

rentmeesterschap, het voortzetten en vrijwaren zoals wij dit in onze actieve kansensamenleving 

zien, heeft deze generatie de plicht om het Vlaamse erfgoed te verzamelen, te bewaren, te 

onderzoeken en te ontsluiten voor wie in Vlaanderen woont of in Vlaanderen op bezoek komt. We 

zijn het aan de toekomstige generaties verplicht om er niet alleen zorgzaam mee om te gaan 

maar ook om er een waardevolle hedendaagse betekenis aan te geven én om ze fier te tonen aan 

de hele wereld. Tegelijkertijd moet ook onze generatie nieuw erfgoed creëren : door duurzame en 

architecturaal waardevolle nieuwe gebouwen op te trekken, door hedendaagse kunstenaars alle 

kansen te geven zodat zij nieuwe meesterwerken kunnen maken, door een nieuwe bestemming te 

geven aan beschermde monumenten, …. De moderne technologie van digitalisering biedt enorme 

kansen om ons rijke erfgoed te conserveren maar ook om het beter bekend te maken in binnen- 

en buitenland. Al zal dit zware investeringen vergen.    

CD&V is van oordeel dat de rol van de overheid in dit alles aanvullend moet blijven. Wat mensen 

samen organiseren moet maximaal ondersteund worden en mag niet wijken voor of onderuit 

gehaald worden door overheidsinitiatieven. De overheid moet op het vlak van cultuur, vrije tijd, 

verenigingsleven maar ook jeugd, ouderen -of sportbeleid vooral het sociaal kapitaal versterken.  

Het uitgangspunt van elke maatregel moet zijn : ruimte en vertrouwen geven aan de dynamische 

actoren op het culturele veld.  En omdat wat zij doen maatschappelijk relevant is én kwalitatief 

hoogstaand, kunnen zij rekenen op overheidsondersteuning die in nauw overleg met de sector 

tot stand moet komen. Cultuur van onderuit is immers gedragen cultuur. Gedragen cultuur is 

duurzame cultuur. En duurzame cultuur, geworteld in onze lokale samenleving, is een baken voor 

openheid en verdraagzaamheid die we graag uitdragen buiten Vlaanderen. 
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De overheid heeft wel de opdracht om participatiedrempels weg te nemen zodat iedereen kan 

deelnemen aan het culturele leven. We moeten dus blijven investeren in duurzame én 

toegankelijke culturele infrastructuur zodat het rijke cultuuraanbod zo ruim mogelijk aan het 

publiek kan getoond worden.  

Duurzame publieksparticipatie is pas mogelijk als er meer wordt geïnvesteerd in cultuureducatie 

bij alle culturele instellingen en organisaties. Maar ook via het onderwijs, het jeugdwerk, de 

sociaalculturele organisaties én de openbare omroep moeten vooral gezinnen ondersteund 

worden in hun deelname aan het culturele leven. 

De kennis- en informatiemaatschappij veronderstelt dat iedereen toegang heeft tot de bronnen 

van informatie, ze kan verwerken en produceren. De voortdurende veranderingen  en de snelheid 

waarmee deze veranderingen zich voltrekken verplicht ons tot permanent leren : de lerende 

mens, levenslang. Een zeer doordacht beleid inzake onderwijs, bibliotheekwerk, permanente 

vorming, media moet de democratische toegang tot kennis- en informatie verzekeren en een 

aangepaste begeleiding voor jong en oud verzekeren. 

Kennis en informatie verwerken mag echter niet op zich bestaan, het is immers meer dan een 

economische noodzaak. Lezen en leren moet groeien in een samenleving waar het literaire werk 

en het plezier van lezen bevorderd worden en alle kansen krijgen. Een kennis- en 

informatiemaatschappij mag niet uitgaan van eenzijdig opgeleide mensen maar steunen op brede 

ontwikkeling, ruime interesse, culturele bagage, de capaciteit om het schone en het waardevolle 

te kunnen smaken en ontwikkelen. Lezen is hierbij essentieel en goede literatuur een noodzaak. 

Bibliotheken hebben daarom prioritair, naast hun informatieve taak, een culturele opdracht. 

Scholen en sociaalculturele organisaties moeten ondersteund worden in hun leesbevorderende 

opdracht. 

 

Onze voorstellen: 

• Er moet een duurzaam cultureel infrastructuurbeleid gevoerd worden. Vlaanderen 

moet sneller investeren zodat dure renovaties worden vermeden. Alle culturele gebouwen 

die met Vlaamse subsidies worden gebouwd, moeten beantwoorden aan de strengste 

normen inzake duurzaamheid, architecturale kwaliteit én toegankelijkheid. Sociale en 

culturele initiatieven vanuit het verenigingsleven dienen gepromoot te worden.  

• ‘Kinderen en cultuurbeleid’ moet een aandachtspunt zijn op alle beleidsniveaus en 

alle beleidsdomeinen om een duurzaam resultaat te behalen voor levenslange 

cultuurparticipatie. Want pas als kinderen veel in contact gebracht worden met allerlei 

soorten cultuurbeleving zullen ze de smaak te pakken krijgen. Gerichte maatregelen om 

de toegang voor gezinnen met kinderen zo laagdrempelig mogelijk te maken, moeten 

uitgewerkt worden. Een duurzame uitbouw van de educatieve diensten van 

cultuurorganisaties zoals musea en kunstencentra is een absolute prioriteit. 
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• Vlaanderen heeft nood aan een internationaal cultureel ambassadeur die cultureel 

Vlaanderen kan promoten in het buitenland. 

• Het verenigingsleven wordt ondersteund, zowel structureel als projectmatig. We 

zorgen voor een doorzichtige subsidieregeling, eenvoudige regelgeving en de blijvende 

erkenning en ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 

• CD&V gaat voor een echt vrijwilligersbeleid dat doorheen het hele Vlaamse beleid gestalte 

moet krijgen.  Bij elk belangrijk initiatief voeren we een vrijwilligerstoets in en gaan we na 

hoe ook vrijwilligers betrokken kunnen worden in het uittekenen en uitvoeren van beleid.  

Ook meten we de impact van regelgeving op vrijwilligers en proberen we die op deze 

manier in toom te houden. 

 

IV.4.2. Sport 

Dé doelstelling van het sportbeleid is voor de Vlaamse christendemocraten altijd geweest: zoveel 

mogelijk mensen een leven lang op een gezonde manier aan sport laten doen. De slogan 

“Vlaanderen Sportland” moet de komende jaren waargemaakt worden zowel voor de sport-voor-

allen (breedtesport) als voor de topsport. Overheidsmiddelen moeten prioritair besteed worden 

om de sport-voor-allen te stimuleren via de sportclubs. Topsporters moeten dusdanig omkaderd 

en ondersteund worden dat zij ongestoord hun sport kunnen beoefenen en na hun sportcarrière 

een loopbaan kunnen uitbouwen zonder sociale of financiële zorgen.  

Sport is ook preventieve gezondheidszorg. Meer dan 1/3de van de Vlaamse bevolking lijdt aan 

overgewicht. De voornaamste oorzaak is het gebrek aan voldoende fysieke activiteit. Bijna 10% 

van alle medische kosten zijn te wijten aan fysieke inactiviteit. Sportbeoefening, fysieke activiteit, 

gezond bewegen zijn positief gerelateerd aan de fysieke fitheid en aan een aantal 

gezondheidsparameters. Met andere woorden gezond bewegen, gezond sporten kunnen een 

belangrijke, determinerende rol spelen in een preventief gezondheidsbeleid.  

Sport is gezond maar de Vlamingen moeten ook gezond, d.w.z. medisch verantwoord sporten. 

Het sportbeleid moet daarom meer aandacht besteden aan de gezondheidspromotie via de sport 

en de nadruk leggen op het fysische en psychische welzijn van de sportbeoefenaar met specifieke 

aandacht voor de senioren. Een actieve benadering van senioren om hen aan te zetten tot 

bewegen en sporten levert gezondheidswinst op. 

Kinderen moeten ook in de sport kind kunnen zijn. Competitie is voor hen pas zinvol als die 

aansluit bij hun leefwereld en psychische en fysieke mogelijkheden. Wetenschappers 

waarschuwen immers voor de impliciete en expliciete negatieve consequenties van doorgedreven 

en eenzijdige competitiesport bij jonge kinderen. Klassements- en competitiesport voor kinderen 

jonger dan 12 jaar kan op verschillende vlakken gevaren inhouden, die moeten vermeden 

worden. 

Omwille van hun maatschappelijke relevantie moeten sportclubs meer worden ondersteund.  

Sportclubs bieden de beste kansen voor regelmatige kwaliteitsvolle sportbeoefening op ieders 
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niveau, zowel voor de recreatieve als de competitieve sporter. Ze bieden ontspanning, sociaal 

contact en leveren een bijdrage in de bestrijding van bewegingsarmoede. Bovendien maken 

sportclubs de jongeren vertrouwd met waarden zoals: fair play, solidariteit, team spirit, respect 

voor spelregels en de medemens, het ontwikkelen van zelfstandigheid, het belang van persoonlijk 

engagement en de inzet voor anderen, het leren omgaan met winst en verlies… . Wil men dat de 

sportclubs deze belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen, dan dringt een sterke 

financiële ondersteuning van de sportclubs door de lokale en de Vlaamse overheid zich op. Een 

club, vereniging in het algemeen en een sportclub in het bijzonder vervult een belangrijke functie 

in het sociaal weefsel en is een remedie tegen de individualisering van de maatschappij. De club 

is een ontmoetingsplaats van en voor sportende Vlamingen. De 19.000 sportclubs in Vlaanderen 

drijven op de inzet van 300.000 vrijwilligers. De sportclubs kunnen bijgevolg niet zonder 

vrijwilligers. Ook dat is maatschappelijk relevant. Immers, een samenleving die niet kan rekenen 

op de inzet van vrijwilligers is ondenkbaar, onleefbaar en onbetaalbaar. Een sportbeleid voeren 

zonder vrijwilligers is vrijwel onmogelijk. Zowel sportclubs als sportfederaties drijven op de inzet 

van vrijwillige medewerkers. Maar het vrijwilligersaanbod komt onder druk te staan: toenemende 

concurrentie, de overheid die meer eisen oplegt, de commercialisering, juridisering, de hogere 

eisen die sporters zelf stellen (meer deskundigheid). 

Onze voorstellen: 

• Meer bewegen is gezond. CD&V wil dat de overheid dit stimuleert. 

• Aangezien het onderwijs alle kinderen en jongeren bereikt (ook de minder getalenteerden 

en de kansarmen) pleit CD&V voor een evenwichtige sportopvoeding op school door 

wekelijks minstens 3 uur bewegingsopvoeding of sportbeoefening binnen de lesuren. 

Daarnaast moet het sportaanbod in de naschoolse opvang drastisch uitgebreid worden. 

Dit past in het debat over de Brede School.  

• Sporten op momenten dat het goed past in het kader van de combinatie werk-gezin. 

Analoge sporturen voor ouders en kinderen.  

• In overleg met de seniorensportfederaties, de lokale sportdiensten en de plaatselijke 

seniorenclubs in elke gemeente een aanspreekpunt uitbouwen voor bewegings- en 

sportactiviteiten voor senioren (60+ers). 

• CD&V ijvert voor een specifiek statuut van de sportvrijwilliger. Er moet een algemene 

regelgeving worden opgesteld over de aansprakelijkheid, de verzekering en het fiscaal en 

sociaal statuut van de sportvrijwilliger, educatief verlof voor vrijwilligers die 

verantwoordelijkheid opnemen in bestuursorganen van sportorganisaties. Ook aandacht 

voor het genderaspect kan het aantal vrijwilligers enkel doen toenemen. 

• Wij willen de bestaande sportbonden en koepels professionaliseren om clubs en 

sporters nog beter te ondersteunen. 

• CD&V steunt de vraag tot organisatie van het Wereldkampioenschap voetbal in 2018 

samen met Nederland (WK 2018) 
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• Dagelijks de fiets nemen voor kleine verplaatsingen is niet alleen goed voor het milieu, 

maar ook voor de gezondheid. Daarom moet er verder geïnvesteerd worden in veilige 

fietsinfrastructuur. 

IV.4.3. Jeugd 

Een derde van de Vlamingen is jonger dan 30 jaar. Er werd de afgelopen jaren al behoorlijk wat 

werk geleverd. Maar alles kan beter. Heel concreet hebben jongeren recht op een plek: een veilig 

en gezellig jeugdlokaal, een tof jeugdhuis, een leuke kampplaats, een basketbalpleintje waar ze 

kunnen rondhangen, enz.  

In onze informatiesamenleving hebben kinderen en jongeren ook recht op betrouwbare 

informatie op maat.  

De samenleving moet ook de vraag durven stellen: wat willen we kinderen en jongeren meegeven 

- bijvoorbeeld via het onderwijs maar ook in het gezin - en krijgen zij voldoende kansen om àl 

hun talenten te ontplooien? Kunst- en cultuureducatie vormen daar voor CD&V een essentieel 

onderdeel van omdat zij een bepaalde grondhouding meegeven die veel verder reikt dan de 

initiatie over kunst op zich. Ook natuur- en sportbeleving maken deel uit van een evenwichtige 

opvoeding. 

Games of elektronische spelletjes in diverse toepassingen zijn niet meer weg te denken uit de 

leefwereld van kinderen en jongeren. Als overheid moeten wij hen maar ook ouders en 

leerkrachten helpen bij een verantwoord en kritisch gebruik.  

 

Onze voorstellen: 

• Kinderen en jongeren hebben vaak een andere maar daarom niet minder waardevolle kijk 

op bepaalde thema’s ten opzichte van volwassenen. Daarom kiest CD&V voor het actief 

betrekken van kinderen en jongeren bij het nemen van beslissingen die hen 

aanbelangen.  

• De jeugd- en jongerenverenigingen nemen een belangrijke en zinvolle plaats in, in de 

vrijetijdsbesteding voor de jeugd. CD&V vindt het ondersteunen van deze verenigingen 

belangrijk en onderzoekt de mogelijkheden om hun werking bijkomend te ondersteunen.  

• Er moeten voldoende plaatsen gecreëerd worden waar kinderen kunnen spelen in de 

open lucht, en waar jongeren zich kunnen ontspannen. Ook wordt het creëren van 

speelbossen bijkomend gestimuleerd.  

• De Vlaamse overheid moet de gemeentebesturen blijvend ondersteunen in hun 

inspanningen om voldoende aangepaste basisinfrastructuur voor jeugd te voorzien 

zoals jeugdlokalen, kampplaatsen, jeugdverblijven en openbare plekken waar kinderen en 

jongeren zich thuis voelen. CD&V wil er voor zorgen dat elke gemeente een jeugdloket 

heeft: één plaats waar jongeren met al hun vragen terecht kunnen en niet doorverwezen 

worden naar 101 andere diensten. Een ‘alles-in-huisservice’ dus. Het loket zoekt mee aan 

welke formaliteiten jongeren(verenigingen) bij het organiseren van activiteiten moet 
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voldoen en dit bij alle overheden en instanties. Tegelijkertijd moet de Vlaamse overheid 

het gezamenlijk gebruik van sport- en spelinfrastructuur door sport- en jeugdverenigingen 

stimuleren. 

• Het organiseren van evenementen en fuiven is één van de belangrijke aspecten van 

het jonge verenigingsleven. Voor jonge organisatoren is het echter niet altijd evident om 

van alle regelgeving op de hoogte te zijn en alle paperassen in orde te krijgen. Vooral 

SABAM en de billijke vergoeding blijken vaak struikelblokken. Bij elk initiatief (niet alleen 

bij fuiven) moeten zij de afweging maken of de activiteit onder de SABAM en/of billijke 

vergoedingsregeling valt. In het slechtste geval moeten zij twee aanvragen indienen en 

twee keer betalen. Deze twee 'vergoedingen' kunnen best in één geschoven worden, en zo 

via één formulier in orde gebracht worden.  

• CD&V wil een beleid ontwikkelen rond gaming waarbij de volgende principes centraal 

staan: (1) zelfregulering door de sector moet worden aangemoedigd, (2) beleid moet 

gesteund zijn op wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van gaming (zowel de 

negatieve als de positieve), (3) de mogelijkheid om games te gebruiken als nuttige tools in 

het onderwijs of in bewustmakingscampagnes moet worden onderzocht. We willen: een 

duidelijke rating (o.a. aanduiding inzake geschikte leeftijd), wetenschappelijk onderzoek 

naar de positieve en sociale gevolgen van gaming, sensibiliseringsacties over 

mediawijsheid en wegwerken van digitale ongeletterdheid, innovatiesteun voor Vlaamse 

game-bedrijven, enz. 

• De Vlaamse Regering moet haar inspanningen verder zetten om samen met 

gemeentebesturen zoveel mogelijk jeugdverblijven te regulariseren, zodat het 

ruimtelijke aspect geen belemmering vormt voor bijvoorbeeld subsidievragen voor 

investeringen in brandveiligheid. De Vlaamse overheid zal hiervoor, in overleg met de 

gemeenten een concreet actieplan uitwerken. 

• Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat informatie voor jongeren niet bij de 

jongeren terechtkomt. De resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek moeten 

dringend omgezet worden in concrete acties en aanpassingen van de werking van o.a. het 

Vlaams Informatiepunt Jeugd zodat de informatie vertrekt vanuit de behoeften en vragen 

van kinderen en jongeren. 

• Kunst en cultuur moeten integraal deel uitmaken van alle aspecten van het 

leerplichtonderwijs: frequent cultuurbezoek, cultuureducatieve lessen, culturele 

naschoolse activiteiten, speciale aandacht in lerarenopleiding, co-educatie van leerlingen 

en leerkrachten, enz. Daarnaast moeten kinderen en jongeren ook in hun vrije tijd, via het 

gezin en in jeugdorganisaties de kans krijgen om actief en passief te participeren aan 

kunst en cultuur. Alle drempels moeten weggenomen worden via concrete financiële, 

informatieve en logistieke maatregelen. 
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IV.4.4. Toerisme 

De toeristische sector is in Vlaanderen en zijn hoofdstad Brussel één van de grootste - zoniet de 

grootste – groei-industrie. Het toerisme is niet binnen één beleidsdomein te vatten. Het staat in 

wisselwerking met culturele, sociale en economische bewegingen. De toeristische sector dient op 

een verantwoorde manier uit te groeien in harmonie met de waarden van een duurzame 

samenleving en kan aanzienlijk de kwaliteit van het leven helpen verhogen. Toerisme en vakantie 

zijn immers geëvolueerd tot één van de basisbehoeften. Alle Vlamingen moeten op een 

volwaardige en door henzelf gekozen wijze kunnen participeren aan het toerisme. Toerisme is 

veel meer dan consumeren: het biedt kansen tot ontmoeting, tot persoonlijke verrijking, tot een 

verdieping van het gezinsleven, tot natuur- en cultuurbeleving. 

Vlaanderen moet méér inspanningen doen om jongeren en jonge gezinnen te ontvangen door de 

ontwikkeling en de promotie van specifieke toeristische producten.  Zowel de Vlaamse kust als de 

kunststeden en de verschillende regio’s in Groen Vlaanderen (Kempen, Westhoek,...) moeten 

extra inspanningen leveren om attractieve programma’s te ontplooien, gericht op jonge gezinnen 

en jongeren. 

Steeds meer toeristen ontvluchten grote steden en zijn op zoek naar authenticiteit en 

geschiedenis. Er moet dan ook meer worden geïnvesteerd in de promotie van kleinere dorpen 

met een rijke en unieke geschiedenis. De Vlaamse overheid mag zich best wel meer inspannen 

om zoals bij de wedstrijd ‘Mooiste Dorp van Vlaanderen’ deze pareltjes in de kijker te zetten. Ook 

de herdenkingsactiviteiten n.a.v. ’100 jaar Groote Oorlog’ vanaf 2014 bieden extra kansen om 

Vlaanderen als toeristische bestemming in de etalage te plaatsen.  

De troeven van Vlaanderen – zoals de kunststeden, het groene platteland, enz. – zijn uitgegroeid 

tot aantrekkelijke toeristische trekpleisters, wat een commercieel-economisch bevorderend effect 

heeft met o.a. tewerkstellingseffecten. De toeristisch-recreatieve sector moet als een volwaardige 

economische sector erkend worden. 

 

Onze voorstellen: 

• Het ontwikkelen van nieuwe toeristische infrastructuren of het verbeteren van 

bestaande toeristische infrastructuren moet rekening houden met de kind- en 

gezinsvriendelijkheid maar ook met de fysieke toegankelijkheid.  

• Er moet geïnvesteerd worden in kwalitatieve en betaalbare vormen van jongeren-, 

groeps- en gezinslogement (gastenkamers, jeugdkampplaatsen, kampeerplaatsen, ... 

• De overheid moet blijven zorgen voor een voldoende groot aanbod aan sociaal toerisme 

in eigen land en blijven investeren in kleinschalige projecten voor specifieke doelgroepen  

van mensen die in armoede leven en mensen met beperkingen, zoals zorgvakanties en het 

Steunpunt Vakantieparticipatie verder uitbouwen.  

• De expats die in Vlaanderen en Brussel wonen moeten we meer inzetten als culturele-

toeristische ambassadeurs voor Vlaanderen en Brussel via een specifieke campagne. 
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IV.4.5. Media 

CD&V hecht veel belang aan een pluriform en evenwichtig medialandschap zodat alle Vlamingen 

een gewaarborgde toegang hebben tot een divers en kwalitatief aanbod aan diverse media 

(kranten, televisie- en radiozenders, internet, enz) waarin de technologische innovaties en nieuwe 

mediatoepassingen worden geïntegreerd zonder verhoging van de kostprijs voor het gebruik van 

de basisdienstverlening voor de gebruiker. 

In het kader van de openbare dienstverplichting moet de publieke opdracht van de openbare 

omroep heel nauwkeurig en doordacht gedefinieerd te worden zodat er voor de commerciële 

sector en de geschreven pers geen concurrentievervalsing gecreëerd wordt. 

Er moet dringend een samenhangende beleidsvisie ontwikkeld en geïmplementeerd worden ivm 

digitalisering en e-cultuur om te veel versnippering te vermijden. 

De leefbaarheid van de lokale radio’s en de regionale televisiezenders staat erg onder druk. Hun 

rol in het gemeenschapsleven blijft nochtans waardevol en verdient overheidsondersteuning. 

 

Onze voorstellen: 

• De programma’s van de openbare omroep moeten maximaal toegankelijk zijn op 

televisie en via internet. 

• De regionale televisieomroepen moeten op een structurele manier betrokken worden 

bij het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid. Een basissubsidie voor elke 

regionale zender in functie van deze publieke dienstverlening en hun opdracht in het 

dichten van de digitale kloof, moet onderzocht worden. 

• Zoals elke Vlaamse woning beschikt over stromend water en elektriciteit zou tegen het 

einde van deze legislatuur elke Vlaamse woning een internetaansluiting tegen een 

democratisch tarief moeten hebben. Een specifiek programma media-educatie is nodig om 

de omgang met de diverse (nieuwe) media te verbeteren. Deze media-educatie moet 

aangepast zijn aan de doelgroepen, medioren en senioren hebben andere noden dan 

mensen in generatiearmoede, minder geletterden, jongeren , ...  

• Alle erkende radiozenders moeten maximaal beluisterbaar zijn in hun zendgebied en 

zij die een extra inspanning leveren voor de Vlaamse muziekindustrie krijgen een 

stimulans van de Vlaamse overheid. 
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V.  VLAANDEREN VOORZIEN VOOR DE VOLGENDE 

GENERATIES 

 

V.1. LEEFMILIEU EN NATUUR 

Met meer dan 440 inwoners/km² is Vlaanderen één van de dichtstbevolkte regio's in Europa. Een 

vierde van het grondgebied is volgebouwd of bestaat uit zeer dichte netwerken van wegen, 

spoorwegen en waterwegen. Daarenboven kent Vlaanderen een sterke industrialiseringsgraad en 

moderne intensieve landbouw. Tenslotte vormt Vlaanderen samen met Nederland ook de poort 

van de EU op de wereld via de grote zeehavens en zorgt de centrale ligging in het economisch 

hart van Europa voor een hoge verkeersdensiteit. Vlaanderen en Nederland zijn de logistieke 

draaischijf van heel Europa.  Dit maakt het moeilijke om Vlaanderen louter op het gebied van 

milieukwaliteit te vergelijken met andere Europese landen en regio’s.  

De grensoverschrijdende aard van de milieuproblematiek vraagt om globale oplossingen. De VN 

Millenniumverklaring (2000) en de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg 

(2002) formuleerden een nieuw kader, waarbij leefmilieu wordt benaderd als één van de drie 

pijlers van duurzame ontwikkeling en waarbij de nadruk ligt op een snellere en betere 

implementatie van afspraken. De Europese Unie is de voornaamste bron van Vlaamse 

milieuwetgeving. Tal van Europese richtlijnen hebben een grote impact op het Vlaamse beleid. 

Om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn de Kyotodoelstellingen een eerste fase van een 

lang traject.  De uitdaging is groot, maar haalbaar als een nauwere link gelegd wordt tussen het 

klimaat- en energiebeleid en het innovatiebeleid.  

België bekleedt in de tweede helft van 2010 het Europese voorzitterschap. Hierbij zal het Vlaamse 

Gewest de voorzittersrol ondersteunen wat de Raad Leefmilieu betreft. Er vallen belangrijke 

ontwikkelingen te verwachten over de internationale klimaat- en energieonderhandelingen en de 

internationale onderhandelingen voor bossen en natuur. 

Vlaanderen heeft al vele jaren een vooruitstrevende en verregaande milieuregelgeving en streeft 

naar een hoog beschermingsniveau voor de huidige en toekomstige generaties. Dit gebeurt via de 

bescherming van mens en milieu, de duurzame aanwending van de grondstoffen en de natuur, en 

het behoud en de bevordering van biologische en landschappelijke diversiteit. De vierde pijler van 

onze kansensamenleving is dan ook niet voor niets gestoeld op het voortzetten en vrijwaren 

van onze aarde.  

In dit streven moet expliciet rekening gehouden worden met de hierboven beschreven Vlaamse 

sociaal-economische context. De leefmilieu-inspanningen moeten mikken naar een evenwicht 

tussen ecologische, economische en sociale aspecten. Overleg met en participatie van alle actoren 
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moeten daarbij een draagvlak creëren voor een milieubeleid dat daadwerkelijk maatschappelijk 

aanvaard wordt. 

Een effectieve, efficiënte en billijke aanwending van de beschikbare middelen moet garant staan 

voor het realiseren van de strategische doelstellingen. Het Vlaams beleid inzake leefmilieu en 

natuur moet dus ECO zijn: “Efficiënt”, “Coherent” en “Overlegd”, waarbij overheid en Vlaming de 

handen in elkaar slaan. 

 

Onze voorstellen: 

V.1.1. Open en eerlijke beleidsstijl 

Leefmilieubeleid vanuit de juiste context 
 

• Vlaanderen wil tot de economische topregio’s in Europa behoren. Daarom voeren we een 

vooruitstrevend leefmilieubeleid dat tot voorbeeld kan dienen voor andere economische 

topregio’s. 

• We proberen de internationale doelstellingen inzake klimaat (2020) en biodiversiteit 

(2010) zo goed als mogelijk in rekening te brengen, en streven naar samenwerking in 

internationaal en intergewestelijk verband. 

• We leggen onze focus op een tijdige en correcte vertaling van onze Europese 

verplichtingen zonder aan overdreven regeldrift (zogenaamd gold-plating) te doen. 

Wanneer er een voldoende maatschappelijke consensus bestaat, streeft Vlaanderen ernaar 

een voorloper te zijn in Europa, zoals bijvoorbeeld in ons afvalbeleid.  Indien Vlaanderen 

strengere normen wil opleggen, kan dit enkel op basis van vrijwilligheid en mits de nodige 

ondersteuning of compensatie wordt voorzien. 

• Europese en internationale afspraken komen we na, met aandacht voor een eigen 

Vlaamse implementatie en gericht op onze specifieke situatie. 

Leefmilieubeleid op onze troeven 
• We stemmen het leefmilieubeleid af op onze troeven. Zo leggen we bij het 

natuurbeleid, een belangrijke prioriteit bij de Europees relevante natuur die we nog 

hebben, en dit in uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 

• Vlaanderen benut ten volle zijn enorm potentieel aan hoogopgeleide mensen en 

bedrijfsleiders met specifieke kennis in de milieusector om Vlaanderen een 

technologische voorsprong te geven en te behouden in de wereld. 

Leefmilieubeleid is ingebed in de gemeenschap 
• Ons leefmilieubeleid komt steeds tot stand in overleg met het middenveld.  

• De beoogde milieuresultaten bereiken we met oog voor de draagkracht van bedrijven 

en mensen. De Beste Beschikbare Technieken vormen een basis voor de verplichtingen die 

we opleggen.  
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• Grote beleidsthema’s, zoals water- en natuurbeleid, verdienen een echt integrale aanpak 

waarbij we alle stakeholders effectief en efficiënt betrekken bij het te voeren beleid. 

Leefmilieubeleid is de verantwoordelijkheid van alle actoren 
• Iedereen draagt bij tot de zorg van het leefmilieu en we versterken dit ook visueel, zoals 

met de eengemaakte waterfactuur. 

• Het principe van de vervuiler betaalt, blijft een van de pijlers van ons leefmilieubeleid. 

De grootste vervuiler draagt het meest bij, wie inspanningen levert minder. 

• We zorgen ervoor dat het gemakkelijker wordt om echt bij te dragen tot een gezonder 

leefmilieu. Zo maken we het bijvoorbeeld mogelijk dat burgers voor al hun afval een 

milieuverantwoorde en betaalbare  uitweg hebben, in belangrijke mate via de 

containerparken, zodat er geen onzekerheid bestaat over sommige afvalstromen. 

• Eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld brownfieldontwikkeling, ondersteunen we ten volle 

en we zorgen voor de gepaste begeleiding. 

• Grondgebruikers en -eigenaars krijgen meer kansen om hun bossen, gebruikspercelen 

en natuurgebieden zelf zodanig te beheren dat de bos- en natuurdoelstellingen 

behaald worden. 

Vereenvoudiging van de milieuregels 
• Er zijn voldoende milieuregels (milieurecht en milieubeheerrecht). We moeten deze 

regelgeving consolideren, vereenvoudigen en waar nodig actualiseren en integreren. De al 

genomen initiatieven om de regels inzake milieuhygiëne en natuur en bos te integreren in 

een Vlaams Milieuwetboek moeten we doorzetten. Het zal de bruikbaarheid, de 

toegankelijkheid en de overzichtelijkheid van het Vlaams milieu- en natuurrecht ten goede 

komen.  

• We gaan door met de vermindering van de planlast en administratieve 

vereenvoudiging. 

• Het systeem van eenmalige aangiftes verfijnen we verder voor de verschillende 

sectoren. De overheid mag niet langer gegevens opvragen waarover ze al beschikt. 

Handhaving is de sluitsteen 
• Door optimalisering van milieuvergunningen en -erkenningen zorgen we voor de nodige 

rechtszekerheid en een daadkrachtige handhaving geeft stabiliteit aan ons milieubeleid. 

• We versterken de uitwerking en operationalisering van het milieuhandhavingsdecreet en 

slaan de weg van vereenvoudiging verder in. 

• We spelen kort op de bal. Wie een overtreding begaat of zou kunnen begaan moet snel 

aangemaand of geverbaliseerd worden. 
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V.1.2. Concreet 

Regelgeving 
• Er komt een duidelijke afstemming met ruimtelijke ordening door de invoering van het 

uniek loket milieuvergunning – stedenbouwkundige vergunning voor klasse 2 

bedrijven.  

• Er komt een evaluatie en optimalisatie van de MER-regelgeving. 

• We willen minder planverplichtingen. 

• We harmoniseren en optimaliseren de verschillende erkenningen in het milieurecht. 

Dienstverlening 
• We breiden het e-Mil loket uit zodat dossierindiening (front office) en dossierafhandeling 

(back office) op termijn volledig digitaal kan gebeuren, waarbij de overheid ook maximaal 

gebruik maakt van de gegevens die ze al heeft (zonder ze opnieuw op te vragen bij de 

exploitant). 

• De milieuvergunningendatabank wordt vervolledigd. 

Handhaving 
• Het milieuhandhavingsdecreet wordt uitgevoerd via o.a. het nieuwe 

Milieuhandhavingscollege en de praktijk wordt geëvalueerd, o.a. via het 

milieuhandhavingsrapport. De krachtlijnen van het beleid en de prioriteiten worden 

bepaald in jaarlijkse milieuhandhavingsprogramma’s. Organisatorische 

samenwerkingsafspraken worden verankerd in handhavingsprotocollen via de Vlaamse 

Hoge Raad voor Milieuhandhaving. 

• Het Mestdecreet, dat voor de databank-misdrijven niet onder toepassing van het 

milieuhandhavingsdecreet valt, wordt snel en efficiënt gehandhaafd. 

Continue verbetering van de luchtkwaliteit. 
• De jaarlijkse verkeersbelasting en belasting op de inverkeersstelling (BIV) worden 

hervormd daarbij rekening houdend met milieuparameters. We schaffen de jaarlijkse LPG-

taks af. 

• We bouwen het meetnet nog meer uit, o.a. in functie van ultrafijn stof. 

• We voeren de fijn stof actieplannen uit. Zoals het Pact 2020 ambieert, verminderen we 

tegen 2020 de gemiddelde jaarconcentratie aan fijn stof met 25% t.a.v. 2007. 

• Er moeten haalbare emissieplafonds voor schadelijke stoffen worden afgesproken en 

gehaald. 

Bodem 
• We voeren de mogelijkheden van het nieuwe bodemdecreet uit met het oog op 

cofinanciering en draagkrachtregeling voor KMO’s. 

• Bodemsaneringsfondsen worden opgezet in samenwerking met de sectoren die te 

kampen hebben met specifieke bodemverontreiniging (stookolietanks, garages, 

houtbewerking …). 
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• We activeren de herontwikkeling van verlaten bedrijfssites waar bodemsanering een 

knelpunt is. 

• Samen met landbouwers en steden en gemeenten wordt erosie teruggedrongen. 

Milieu en gezondheid 

• We versterken de wetenschappelijke onderbouwing en we optimaliseren de 

meetinspanningen in functie van de volksgezondheid. Biomonitoring blijft een belangrijk 

instrument. 

• Vervuilingshotspots worden van nabij opgevolgd.  

Afval 
• Om de afvalberg nog te verminderen, verruimen we het afvalbeleid tot een duurzaam 

materialenbeleid. 

• De producentenverantwoordelijkheid wordt geoptimaliseerd. 

• Om de recyclage-inspanningen optimaal te laten renderen, gaan we na hoe de afzetmarkt 

voor gerecycleerde materialen verhoogd kan worden. 

• Er komt een evaluatie van de verschillende mogelijkheden om diftar toe te passen. 

• We realiseren de noodzakelijke capaciteit voor de verwerking van huishoudelijk 

restafval  en vergelijkbaar bedrijfsafval zodat het stortverbod ook voor bedrijfsafval 

volledig uitgevoerd kan worden. 

• De milieuheffing op het verbranden van afvalstoffen wordt afgeschaft en vervangen 

door een heffing op het storten van de reststoffen. 

• Er komt een verdere sensibilisering om definitief te verwijderen bedrijfsafval te doen 

slinken. 

Integraal Waterbeleid 
• De Europese kaderrichtlijn water wordt verder geïmplementeerd, we evalueren het 

integraal waterbeleid, sturen bij en we breiden het instrumentarium verder uit.  

• Een bijsturing van het decreet dringt zich op. Prioritair moet de aandacht gaan naar 

vereenvoudiging, werkbaarheid en effectiviteit. 

• Het instrumentarium voor het waterbeheer moet steeds in de volgende cascade passen; 

eerst beddingbeheer (voldoende slib- en kruidruiming waar nodig), wachtbekkens en dan 

overstromingsgebieden. We blijven maximaal gevolgen voor omwonenden vermijden. 

Zowel bij het voorkomen van overstromingen als bij eventuele waterlast. 

• We leggen duidelijk prioriteiten vast: terugdringen van overstromingsrisico’s en een 

verdere verbetering van de waterkwaliteit dankzij de rioleringsinspanningen en de 

uitvoering van het mestdecreet zijn prioritair. 

• De kennis van de Vlaamse watersystemen en de interactie tussen de verschillende 

onderdelen breiden we sterk uit om accurate voorspellingen te kunnen maken. 
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• We evolueren verder naar integrale waterbedrijven om zo de efficiëntie, effectiviteit en 

competentie van de drinkwater- riolerings- en waterzuiveringsbedrijven nog op te drijven. 

De gecombineerde knowhow zal gevaloriseerd worden in binnen- en buitenland.  

Natuur en Bos 
• In uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn worden, in overleg met de 

betrokken actoren, de instandhoudingsdoelstellingen uitgeschreven voor de Europees 

relevante soorten en natuurtypes. De realisatie is een van de basispijlers van het 

toekomstige natuur- en bosbeleid. Tegelijkertijd wordt een wetenschappelijk gefundeerde 

evaluatie, en indien nodig bijsturing, van de aangeduide gebieden doorgevoerd. 

• De doelstellingen inzake natuur, bos en natuurverweving worden bij voorkeur 

ruimtelijk gerealiseerd in die gebieden die aangeduid zijn als vogelrichtlijn- of 

habitatgebieden. Dit betekent niet dat de volledige oppervlakte van de aangeduide 

gebieden ruimtelijk omgezet moeten worden in natuur-, bos- en verwevingsgebieden. 

• We concentreren het aankoop- en het doelgroepenbeleid op de uitvoering van de 

natuurlijke structuur, waarbij we de taakverdeling tussen enerzijds verwerving en 

anderzijds ondersteuning en stimulering van eigenaars en gebruikers verder verbeteren. 

We stemmen goed af met de terreinbeherende milieuverenigingen die partner zijn voor de 

realisatie van de doelstellingen. We stimuleren de inzet van vrijwilligers in het 

natuurbeheer. 

• Het multifunctioneel natuurbeheer, dat zorgt voor een groot en ruim maatschappelijk 

draagvlak, wordt als concept verder uitgewerkt in het natuur- en bosbeleid. We voorzien in 

voldoende natuur en bossen en daarnaast versterken we de verschillende 

samenwerkingsvormen opdat de verschillende gebruikers een plaats krijgen binnen het 

natuur- en bosgebied. 

• We voorzien in meer toegankelijk groen: groen in de stad, stadsbossen, speelbossen en 

toegankelijke natuur- en bosgebieden. 

• Het systeem van beheersovereenkomsten breiden we sterk uit naar nieuwe 

initiatiefnemers en nieuwe thema’s. Bovendien zorgen we dat een beheersovereenkomst 

mee bij kan dragen aan het arbeidsinkomen, bijkomend aan de vergoeding van de 

aangegane verbintenissen.  

• We brengen de zonevreemde bebossing in kaart, herbestemmen waar nuttig en 

mogelijk, en zoeken naar gepaste oplossingen waar niet mogelijk.  

• De jacht blijft zijn legitieme plaats behouden in de open ruimte wat wild- en faunabeheer 

betreft. Daartoe verbeteren we de bestaande regelgeving, met een grotere rol voor de 

wildbeheereenheden. 

• Vlaanderen levert een structurele bijdrage aan de instandhouding, opwaardering en 

veiligstelling van parken – naast de erkende natuurreservaten – en dit via invulling van 
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het uitvoeringsbesluit van art 4bis van het bosdecreet dat handelt over ‘erkende parken’. 

Dit uitvoeringsbesluit is een aanzet tot oplossing voor de landgoedproblematiek.  
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V.2. DUURZAAM ENERGIEBELEID 

 

Energie is een proeftuin voor de wijze waarop we omgaan met de grondstoffen van onze aarde 

alsook voor de gevolgen in de wijze waarop we die inzetten.  De wijze waarop we omgaan met 

energie bepaalt het succes of falen van het voortzetten en vrijwaren van onze planeet. 

Economische belangen, ecologische zorgen en sociale bekommernissen gaan er samen. Of net 

niet. Want de koopkracht van de gezinnen, de competitiviteit van de bedrijven en de 

instandhouding van het milieu durven te botsen. En dan is het aan christendemocraten om het 

juiste evenwicht te vinden. 

De uitdagingen voor het energiebeleid zijn talrijk. Sociaal-economisch gaat het vooral om de 

beschikbaarheid en de betaalbaarheid van energie. Ecologisch is de invloed op het klimaat en het 

milieu belangrijk.  

Energie is voor CD&V een en/en-verhaal: 

• Naast het Vlaams Gewest zijn ook de lokale besturen, de Belgische overheid, de Europese 

Unie en de Verenigde Naties erbij betrokken.  

• Naast energie zijn ook milieu, mobiliteit, economie, huisvesting, ruimtelijke ordening en 

openbare werken ermee verbonden.  

• Naast de energiesector moeten ook landbouw, nijverheid, diensten, vervoer, 

huishoudens… aangespoord worden 

• Naast het gedrag moeten ook voertuigen, toestellen, gebouwen… aangepast worden 

• Naast fossiele brandstoffen: ‘steenkool, aardolie en aardgas’ zal ook een beroep gedaan 

worden op verrijkte splijtstof, afval en hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, water, 

bodem en vaste, vloeibare of gasvormige biomassa.  

• Naast de geproduceerde of de geïmporteerde energie speelt ook de energieconsumptie 

een doorslaggevende rol.  

• Niet zozeer doelstellingen helpen ons vooruit, maar vooral maatregelen.  

Met dergelijke antwoorden bouwt CD&V een coherente en consistente aanpak op, die uiteraard 

past in een maatschappelijke omgeving.  

 

Onze voorstellen: 

V.2.1. Energie besparen 

Voor CD&V is het een ambitie om het energieverbruik in Vlaanderen te beperken.  Ook de stijging 

van het elektriciteitsverbruik moet worden ingeperkt. En de daling van de energie-intensiteit moet 

worden aangehouden. 

• Energieprestatienormen voor gebouwen: CD&V wenst een stapsgewijze verstrenging die 

rekening houdt met (1) de te realiseren energiebesparing, (2) de investeringskost, de 

ondersteuningsmaatregelen, de terugverdientijd en de sociale betaalbaarheid, (3) de 
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technische haalbaarheid en (4) het maatschappelijk draagvlak bij zowel de sector als de 

bevolking. De verstrenging dient gepaard te gaan met een verschuiving van 

ondersteuningsmaatregelen, zodat gezinnen en bedrijven niet alleen geholpen worden om 

de normen te halen maar ook aangespoord worden om het nog beter te doen dan de 

normen.  

• Energieprestatiecertificaten voor gebouwen: CD&V wenst een terugbetaling van 

overheidswege van een deel van de kost van het certificaat op voorwaarde dat op grond 

van de in het certificaat opgenomen aanbevelingen energiebesparende investeringen 

worden uitgevoerd. Tevens moeten in 2011 zowel de gegevens en de ervaringen als de 

berekening en de handhaving grondig beoordeeld worden, om verbeteringen mogelijk te 

maken. Ook de opleiding van de deskundigen, voor zowel de energieprestatiecertificaten 

als de fiscaal aftrekbare audits, dient te worden opgevolgd.   

• De energiebesparingsdoelstellingen die de netbeheerders bij gezinnen en bedrijven 

moeten halen, met onder andere premies voor energiebesparende maatregelen, moeten 

toelaten de Europees aangegane energiebesparingsengagementen na te komen. Ook de 

rol van de stroom- of brandstofleveranciers terzake dient van nabij te worden herbekeken, 

en desgevallend in energiebeleidsovereenkomsten of regelgeving te worden opgenomen, 

rekening houdend met het feit dat alle gezinnen elektriciteit verbruiken maar niet alle 

gezinnen aardgas of stookolie gebruiken. Het betrekken van marktpartijen bij het 

energiebesparingsbeleid geldt eveneens voor installateurs, architecten, aannemers en 

anderen. 

• Productnormering dient federaal en Europees zodanig te worden opgevat dat zeer 

energieverspillende voertuigen of toestellen verboden of ontraden worden, in plaats van 

gewestelijk energiebesparende voertuigen of toestellen te gaan bevorderen en 

ondersteunen, met uitzondering van lage-inkomensgroepen die nog steeds hoge-

steunmaatregelen nodig hebben om zich dergelijke voertuigen of toestellen aan te 

schaffen.  

• De federale fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen moeten worden 

geschrapt ten voordele van gewestelijke premies. De premies moeten zo worden 

opgezet dat een gezin bij één instantie, met name de netbeheerder of het gewest, een 

aanvraag indient, met in bijlage factuur en betalingsbewijs, en binnen de maand de 

premie ontvangt. De premies zijn forfaitair en niet procentueel. Voor dakisolatie, 

superisolerende beglazing en condensatieketels in bestaande woningen bedraagt de 

premie minstens de helft van de gemiddelde kost. 

• De verlaagde onroerende voorheffing voor lage-energie-gebouwen moet worden 

voorbehouden aan gebouwen die meer doen en verder gaan dan het economisch optimum 

vereist.  

• Voor energiebesparende investeringen door landbouw- en andere bedrijven geldt de 

steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds respectievelijk de ecologiepremie. Voor 
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CD&V moeten beide zo veel mogelijk worden afgestemd op de kosten/baten-verhouding 

tussen investering en besparing. Inzonderheid warmtekrachtkoppeling, bij voorkeur met 

biomassa, verdient aanmoediging, met name met warmtekrachtcertificaten, al dan niet 

gepaard gaand met een wijziging van de beleidsdoelstelling na 2013. Wel moeten dan 

ook, binnen de grenzen van het redelijke, de distributie- en zelfs de transmissienetten 

worden aangepast en uitgebreid om de aansluiting van dergelijke installaties mogelijk te 

maken. 

• Voor verenigingen, inzonderheid verenigingen zonder winstoogmerk, blijven de ter 

beschikking gestelde steunmaatregelen ondermaats, gegeven het feit dat zij niet in 

aanmerking komen voor bedrijfssteun en rekening houdend met het feit dat zij ook geen 

belastingaftrek genieten zoals gezinnen. Voor CD&V zijn dus bijkomende inspanningen 

nodig, ondanks het feit dat het energiebesparingspotentieel bij het middenveld anders ligt 

dan bij huishoudens en ondernemingen. 

• CD&V wenst dan ook dat energiebesparingscampagnes standaard tot de opdracht van 

het energiebeleid blijven behoren. Wel moet niet zozeer bewustwording maar vooral 

gedragsverandering worden bewerkstelligd. Het kan zowel door folders en brochures, 

artikels en advertenties in kranten en tijdschriften, radio- en televisiespots, bijdragen op 

internetwebsites, spelmateriaal en leerpakketten enzovoorts als door de voorbeeldrol van 

de overheid zelf uit te bouwen, niet alleen in de perceptie maar ook in de realiteit.  

• CD&V wenst dat aannemers en architecten, constructeurs en installateurs, verkopers en 

verhuurders… van gebouwen, voertuigen, toestellen… betrokken worden bij het opzetten 

en het uitvoeren van het energiebesparingsbeleid, bij voorkeur in overlegverband, en niet 

alleen via de gebruikelijke adviesorganen. Energieconsulenten, die zowel in het 

bedrijfsleven als in het middenveld energiebesparing aanprijzen en 

energiebesparingsmaatregelen uitleggen, moeten kunnen rekenen op een minimale 

werkzekerheid en een maximale ondersteuning van overheidswege. Convenanten met 

energie-intensieve ondernemingen en zeer energie intensieve bedrijven waarborgen niet 

zozeer het effectief halen van energiebesparingsdoelstellingen maar vooral het nemen van 

efficiënte energiebesparingsmaatregelen die zich binnen een beperkte tijd terugverdienen. 

• CD&V wenst dat geïnvesteerd wordt in de opleiding en de navorming van vakmensen die 

energiezuinig ontwerpen en bouwen of energiezuinige toestellen construeren en 

installeren.  

 

V.2.2. De energiezekerheid 

CD&V wenst niet alleen een grondig publiek debat en een degelijke politieke discussie over de 

energievoorziening maar ook een beslissing in 2009 over de energiemix voor het volgende 

decennium. Brandstofgebrek en stroomonderbrekingen ingevolge een niet gewaarborgde 

bevoorradingszekerheid zijn voor CD&V alsook voor onze gezinnen en onze bedrijven 
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onaanvaardbaar. Voorlopig hebben zowel fossiele en nucleaire brandstoffen als afval en 

hernieuwbare bronnen een rol te spelen in de energiebevoorrading. Het neemt niet weg dat voor 

CD&V, om reden van broeikasgasuitstoot en energieafhankelijkheid, de fossiele brandstoffen 

meer en meer plaats dienen te ruimen voor hernieuwbare bronnen.  

• CD&V wenst de ambities inzake groene energie  af te stemmen op zowel de Europese 

engagementen als de Vlaamse potentiëlen. De doelstellingen tot 2020 zijn bepaald en 

moeten worden behaald op een zo doelmatig mogelijke wijze en dus zonder 

oversubsidiëring. De daartoe noodzakelijke capaciteit dient ontwikkeld te worden met een 

maximum aan opbrengst en een minimum aan hinder voor omwonenden en omgeving. 

• Voor biobrandstoffen wenst CD&V een biobrandstoffenplan dat inzonderheid de 

ontwikkeling van de tweede generatie ondersteunt.  Er moeten maatregelen uitgewerkt 

worden zodat zware investeringen i.v.m. de biobrandstoffeninstallaties op zijn minst 

kunnen worden terugverdiend. Op die manier vormt dit ook een leerproces voor de 

volgende installaties die tweede generatie biobrandstoffen zouden produceren, 

 

V.2.3. Markt en mededinging 

CD&V wenst dat de liberalisering wordt afgerond en dat de concurrentie zo niet lagere prijzen 

dan toch juistere prijzen met zich meebrengt bij een verzekerde levering en een gewaarborgde 

dienstverlening. 

 

• ontvlechting en gelijk speelveld   

Hoewel in het Vlaams gewest dus zowel de unbundling als de level playing fields zijn 

bewerkstelligd, en hoewel federaal het Elia-model blijkt te werken, en zelfs wordt 

toegepast op Fluxys, en ook past binnen de onlangs verstrengde Europese regelgeving, 

toch wordt decretaal verhinderd dat het Elia-model ook op distributieniveau aanwezig 

blijft. Het decreet op de tussengemeentelijke samenwerking voorziet namelijk dat tussen 

2014 en 2018 de netbeheerders volledig ‘verzuiverd’ zouden worden. CD&V wenst dat een 

grondig onderzoek wordt verricht naar het nut en de noodzaak alsook de voor- en de 

nadelen van een dergelijke ommekeer en dat desgevallend wordt teruggekomen op de 

opgelegde ‘verzuivering’.   

 

• smart metering en smart grids  

CD&V wenst dat op een gefaseerde en gecontroleerde manier werk wordt gemaakt van het 

moderniseren van meters en het optimaliseren van netten. Enerzijds moeten proef- of 

piloot- en demonstratieprojecten aangeven welke modellen tegen welke kost gebruikt 

kunnen worden en met welke opportuniteiten en welke risico’s rekening moet worden 

gehouden. Anderzijds moet de overheid een aantal faciliteiten en functionaliteiten bepalen 
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alsook beslissen hoe de kosten gespreid worden tussen overheid, netbeheerder, 

leverancier en afnemer.  

 

• kosten en prijzen  

Tarieven en prijsbeleid zijn vooralsnog federale aangelegenheden. Behoorlijk bestuur en 

degelijk beleid veronderstellen evenwel dat beide bevoegdheden worden doorgeschoven 

naar de gewesten die al bevoegd zijn voor energie in het algemeen en voor netten en 

openbaredienstverplichtingen in het bijzonder. CD&V wenst naast een 

bevoegdheidsoverdracht ook een adequate en accurate monitoring van kosten en prijzen 

van zowel netbeheerders als groot- en kleinhandel. Kosten- of prijsbeheersing is evenwel 

geen reden om de veiligheid en de degelijkheid, de uitbreiding en de vervanging, het 

herstel en het onderhoud van de netten terug te schroeven of om de sociale en 

ecologische openbaredienstverplichtingen af te bouwen. Wel moet moet worden 

opgevolgd of de aansluitingsgraad ingevolge de uitbreiding van het aardgasnet niet al te 

zeer gaat afwijken van de aansluitbaarheidsgraad. Want dan kan het aangewezen zijn om 

in te grijpen. Doch performant presterende netten en openbaredienstverplichtingen zijn 

voorwaarden om een ononderbroken energievoorziening te verzekeren en tegelijk 

duurzaamheid en toegankelijkheid te waarborgen.  

 

• organisatie 

Ontkoppeling tussen netbeheer en levering is één ding. De gegevensuitwisseling tussen 

beide is een andere zaak. CD&V wenst dat inspanningen worden gedaan, punctueel als het 

kan en structureel als het moet, om het aantal gegevens dat fout is of dat niet of laattijdig 

wordt overgemaakt te beperken en inzonderheid om leverancierswissels vlot te laten 

verlopen en de gratis kWh juist te laten verrekenen.  

 

V.2.4. Energie voor iedereen 

Voor CD&V is energie een randvoorwaarde om menswaardig te kunnen leven. Gezinnen 

moeten in verhouding tot gezinsomvang en gezinssamenstelling dan ook over passende 

hoeveelheden brandstof en stroom kunnen beschikken. Voor huishoudens die zich niet of slechts 

af en toe bij een leverancier of op de markt kunnen bevoorraden, uit geldgebrek of vanwege een 

opgezegde overeenkomst, moeten zo toegankelijk mogelijke voorzieningen getroffen worden. 

• Gegeven de beperkingen die eigen zijn aan co- en prefinanciering, moet in bepaalde 

gevallen van overheidswege worden geïnvesteerd in daken, ketels en beglazing. Het 

kan in samenspraak met zowel netbeheerders als sociale verhuurkantoren, sociale 

huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s en bewonersgroepen. Naast 

energiebesparingsinvesteringen en voordeeltarieven wenst CD&V dat de kansarmen in 
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staat worden gesteld om een geschikte leverancier te kiezen en in te gaan op 

kostprijsverlagende aanbiedingen. 

• CD&V wenst niet dat armoede aanleiding geeft tot mensonwaardige 

levensomstandigheden bij gebrek aan verwarming, warm water, elektriciteit en 

dergelijke. Het beperken van de aardgas- en elektriciteitsafsluitingen en het verhogen van 

de gewaarborgde stroomtoevoer moeten gepaard gaan met begeleiding op het vlak van 

betalingen alsook op het gebied van besparingen. De samenwerking met 

armenverenigingen moet worden voortgezet.  

• De opdeling van het preventief, het curatief en het repressief 

energiearmoedebestrijdingsbeleid tussen federale, regionale en lokale overheden mist 

slagkracht. Voor CD&V is het energiearmoedebestrijdingsbeleid een samenspel van 

gewestelijke regelgeving en gemeentelijke uitvoering. Het veronderstelt de overheveling 

van zowel de bevoegdheid over de sociale tarieven als het fonds ter financiering van de 

begeleiding van wanbetalers. Ook de rol van de netbeheerders dient grondig te worden 

beoordeeld en desgevallend te worden aangepast. 

V.2.5. Geen behoorlijk beleid zonder bevoegdheidsoverdracht 

De Belgische energiepolitiek is verbrokkeld over bestuursniveaus en beleidsdomeinen.  

Zo is bijvoorbeeld Vlaanderen in de regel bevoegd voor energie, de federale overheid voor het 

opwekken van stroom, Vlaanderen voor groene stroom, het federale niveau voor 

windturbineparken op zee, Vlaanderen voor groenestroomcertificaten en het federale niveau voor 

de fiscale behandeling van certificaten, enz… CD&V wil dan ook een doorgedreven regionalisering 

van de bevoegdheden inzake energie. 

CD&V wil daardoor betaalbare energie voor de consument en de bedrijven realiseren, zonder 

afbreuk te doen aan de middelen die nodig zijn voor de dibtributienetbeheerders om de 

noodzakelijke investeringen te kunnen doen. 
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V.3. KLIMAATBELEID 

 

We willen dat het gehele beleid van de komende Vlaamse regering gekenmerkt wordt door een 

streven naar duurzaamheid. 

Zoals het klimaatbeleid een geïntegreerd beleid is willen we in uitvoering van de strategie en het 

decreet rond duurzame ontwikkeling ook tot een integraal beleid voor duurzame ontwikkeling te 

komen in alle beleidsdomeinen. Dit vergt voor CD&V geen aparte administraties maar een 

aandachtspunt en een doorwerking in het beleid dat in de diverse administraties wordt 

ontwikkeld. 

Het is noodzakelijk dat Duurzame Ontwikkeling als beleidsdomein blijft ressorteren onder de 

bevoegdheid van de minister-president. Een effectieve strategie duurzame ontwikkeling, met 

voldoende aandacht voor participatiemechanismen, zou de klemtoon moeten leggen op de 

verbetering van bestaande planningsprocessen en instrumenten.  

Om de klimaatverandering tegen te gaan, is het Protocol van Kyoto een eerste fase van een lang 

traject. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 heeft het klimaatbeleid op de rails gezet, en de 

Kyotodoelstelling binnen handbereik geplaatst. Voor het vierde jaar op rij daalde de uitstoot van 

broeikasgassen in Vlaanderen. In 2007 was deze 7% lager dan in 1990, én voor het eerst onder 

het niveau van de Kyotodoelstelling, die -5,2% t.o.v. 1990 bedraagt. De blijvende positieve trend 

geeft aan dat het gevoerde beleid vruchten afwerpt. Dit is een sterk signaal om de geleverde 

inspanningen door te trekken, onder meer op het vlak van rationeel energiegebruik. 

De klimaatuitdaging de komende decennia is groot, maar haalbaar als een nauwere link gelegd 

wordt tussen het klimaat- en energiebeleid en het innovatiebeleid. Voor een energie-intensieve 

regio is dat van groot belang. Zo kunnen ambitieuze doelstellingen gehaald worden aan een 

betaalbare kostprijs, zowel in eigen land als in ontwikkelingslanden waar nog een sterke 

eonomische en CO2-groei verwacht wordt. 

 

Onze voorstellen: 

• Om de belangrijke reductie-inspanningen sinds 1990 in de industrie, de 

elektriciteitssector en de landbouw niet teniet te doen, zijn extra inspanningen en 

instrumenten nodig in de transportsector en de gebouwen met bijzondere aandacht 

voor de sociale woningbouw.  

• Een Vlaams adaptatieplan zal opgesteld worden. Concreet worden de effecten van 

klimaatwijzigingen bestudeerd op landbouw, visserij en bosbouw, de menselijke 

gezondheid, recreatie en toerisme, de waterbevoorrading en –kwaliteit, de ecosystemen 

en biodiversiteit en de industriële en openbare infrastructuur. Dit plan bepaalt de 

prioritaire maatregelen tot risicoreductie en de bijhorende kosten en baten voor zowel de 

overheid als de verschillende doelgroepen. Sensibilisatie en de ontwikkeling van 
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beleidsondersteunende instrumenten kunnen de lokale besturen, ondernemingen en 

individuele burgers bij hun acties helpen. 

• De nieuwe Europese richtlijnen uit het Europese energie- en klimaatpakket 2020 

zullen zo snel mogelijk omgezet worden in Vlaamse wetgeving. De uitvoering van het 

nieuwe beleid voor de periode na 2012 zal grondig voorbereid worden in een nieuw 

Vlaamse klimaatbeleidsplan 2013-2020 zodat de Vlaamse doelstellingen in de 

transportsector, de gebouwen, de KMO’s, de landbouw en de energiesector haalbaar en 

tegelijk betaalbaar blijven. Voor de nodige financiering zal een Vlaams klimaatfonds 

opgericht worden. Ook de Vlaamse administratie zal haar organisatie afstemmen op het 

uitvoeren van de nieuwe klimaatdoelstellingen.   

• Er is een grondige herziening nodig van de voertuigen- en brandstoffiscaliteit met de 

ecoscore als uitgangspunt en een lagere CO2-uitstoot per liter verbruikte brandstof en 

per kilometer als doel. Door reële keuzemogelijkheden, stijgt globaal de kost voor een 

gezin niet. Het kunnen inzetten van aardgas en waterstof in het wegverkeer dient 

gestimuleerd te worden. De ambitie voor het openbaar vervoer is op middellange termijn 

een nuluitstoot; de investeringen in nieuw materiaal worden daarop ingesteld. De 

invoering van een slimme kilometerheffing is het sluitstuk van het klimaatbeleid in het 

wegverkeer. Voor het biobrandstoffenplan is alvast een herstart nodig met een uitgewerkt 

biobrandstoffenplan dat ook de tweede generatie ontwikkeling ondersteunt. 

• CD&V is voorstander van een rationeel en verantwoord autogebruik in combinatie met 

het aanwenden van milieuvriendelijke technologieën. De overheid moet de opkomst van 

alternatieve brandstoffen waar nodig ondersteunen. Zo kan de overheid, in navolging van 

onze buurlanden, een rol spelen om het kip-en-ei-verhaal rond aardgasvoertuigen te 

doorbreken - zolang er geen tankinfrastructuur is, is niemand bereid om met een 

aardgasvoertuig te rijden; zolang er geen aardgasvoertuigen rijden, wil niemand een 

aardgaspomp uitbaten. Nochtans zijn aardgasvoertuigen bijzonder milieuvriendelijk. De 

partikeluitstoot is praktisch onbestaande waardoor er een belangrijke bijdrage kan 

geleverd worden aan de reductie van fijn stof, ook qua CO
2
-uitstoot scoren ze goed. 

Aardgasvoertuigen worden, wat technologie en tankinfrastructuur betreft, gezien als een 

ideale tussenstap naar het gebruik van andere groene technologieën zoals electro-

aardgasvoertuigen, hybridetoepassingen op basis van biobrandstoffen van de tweede 

generatie en aandrijving op waterstof. 

• De Vlaamse overheid zal het initiatief nemen om een aantal proefprojecten op te starten 

met industriële partners zodat kennis en producten in innovatieve niches opgebouwd 

worden. De installatie van brandstofcellen in wagens is één voorbeeld. Om de 

achterblijvende bedrijfsinvesteringen in Onderzoek & Ontwikkeling te stimuleren, zal de 

regering betere randvoorwaarden creëren met extra aandacht voor startende innovators 

op het energie- en klimaatterrein. De overheid zal haar gewicht als consument inzetten 

om innovatieve producten een voldoende kritische massa te helpen geven. In het 

beleidsvoorbereidend onderzoek zal extra aandacht gaan naar het benutten van 
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restwarmte in zowel de energiecentrales zelf als in de omgeving door landbouw, industrie 

en gebouwen.   

• Naast het Europese emissierechtensysteem voor energie-intensieve bedrijven zullen 

convenanten aangeboden worden zodat een impuls gegeven wordt om efficiënter om 

te gaan met de keten van grondstoffen, producten en transport naar en van het 

fabrieksterrein.  

• De Vlaamse energieproductiesector moet tegen 2020 tot de meest 

klimaatvriendelijke/neutrale van Europa behoren. De afvang en opslag van CO2 (CCS) 

is een belangrijke overgangsmaatregel om grote emissiereducties te kunnen realiseren. 

Daarvoor zal samengewerkt worden met andere landen die beschikken over een 

opslagpotentieel. Grote nieuwe elektriciteitscentrales zullen capture ready moeten zijn 

indien technisch en economisch haalbaar. 

• Aangezien de Europese Unie in 2020 nog voor 10% van wereldwijde uitstoot zal 

instaan, is een nieuw internationaal klimaatakkoord nodig, waarbij alle industrielanden 

en de snel groeiende ontwikkelingslanden elk een bindende en voldoende ambitieuze 

klimaatdoelstelling op zich nemen en bijdragen tot de nodige internationale 

financieringsstromen. Samen met sectorale overeenkomsten voor energie-intensieve 

bedrijven, moet dit mee carbon leakage in Europa tegen gaan. In het nieuwe post 2012 

raamwerk is ook plaats nodig voor wereldwijde beleidsmaatregelen in de scheepvaart en 

in de bossector die 20% van de uitstoot in beslag neemt. Een verbeterd systeem van 

emissiehandel zal zorgen voor groeiende duurzame financiële investeringsstromen naar 

ontwikkelingslanden. Ook Vlaamse bedrijven kunnen hun expertise hierbij inzetten. 
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V.4. PLATTELANDSBELEID 

 

Het platteland wordt met een aantal belangrijke uitdagingen geconfronteerd op sociaal vlak met 

name wat betreft de sociaaldemografische evoluties, de leefbaarheid, de huisvesting en de 

leefomgeving, de socioculturele voorzieningen en cultuur. Op economisch vlak neemt de druk op 

de landbouw toe. Op natuur- en milieuvlak is er de water- en klimaatproblematiek. De 

plattelandsgemeenten hebben een ruim opdrachtenpakket dat heel wat financiële middelen 

vereist. 

 

Onze voorstellen: 

• CD&V wil opnieuw een minister in de Vlaamse regering die bevoegd is voor 

plattelandsbeleid en die een structureel plattelandsbeleid kan uitbouwen met voldoende 

administratieve onderbouw. 

• In alle domeinen van het Vlaams beleid vragen we bijzondere aandacht voor de specifieke 

noden van het platteland.  De Vlaamse plattelandsgemeenten wijken in zeer sterke mate 

af van het Vlaams gemiddelde.  Daarom moet er ook telkens onderzocht worden of een 

bepaald beleid (waarin lokale besturen worden betrokken) ook afgestemd is op maat van 

de plattelandsgemeenten. 

• Het plattelandsbeleid dat wij voorstaan laat de drie hoofdfuncties van het platteland – 

wonen, werken en recreatie – samengaan zonder dat één functie de andere verdringt. 

• Het Vlaams plattelandsbeleid versterkt een kwaliteitsvolle en concurrentiële land- en 

tuinbouw. 

• We werken aan een kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving, waarbij aandacht gaat naar 

ontwikkelingskansen voor kleinere dorpskernen, naast de steden en de hoofddorpen. 

• We investeren in het wooncomfort. 

• We zorgen voor een betere ondersteuning van plattelandsgemeenten. De middelen 

voor het gemeentefonds worden uitgebreid met het oog op een betere ondersteuning en 

basisfinanciering van de plattelandsgemeenten.  Daarnaast moet er werk gemaakt worden 

van een plattelandsfonds die specifieke projecten moet financieren om de leefbaarheid en 

belevingswaarde van het platteland te kunnen verhogen, maar die ook toelaat om 

structureel een en ander uit te bouwen en om vernieuwende initiatieven extra 

mogelijkheden te geven. 

• Landschapszorg en de eigenheid van het platteland ondersteunen we nog meer door 

aangepaste beheersovereenkomsten af te sluiten met landbouwers, verenigingen en 

particulieren.  

• We versterken de aandacht voor agrarische en plattelandsarchitectuur. 
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• De paardenhouderij moet kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. 

• Het versterken van het sociaal weefsel op het platteland kent de hoogste prioriteit. Een 

belangrijke hefboom hiervoor is ook het behoud van kleuter- en basisscholen in elke 

woonkern. 

• Er moet gezorgd worden voor voldoende voor- en naschoolse kinderopvang. 

• We streven naar een maximale bescherming van het cultureel historisch en agrarisch 

erfgoed. 
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VI.  EEN OPEN VLAANDEREN 

 

VI.1. EEN ACTIEF BUITENLANDS BELEID 

 

Vlaanderen behoort sociaal-economisch tot de meest open regio’s van de wereld. Het buitenlands 

beleid van Vlaanderen is dan ook steeds gericht geweest op het onderlijnen van deze openheid.  

De afgelopen 15 jaar heeft Vlaanderen zijn instrumentarium voor een actief Vlaams buitenlands 

beleid uitgebouwd. In de volgende regeerperiode wenst CD&V het internationaal beleid verder uit 

te bouwen op kwalitatieve en kwantitatieve wijze en een bijzondere inspanning te leveren om het 

imago van Vlaanderen te ondersteunen. Het netwerk van Vlaamse vertegenwoordigers in het 

buitenland heeft een belangrijke en duidelijke rol op het gebied van de belangenbehartiging van 

Vlaanderen. Gelet op de beperkte beschikbare middelen zal het Vlaams buitenlands beleid ook in 

de toekomst geografisch en thematisch moeten prioriteiten stellen. Het federale niveau dient een 

ondersteunende rol te spelen t.a.v. de deelstaten. 

 

Onze voorstellen: 

• Het netwerk van Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland bouwen we 

strategisch verder uit, niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief. 

• We zetten ons actief buurlandenbeleid verder en investeren in het partnerschap. We 

werken aan strategienota’s die een draagkracht hebben bij beide partners. Nederland blijft 

onze belangrijkste bilaterale partner, niet enkel omwille van het belang van een aantal 

infrastructuurprojecten. 

• Onze focus in Centraal en Oost-Europa verschuift naar de Westelijke Balkan waar we 

actief meewerken aan het democratiseringsproces en de economische ontwikkeling. 

• We werken samen met een aantal strategische partners (regio’s of landen) binnen en 

buiten Europa rond belangrijke beleidsdomeinen zoals energie, internationale handel, 

cultuur, milieu, havens,…. 

• Vlaanderen is sterk aanwezig in de multilaterale organisaties en verdedigt er actief 

haar belangen. 

• CD&V wil de Vlaming meer betrekken bij het buitenlands beleid.  De internationale 

mentaliteit van de Vlaming moet versterkt worden. Meer Vlamingen moeten participeren 

in internationale uitwisseling, grensoverschrijdende projecten, internationale conferenties, 

enz.  Er moeten meer contacten georganiseerd worden met Vlamingen in Europese en 

internationale instellingen. 
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• Het is nodig dat Vlaanderen werkt aan een duidelijker en juister imago in het 

buitenland.  We stellen een aantal concrete maatregelen voor : de uitbouw van een 

culturele diplomatie en publieksdiplomatie om een mentaliteitsomslag te bekomen, een 

uitnodigingsprogramma naar Vlaanderen voor buitenlandse personen, het uitbreiden van 

contacten met het buitenland en met buitenlanders, het ontwikkelen van een 

internationale communicatiestrategie. Standpunten van de Vlaamse regering in belangrijke 

dossiers moeten beter kenbaar gemaakt worden aan de eigen bevolking en vroegtijdig 

gecommuniceerd worden naar de internationale gemeenschap. Via de Vlaamse huizen in 

het buitenland promoot Vlaanderen het Vlaamse Cultuurerfgoed en ondersteunt zo actief 

het enorme groeipotentieel dat de Vlaamse economische en toeristische sector heeft.  

• Vlaanderen neemt het voortouw in de voorbereiding van de internationale 

herdenking van 100 jaar Grote Oorlog met een focus op herinnering, onderwijs en 

sensibilisering over oorlog en vrede, academisch onderzoek naar de Wereldoorlog I en 

Wereldoorlog I als stapsteen naar de Europese integratie. 

• Vlaanderen, als regio met wetgevende bevoegdheden, moet sterker wegen op de 

Europese besluitvorming en de Vlaamse belangen op het Europese niveau proactief 

verdedigen. CD&V wil de voortzetting van de Europese eenmaking, waarbij de 

verschillende bestuursniveaus op voet van gelijkheid, en gesteund op het principe van de 

subsidiariteit, samenwerken. De 22 miljoen Nederlandstaligen moeten in hun moedertaal 

kunnen communiceren met de Europese Unie. 

• Het Belgische EU-voorzitterschap tijdens de tweede helft van 2010 biedt kansen voor 

Vlaanderen die moeten worden benut Dit voorzitterschap biedt kansen aan de Vlaamse 

overheid om de interactie met de Europese instellingen te vergroten, het imago van 

Vlaanderen positief te duiden en om de burger te betrekken bij het Europees beleid. 

• De mogelijkheden van het hernieuwde Benelux-Verdrag moeten gebruikt worden als 

hefboom om onze belangen binnen de EU te verdedigen. 
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VI.2. VLAANDEREN IS SOLIDAIR MET DE WERELD 

 

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking wordt door alle internationale partners geroemd omwille 

van haar kwaliteitsvolle en duurzame bijdrage aan de ontwikkeling. Wij willen dit beleid verder 

zetten. Wij willen dit beleid verder ontwikkelen.  CD&V wil een ambitieus Vlaams 

ontwikkelingsbeleid op basis van multidisciplinaire samenwerking en het valoriseren van de 

expertise aanwezig in Vlaanderen. 

Tijdens de voorbije 5 jaar stegen de middelen voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen 

met 77%. CD&V wil dat Vlaanderen ook in de volgende legislatuur een solidaire regio is. Daarom 

moeten we er ons blijvend voor inzetten om, in de Belgische context, bij te dragen aan de 

realisatie van de 0,7% norm. 

 

Onze voorstellen: 

• Onze geografische focus blijft Zuidelijk Afrika  en meer bepaald onze partnerlanden 

Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique, waar de bestrijding van HIV/AIDS en de zorg voor 

zuiver water een bijzondere plaats in neemt. Het doel van een werkelijk solidaire regio is 

om middelen zo efficiënt mogelijk te besteden, en via geografische en sectorale 

concentratie een maximale impact te bekomen. 

• Vlaanderen zet nu in het Zuiden in op de specifieke milleniumdoelstellingen rond 

gezondheidszorg, educatie,  onderwijs en voedselzekerheid en CD&V wil ook de 

Vlaamse expertise op het vlak van haven- en waterbeleid in toenemende mate ten 

dienste te stellen van het Zuiden. 

• Ontwikkelingssamenwerking betekent ook het ondernemen in het Zuiden stimuleren. 

• Het verlenen van noodhulp is binnen ontwikkelingssamenwerking van primordiaal 

belang. Omwille van het stijgende aantal humanitaire rampen wordt noodhulp steeds 

belangrijker en moeten de nodige financiële middelen voorzien worden en moet de 

Vlaamse noodhulp ook beter omkaderd worden. 

• CD&V wil de burger blijvend bewust maken van de Noord-Zuid problematiek  en 

daartoe de bestaande instrumenten maximaal benutten : projecten rond 

ontwikkelingseducatie moeten blijvend ondersteund worden en zoveel mogelijk 

organisaties bereiken. Ook gemeenten hebben een belangrijke rol te spelen via het 

convenantenbeleid, waarvoor een uitbreiding van het budget nodig is. Particulieren die 

vrijwillig initiatieven van ontwikkelingssamenwerking op het getouw zetten – de zgn. 

vierde pijler van ontwikkelingssamenwerking – moeten verder ondersteund worden op 

het vlak van het verhogen van de kwaliteit (verdieping), duurzaamheid en het zoeken naar 

coördinatie (netwerking).  
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• CD&V wil een coherent ontwikkelingsbeleid, zodat elke minister zijn 

ontwikkelingsinitiatieven afstemt op het kaderdecreet. 

• CD&V wil werken aan meer overleg met andere overheden (met name de federale en 

provinciale overheid) om het ontwikkelingsbeleid op elkaar af te stemmen. 
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VII. EEN EFFICIËNT EN DOELTREFFEND BESTUUR 

 

VII.1. GEZONDE OPENBARE FINANCIËN 

 

De afgelopen legislatuur is een weldoordacht en voorzichtig budgettair beleid gevoerd. 

Vlaanderen kan hierdoor rekenen op een schuldenvrije en kerngezonde begroting. Rekening 

houdende met de gevolgen van de financiële crisis en de neergang van de economische groei 

zullen tijdens de volgende regeerperiode weloverwogen, toekomstgerichte budgettaire keuzes 

moeten gemaakt worden.  

 

Onze voorstellen: 

Vlaanderen blijft financieel gezond en voert een strikt begrotingsbeleid.  

• CD&V waakt erover dat een orthodox en toekomstgericht begrotingsbeleid wordt 

gevoerd. 

• Tot 2020 wordt er een groeipad gehanteerd op de begroting, zonder de schuldenvrije 

positie van de Vlaamse overheid in het gedrang te brengen, zodat de belangrijke 

doelstellingen op economisch en maatschappelijk vlak kunnen bereikt worden.  

• Op korte termijn maken we de nodige middelen vrij om de Vlaamse economie zo 

goed als mogelijk door de huidige crisis te loodsen.  

• Maar we verliezen ook de lange termijn niet uit het oog. Door de nadruk te blijven leggen 

op innovatie, kenniseconomie, duurzaamheid en hernieuwbare energie leggen we de basis 

voor de toekomstige welvaart. Daarin past ook een focus op toekomstgerichte 

groeisectoren.  

• De schuldvrije positie van Vlaanderen zetten we niet op de helling. We blijven dus 

gaan voor een evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven. Enkel voor investeringen 

kunnen we schulden aangaan. Vlaanderen zet zich af tegen consumptiefederalisme. 

• Publiek-Private Samenwerking wordt aangewend in die gevallen waar de concrete 

meerwaarde op het terrein kan aangetoond worden.  In de social-profitsector zal via 

directe subsidiëring gewaarborgd worden dat investeringskosten niet afgewenteld worden 

op patiënten of cliënten. 

• CD&V maakt ook werk van de inwerkingtreding van een Comptabiliteitsdecreet.  



CD&V-Verkiezingsprogramma voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 

 103 

VII.2. EEN EFFICIËNTE VLAAMSE OVERHEID 

 

Vlaanderen heeft op het vlak van beter bestuurlijk beleid reeds heel wat inspanningen gedaan. Het 

Contactpunt Vlaamse Infolijn is een volwaardig uniek loket dat dezelfde informatie ontsluit via 

verschillende kanalen. Eén lokettoepassingen werden verder uitgebouwd en er werden heel wat 

initiatieven genomen op het vlak van regelgevingskwaliteit en inspanningen geleverd op het 

gebied van administratieve vereenvoudiging. Vlaanderen speelt een voortrekkersrol in België met 

de reguleringsimpactanalyse van voorgenomen regelgeving en met de regelgevingsagenda. 

Om economisch en sociaal aan de top te staan, is een goed functionerende overheid noodzakelijk 

: een overheid die integer en zuinig omgaat met het belastinggeld van haar burgers, een overheid 

die zich dienstbaar opstelt en zich actief wil verantwoorden ten aanzien van de burgers. CD&V wil 

werken aan een overheid die randvoorwaarden creëert waar mogelijk, en zelf optreedt waar 

noodzakelijk. De overheid moet zich terughoudend opstellen in de domeinen waar het private 

initiatief betere resultaten kan behalen. Een goed partnerschap met het bedrijfsleven, de 

middenveldorganisaties en het verenigingsleven, de academische wereld,… is de beste weg om 

de doelstellingen te bereiken. In het bestuurlijk landschap dringt een interne staatshervorming 

zich op om te komen tot meer homogene bevoegdheden per bestuurslaag. Tussenliggende 

bevoegdheidsniveaus worden best op provinciaal niveau gestructureerd en democratisch 

gecontroleerd. 

 

Onze voorstellen: 

• Een overheid die ten dienste staat van de burger, het bedrijf, de organisatie, de 

instelling, enz.. De Vlaamse overheden, op alle niveaus, moeten in overleg met hun 

stakeholders substantiële én realistische efficiëntiewinsten realiseren. We investeren in e-

governmenttoepassingen die, vanuit een “uniek loket”-benadering, bijdragen tot een 

betere dienstverlening op maat van de burger, het bedrijf, de organisatie, de instelling, 

enz.  

• Met een ambitieus programma voor betere regelgeving verminderen we ook de 

administratieve lasten. We sporen in ieder geval de meest storende regels op en werken 

die in overleg met het betrokken middenveld weg. We zorgen voor een systematische 

evaluatie van het gevoerde beleid en haar instrumenten. We anticiperen maximaal op 

Europese besluitvorming en bewaken de omzetting ervan in intern recht. 

• Een efficiënte, open en oplossingsgerichte overheid. CD&V wil dit bereiken via 

deregulering, het sterker doelgericht inzetten van ICT in haar beleidsmaatregelen, het 

aflijnen van de taken tussen afgeslankte kabinetten en de administratie.  De 

departementen en agentschappen worden georiënteerd naar een verhoogde synergie om 
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vanuit onderlinge kruisverbindingen en doorheen partnerships met de stakeholders beter 

de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.  

• Een overheid die verantwoording aflegt over de besteding van haar middelen. 

Transparantie in de besteding van  personeelsbudgetten, monitoring van werkingskosten, 

vergelijking tussen soortelijke administraties binnen en buiten de Vlaamse overheid, laten 

toe een doelgerichter beleid te voeren. Dit gaat gepaard met een outputgerichte meting 

van de kwaliteit en de kwantiteit van het overheidsingrijpen, die nauwgezet wordt 

opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. 

• Het beste beleid is maatschappelijk gedragen beleid. De opvolging van de 

engagementen opgenomen in het Charter afgesloten tussen de Vlaamse regering en de 

organisaties verenigd in de Verenigde Verenigingen wordt verzekerd. De 

participatieprocessen worden verder versterkt. Het middenveld wordt betrokken bij de 

beleidscyclus. De strategische adviesraden spelen daarbij een cruciale rol. 

• Een goed inzetbaar en gemotiveerd personeelskorps. De Vlaamse overheid telt vele 

goede en geëngageerde personeelsleden. CD&V kiest voor het gericht inzetten van 

personeel voor die noden die op dat ogenblik de meeste aandacht vragen, door 

omvormen of door het verschuiven van intern personeel. Dit moet zorgen voor een 

kostenefficiënte overheid zonder in te boeten op slagkracht. CD&V wil inzetten op een 

waardegedreven organisatie die voluit gaat voor een duurzaam personeelsbeleid. Dit 

betekent dat alle competenties worden aangesproken, ook die van de kansengroepen. We 

streven naar een modern personeelsbeleid, waarbij de personeelsregelgeving een goed 

organisatiebeleid ondersteunt en de personeelsleden billijk verloont in verhouding tot hun 

functie-uitoefening. 

• Een coherent Vlaams beleid voor het wegwerken van de digitale kloof. We willen een e-

inclusief Vlaanderen zodat iedereen dezelfde kansen krijgt in een kennismaatschappij 

waar nieuwe media het dagelijks leven beheersen. Dit vergt een geïntegreerd beleid 

waarbij ook de lokale overheden betrokken worden. 
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VII.3. STERKE LOKALE BESTUREN 

 

Tijdens de voorbije regeerperiode werd met het nieuwe gemeentedecreet en het nieuwe 

provinciedecreet maatwerk en meer lokale autonomie tot stand gebracht. Tevens werd een 

inventaris opgemaakt van de verschillende planlasten vanuit de Vlaamse overheid naar de lokale 

besturen en provincies. Er werd een globaal fiscaal pact afgesloten met de gemeenten met 

ondermeer bepalingen over een bedrijfsvriendelijke fiscaliteit en de afschaffing van een aantal 

belastingen. Zowel voor het provinciefonds, het gemeentefonds en het stedenfonds werd een 

vaste jaarlijkse groeivoet van 3,5% ingevoerd. Niettegenstaande de inspanningen van de vorige 

Vlaamse regering –zoals het lokaal pact dat een ernstige schuldenverlichting voor de gemeenten 

en de OCMW’s heeft mogelijk gemaakt – staan de gemeenten de komende jaren voor enorm grote 

financiële uitdagingen. Het is afwachten of de brandweerhervorming een budgettair neutrale 

operatie zal zijn. In het kader van het globaal herdenken van de financiering van de lokale 

besturen is het Gemeentefonds aan evaluatie en herziening toe. CD&V wil dat de Vlaamse steden 

en gemeenten nog meer ruimte krijgen en erkend worden als cruciaal bestuursniveau. 

 

Onze voorstellen: 

• Meer financiële zuurstof voor de lokale besturen. Een structurele hervorming van het 

Gemeentefonds houdt in dat verder gewerkt wordt aan een verhoging van de middelen en 

dat de verdelingscriteria herbekeken worden. CD&V wil dat het criterium van het aantal 

bewoners van sociale huurappartementen verruimd wordt tot bewoners van sociale 

woongelegenheden en wil ook dat rekening wordt gehouden met de investeringen die 

lokale besturen doen. De verhoogde Elia-compensatie moet na 2010 worden verder gezet. 

Er moet een bijkomende tegemoetkoming door de Vlaamse overheid worden toegekend 

voor de tewerkstelling van gesco’s. 

• CD&V blijft voorstander van een op federaal niveau uitgewerkt BTW-compensatiefonds 

voor de compensatie van de door de lokale besturen betaalde BTW in het kader van het 

aanmoedigen van deze besturen tot het leveren van een verhoogde 

investeringsinspanning. 

• Meer respect voor de lokale autonomie. De verdeling van de overheidstaken moet 

gebeuren op basis van een ernstig gevoerde kerntakendebat dat samen met de 

gemeenten en de provincies moet georganiseerd worden en voor het einde van 2010 tot 

concrete resultaten moet leiden. In het kader van het kerntakendebat wordt het systeem 

van de koppelsubsidies afgeschaft. Vertrouwen geven aan de lokale besturen is voor 

CD&V essentieel, een betrouwbaar en stabiel wetgevend kader zelfs een must! 
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• Een decretale regeling voor de interbestuurlijke samenwerking. Daardoor wil CD&V  

ruime samenwerkingsverbanden tot stand brengen om het mogelijk te maken efficiënt in 

te spelen op specifieke omstandigheden die zich in sommige streken voordoen.  

• Stroomlijning en vermindering van de planlasten.  CD&V wil dat alle 

planningsverplichtingen samengebracht worden bij de aanvang van de gemeentelijke 

bestuursperiode. De planlast wordt kritisch herbekeken en wordt sectoraal tot het 

bestuurlijk meest noodzakelijke herleid. 

• Evaluatie en aanpassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking met 

het oog op het tot stand brengen van meer soepelheid in deze samenwerking. 

• Ondersteunen van de lokale mandatarissen en van de ambtenaren van de lokale 

besturen.  Wij wensen de maximale gelijkstelling tussen statutaire en contractuele 

personeelsleden en de verdere concrete uitvoering van de zogenoemde tweede 

pensioenpijler voor de pensioenen van de contractuele personeelsleden via de oprichting 

van een pensioenfonds. De uitbouw van de tweede pijler voor contractueel 

overheidspersoneel mag evenwel niet losgekoppeld worden van de 

financieringsproblematiek van de pensioenen van de statutaire ambtenaren.  

• Afbouw specifiek toezicht op de lokale besturen. Tijdens het eerste jaar van de 

legislatuur dient een lijst gemaakt te worden van alle bestaande vormen van specifiek 

toezicht en die vormen van specifiek toezicht waarvan niet op een sluitende manier kan 

aangetoond worden dat ze niet kunnen uitgeoefend worden via het algemeen toezicht 

dienen voor het 31 december 2O10 afgeschaft te worden. 
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VII.4. EEN SLAGKRACHTIG STEDENBELEID 

 

De laatste jaren is het Vlaams stedenbeleid op een structurele wijze uitgebouwd met initiatieven 

en maatregelen zoals het stedenfonds, de stadvernieuwingsprojecten, de visitatiecommissies, de 

stadscontracten, de cofinanciering van Europese projecten. De Vlaamse steden zijn terug 

knooppunten geworden waar wonen, werken, ontspannen,… samengaan. Dat er een einde 

gekomen is aan de stadsvlucht is een belangrijke vaststelling, maar het kan nog beter, zeker wat 

de aantrekking van jonge gezinnen betreft.  CD&V wil de verdere uitbouw van een slagkrachtig 

stedenbeleid. 

Bovendien willen we mede ingevolge de verdere verstedelijking van Vlaanderen afstappen van de 

traditionele opdeling tussen stad/rand/platteland en voluit gaan voor een gezamenlijke 

benadering via bondgenootschappen. Dit is ook waar “de rasterstad” symbool voor staat, met 

name als een beleidsmatig (samenwerking tussen de verschillende besturen), functioneel (op maat 

van het probleem), geografisch (over de (nationale) bestuursgrenzen heen), demografisch (gericht 

op jong, oud, alleen, gezin, met en zonder kinderen) en sociologisch (tussen individu, middenveld 

en overheid) bindmiddel om de door de stad, rand en het platteland gedeelde problemen en 

uitdagingen gezamenlijk aan te pakken en op te lossen. 

CD&V wil verder gaan voor een dynamisch, modern en slagkrachtig stedenbeleid gebaseerd op 

(grensoverschrijdende) samenwerking dat het evenwicht tussen economie, mens en milieu 

bewaakt en kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid vooropstelt. 

 

Onze voorstellen: 

• CD&V wil dat steden een dynamische rol kunnen opnemen in het sociaal-economisch 

beleid. Zo worden bedrijven gestimuleerd op vlak van duurzaam ondernemen en op vlak 

van tewerkstelling van kansengroepen. Dit vereist een meer intense samenwerking tussen 

de steden en de VDAB. 

• Mercurius-bis wordt uitgebouwd als een permanent project dat structureel de economisch- 

commerciële ontwikkeling ondersteunt met aandacht voor city-marketing, het organiseren 

en stimuleren van het commercieel centrum en een betere ondersteuning van het 

centrummanagement. Daarbij zetten we ook in op de ontwikkeling van een  creatieve 

stadseconomie waar cultuur, muziek, mode, architectuur, nieuwe technologieën enz.. 

volop tot ontwikkeling kunnen komen 

• We willen de stad uitbouwen als een ecosysteem waar duurzaamheid vooropstaat in het 

woon, mobiliteits, ondernemings en energiebeleid en waar een aangename leefomgeving 

wordt gerealiseerd door voldoende  open en groene ruimten in de stad te vrijwaren. 

• We willen een stad voor allen met een evenwichtige sociale en demografische mix en 

een sterk sociaal weefsel waar jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, kinderen en 

senioren, groot en kleinverdieners, verenigingen en middenveld zich thuis voelen. We 
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versterken de gezinnen, scholen en leefgemeenschappen in de steden en stimuleren de 

bewoners en verenigingen om hun buurt mee te maken.  We ondersteunen lokale acties 

die mensen samen organiseren en die tot doel hebben de leefbaarheid van buurten en 

wijken te verhogen 

• We willen het respect voor de stadsetiquette vergroten: bewoner, gebruiker, passant, 

iedereen moet zich schikken naar een gemeenschappelijk kader van gedragsregels in de 

stad zodat de leefkwaliteit van iedereen verhoogt. 

• We willen de overheveling van meer bevoegdheden naar het lokale niveau en de 

stadsregionale en grensoverschrijdende samenwerking versterken, gekoppeld aan een 

structurele herfinanciering.  We willen op basis van een kerntakendebat binnen 

Vlaanderen de overheveling van meer bevoegdheden op het lokale niveau bekijken en de 

stadsregionale en grensoverschrijdende samenwerking verder versterken.  Een structurele 

(her)financering is belangrijk. 

• De financiering van de stedelijke functies moet ondermeer verzekerd worden door het 

verder zetten van het stedenfonds en het stadsvernieuwingsfonds; die nog uitgebreid 

worden naar meer stedelijke kernen die een centrumfunctie moeten dragen. CD&V wil 

tevens een billijkere compensatie voor alle steden voor de invulling van specifieke functies 

waarop ook stadsgebruikers volop beroep kunnen doen : ziekenhuizen en andere 

welzijnsvoorzieningen, sociale huisvesting, cultureel aanbod en infrastructuur, enz. 
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VIII. EEN VERDERE STAATSHERVORMING IN HET BELANG 

VAN DE MENSEN 

 

VIII.1. HET REFERENTIEKADER VAN CD&V INZAKE 

STAATSHERVORMING 

CD&V blijft vasthouden aan het referentiekader van de resoluties van het Vlaams Parlement van 

1999 - die opgenomen zijn in het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009– voor een verdere 

staatshervorming. 

Nadat de federale onderhandelingen over een staatshervorming in juli 2008 waren vastgelopen 

en nadat de federale Eerste Minister toen letterlijk gesteld heeft dat “het overlegmodel op louter 

federaal niveau zijn limieten heeft bereikt”, heeft de Vlaamse regering onder leiding van Minister-

president Kris Peeters haar verantwoordelijkheid opgenomen. Het werd toen duidelijk dat er 

moest gekozen worden voor een totaal nieuwe methode voor de communautaire 

onderhandelingen, de methode van de gemeenschapsdialoog. Voor het eerst in de geschiedenis 

is het de Vlaamse regering die rechtstreeks onderhandelt over de institutionele toekomst van 

Vlaanderen . Bovendien was dit een unieke kans om toch nog hoofdstuk 16 van het Vlaamse 

regeerakkoord “Meer Vlaanderen” uit te voeren. De gemeenschapsdialoog is op een 

geloofwaardige manier opgestart en heeft tot eind november 2008 op een geloofwaardige manier 

gewerkt en belangrijke, vergaande voorstellen besproken. 

Het wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is goedgekeurd in de 

Kamercommissie op 7 november 2007. Momenteel loopt de (derde) procedure van een 

belangenconflict verder. 

 

Vertrekkend van het referentiekader van CD&V inzake staatshervorming willen we belangrijke 

stappen zetten zodat het zwaartepunt van de bevoegdheden bij Vlaanderen komt te  liggen.  

Volgens onze Copernicaanse omwenteling ligt het zwaartepunt bij de deelstaten en stelt de 

federale overheid zich dienstbaar op. Daarbij moet het mogelijk zijn om op een volwassen wijze 

met elkaar samen te werken, niet als ondergeschikten maar als nevengeschikten. 

Er bestaan momenteel reeds heel wat samenwerkingsmogelijkheden en –formules tussen de 

federale overheid en de deelstaten. We staan achter dit samenwerkingsmodel maar zonder 

dominante speler. 

Als er één zaak duidelijk is geworden het afgelopen jaar dan is het wel dat een verdere 

staatshervorming een noodzakelijk instrument is voor de sociaal-economische ontwikkeling van 

het ganse land. Belangrijke en niet veel langer uit te stellen – want daarvoor zijn de uitdagingen 
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te groot – sociaal-economische maatregelen vereisen ook een grondige staatshervorming; 

vereisen meer verantwoordelijkheid, ook op financieel gebied van de deelstaten. De volgende 

staatshervorming heeft dus een zeer belangrijke sociaal-economische dimensie : de deelstaten 

moeten de kans krijgen om via specifieke, doelgerichte instrumenten en maatregelen de welvaart 

en het welzijn van hun burgers te bevorderen en te verzekeren. 

 

Onze voorstellen: 

• Algemene doelstelling van CD&V : een staatshervorming realiseren waardoor het 

zwaartepunt van de bevoegdheden bij Vlaanderen ligt en dit als instrument voor 

meer welvaart en welzijn van de mensen. 

De resoluties van het Vlaams Parlement van maart 1999 blijven voor CD&V een essentieel 

referentiekader. Zij berusten op een brede maatschappelijke en politieke consensus. Op 

basis van een actualisatie van deze resoluties – zoals opgenomen in het Vlaams 

regeerakkoord 2004-2009 – wil CD&V Vlaanderen verder uitbouwen en opbouwen omdat 

dit leidt tot meer welvaart en welzijn voor de Vlamingen en zorgt voor een goede 

economische basis en meer financiële verantwoordelijkheid van iedere overheid. 

• Vlaanderen maakt optimaal gebruik van zijn bevoegdheden en waakt er alert over dat 

de federale overheid geen initiatieven neemt in aangelegenheden die Vlaamse 

bevoegdheid zijn. 

 

Samengevat houdt dit referentiekader het volgende in : 

• het tot stand brengen van een volwaardige deelstaat Vlaanderen met een sterke 

band met Brussel, onze hoofdstad;  

• de basisbevoegdheden moeten bij Vlaanderen en de Franstalige deelstaat liggen; 

• het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap beschikken 

over een specifiek statuut; 

• de indeling in vier taalgebieden en de onaantastbaarheid van het 

territorialiteitsbeginsel en van het territorium van de gewesten zijn essentieel; 

• het behoud van solidariteit volgens de juiste criteria en met de juiste 

verantwoording; 

• volwaardige fiscale en sociaal-economische autonomie voor de deelstaten met 

financiële verantwoordelijkheid en responsabilisering van alle overheden. Dit is 

noodzakelijk voor de versterking van onze Vlaamse economie om zo meer jobs te 

creëren; 

• het volledige arbeidsmarktbeleid en tewerkstellingsbeleid, inclusief de 

werkloosheidsuitkeringen, het volledige beleid inzake gezondheidszorg en gezin, 
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mobiliteitsbeleid, wetenschaps- en technologiebeleid, energiebeleid, woonbeleid 

via de huurwetgeving en fiscale aftrekken  

• en de resterende federale onderwijsbevoegdheden inzake professionele 

vormingen, levenslang leren, de bepaling van het begin en einde van de leerplicht 

en de minimale voorwaarden voor het uitreiken van diploma’s;  

• voor een betere handhaving van de regels, een goede aanpak van de 

jeugdcriminaliteit, enz. willen wij een grotere impact van de deelstaten in de 

organisatie, werking en inrichting van de politie, de rechtbanken en de 

strafuitvoering ;  

• het versterken van de overheidsinstellingen door o.a. de twee deelstaten 

volwaardige en volledige autonomie toe te kennen wat betreft hun politieke 

instellingen (constitutieve autonomie), volledige autonomie inzake het 

administratief en geldelijk statuut van het overheidspersoneel; 

• de rechtstreekse deelname van Vlaanderen aan het besluitvormingsproces in de 

Europese Ministerraden en de rechtstreekse toegang tot het Hof van Justitie en de 

Europese rechtbanken. 

• CD&V wil dat de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 

gesplitst worden. 

Aldus wordt wat de kieskring betreft uitvoering gegeven aan het arrest van het 

Grondwettelijk Hof en worden eerlijke verkiezingen  gerealiseerd en wat het gerechtelijk 

arrondissement betreft een efficiënte gerechtelijke organisatie tot stand gebracht. 

We willen een aanpassing van de procedure van de belangenconflicten om te voorkomen 

dat deze procedure verwordt tot een procedure die de instellingen lam legt. Daarom 

stellen we voor dat wanneer een Parlement of een Regering een procedure van een 

belangenconflict instelt, de andere Parlementen of Regeringen daarvan op de hoogte 

worden gebracht en vijftien dagen de tijd krijgen om zich al dan niet bij het oorspronkelijk 

belangenconflict aan te sluiten. 

• We ondersteunen het Nederlandstalige karakter van de faciliteitengemeenten en ook 

van Voeren en van de andere taalgrensgemeenten ondermeer door het consequent 

toepassen van de Rand-toets. 

• Het Minderhedenverdrag wordt niet geratificeerd. 
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VIII.2. EEN STERKE BAND MET BRUSSEL ONZE HOOFDSTAD 

 

Het Vlaams Brusselbeleid kreeg de voorbije regeerperiode vorm via specifieke instrumenten, met 

name de Brusselnorm en de Brusseltoets, en nieuwe initiatieven o.m. op het gebied van 

taalpromotie en welzijns- en gezondheidszorg, zoals de uitbouw en ontwikkeling van 

woonzorgzones. De financiële middelen werden aanzienlijk verhoogd, onder meer via het Vlaams 

Brusselfonds. De Vlaamse Gemeenschap investeert ongeveer 670 miljoen euro in haar hoofdstad, 

of 5,45% van de totale gemeenschapsuitgaven van Vlaanderen. Er kwam samenwerking tot stand 

tussen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in concrete gewestelijke dossiers, 

bijvoorbeeld op het gebied van het uitwisselen van vacatures, mobiliteit, havenbeleid, leefmilieu. 

CD&V wil de band tussen Brussel en  Vlaanderen verder versterken. Brussel is belangrijk voor 

Vlaanderen maar Vlaanderen is ook belangrijk voor Brussel.  Het is dan ook van groot belang dat 

Vlaanderen op een positieve manier naar Brussel kijkt en omgekeerd. Een positieve toekomstvisie 

van Vlaanderen op Brussel kan daar een bijdrage toe vormen, samen met een intensifiëring van 

de wederzijdse contacten tussen alle politiek en ambtelijk verantwoordelijken voor het 

Brusselbeleid en het middenveld. 

De relatie tussen Vlaanderen en Brussel vanuit institutioneel oogpunt is bepalend voor de manier 

waarop Vlaanderen beleid kan voeren voor en in Brussel. De institutionele discussie moet dan ook 

nauwlettend worden opgevolgd met het oog op het vrijwaren van de institutionele evenwichten 

zoals die momenteel bestaan. Brussel moet verder evenwichtig uitgebouwd worden als tweetalige 

hoofdstad van de beide grote gemeenschappen in dit land. 

 

Onze voorstellen: 

• Ons uitgangspunt is de verbondenheid tussen Vlaanderen en Brussel. De Brusselse 

Vlamingen en alle Brusselaars die hiervoor kiezen maken integraal deel uit van de Vlaamse 

Gemeenschap. Vlaanderen moet zijn bevoegdheden maximaal uitoefenen in Brussel en 

een belangrijke beleidspartner zijn in en voor Brussel.   

• In ons toekomstproject voor Vlaanderen- dat ons op duurzame wijze in de top van de 

Europese regio’s wil brengen – voorzien wij ook een belangrijke plaats voor Brussel. In 

de actuele geglobaliseerde kennis- en diensteneconomie is onze hoofdstad, met zijn 

internationale bekendheid een troef. 

 

Ons positief toekomstproject voor Brussel houdt het volgende in : 

• de instrumenten voor het Vlaams Brusselbeleid worden verder versterkt  

De Brusselnorm en de Brusseltoets worden opnieuw in het Vlaams regeerakkoord 

ingeschreven.  
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• de nodige financiële middelen worden voorzien 

Voor een kwalitatief hoogstaand aanbod op het gebied van scholen, welzijns- en 

gezondheidszorginstellingen, culturele centra, jeugd, sport enz. in Brussel zijn uiteraard 

voldoende financiële middelen nodig. Het Brusselfonds blijft een belangrijk element in het 

Vlaams beleid voor Brussel en moet betrokken worden bij het ontwikkelen van een 

globale, geïntegreerde visie voor het Brusselbeleid, ook op langere temijn. 

• de samenwerking tussen alle actoren van het Vlaams beleid in Brussel wordt 

intensief en structureel 

Het Brusselbeleid moet een overlegd en een geïntegreerd beleid zijn. Alle actoren moeten 

betrokken worden bij het ontwikkelen van een globale visie, ook op langere termijn, en bij 

een geïntegreerde aanpak op het terrein. Dat biedt de beste garanties voor een efficiënt, 

doordacht beleid. De samenwerking tussen de overheden mag niet uitsluitend 

projectmatig gebeuren, maar moet ook structureel versterkt worden. Het kerntakendebat 

tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet 

resulteren in klare afspraken over de eigen rol en opdracht van elk met als doelstelling 

een echt partnerschap tot stand te brengen. De gemengde ambtelijke werkgroep moet 

terug worden opgericht. Deze moet uitgroeien tot  een “Task Force Brussel” , bestaande 

uit vertegenwoordigers van alle departementen van de Vlaamse Gemeenschap en 

ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, onder leiding van de secretaris-

generaal van de Vlaamse Gemeenschap. Op die manier kan de uitvoering van het beleid 

op het terrein effectief opgevolgd worden  en indien nodig bijsturingen worden 

voorgesteld. De vele organisaties uit het brede middenveld die in Brussel actief zijn, 

worden bij het beleid betrokken. 

• in het Vlaams Brusselbeleid wordt bijzondere aandacht besteed aan de specifieke 

noden in Brussel 

De Vlaamse overheid moet zo ruim mogelijk gebruik maken van haar 

gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. 

De kennis en het gebruik van het Nederlands moeten via een taalpromotiebeleid verder 

aangemoedigd worden. 

Er moet nog veel meer dan nu het geval is rekening houden met de specifieke context en 

met de specifieke noden  van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

Inzake de gezondheidsvoorzieningen moeten de inspanningen worden verder gezet met 

het oog op het tot stand brengen van een gecoördineerd gezondheidszorgbeleid voor het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. In dat verband is het belangrijk om betaalbare 

woningen voor knelpuntberoepen, in het bijzonder voor artsen, aan te bieden. 

• er wordt veel meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Brussel,  onze 

hoofdstad, om Vlaanderen internationaal te profileren 
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Brussel kent internationale bekendheid en een zeer hoge concentratie aan internationale 

journalisten, opiniemakers, enz. Dit potentieel moet aangewend worden voor een betere 

en meer actieve communicatie van de Vlaamse overheid. 

• de samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel wat de gewestmateries betreft wordt 

versterkt. Vlaanderen en Brussel moeten meer dan ooit een sociaal-economische 

belangengemeenschap vormen.  

De institutionele relatie tussen Vlaanderen en Brussel maakt deel uit van de globale 

evenwichten tussen de twee grote gemeenschappen in dit land. Brussel kan als echte 

tweetalige hoofdstad een bindteken zijn tussen de gemeenschappen. Vanuit die 

positieve benadering  stellen wij  de volgende principes voorop in de institutionele 

discussie over Brussel : 

• Brussel is hoofdstad van Vlaanderen, van België en van Europa en heeft een belangrijke 

internationale roeping. 

• De Brusselse Vlamingen maken integraal deel uit van de Vlaamse Gemeenschap. 

• Bij overdracht van nieuwe bevoegdheden moet gezorgd worden voor uitvoerbaarheid 

in Brussel (in beginsel gemeenschapskeuze). 

• De evenwichten in Brussel zijn gekoppeld aan de evenwichten op federaal niveau. 

• Er moet gewerkt worden aan een efficiënt bestuurlijk beleid in Brussel, gekoppeld aan 

de financiering en de effectieve afdwingbaarheid van de taalwetgeving. 

• Er moet gewerkt worden aan formules voor een grotere betrokkenheid van Vlaanderen 

bij het Brussels beleid. Dit kan gebeuren in de het kader van een breed 

samenwerkingsplatform, waarbij niets verandert aan de grenzen noch aan de eigen 

bevoegdheden van de betrokken overheden maar waarbij er op een gestructureerde 

wijze wordt samengewerkt rond concrete projecten. 
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VIII.3. EEN ACTIEF BELEID IN DE VLAAMSE RAND ROND BRUSSEL 

Tijdens de voorbije regeerperiode werd een actief beleid gevoerd ter ondersteuning en 

versterking van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand. Het beleid kreeg nog een 

extra impuls na de aanvullende regeringsverklaring van 18 mei 2005. 

Vooreerst werden belangrijke instrumenten voor de coördinatie en de ondersteuning van het 

beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand tot stand gebracht zoals de Task Force 

Vlaamse Rand. Het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand werd nauwlettend bewaakt. Er 

werd  blijvend toegezien op de naleving van de taalwetgeving in het algemeen en de strikte 

toepassing van de faciliteiten in het bijzonder. Tegelijk werd een onthaal- en communicatiebeleid 

naar anderstaligen gevoerd. In Halle werd een MUG-functie erkend. In het kader van de 

problematiek van de noodzaak van betaalbare woningen in de Vlaamse Rand, werden de 

werkingsmogelijkheden van Vlabinvest uitgebreid. 

Een voortgezet beleid gericht op de versterking van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse 

Rand rond Brussel is nodig. Tegelijkertijd is er een versterkt  onthaal- en integratiebeleid gericht 

op de anderstaligen vereist. Het moet voor de Vlamingen mogelijk zijn om in de Rand te blijven 

wonen of te komen wonen. Een aangepast, specifiek huisvestingsbeleid is nodig zodat er in de 

Rand betaalbare woningen zijn voor iedereen.  Vlabinvest moet het specifiek instrument blijven 

om deze belangrijke doelstelling te realiseren. Inzake het ruimtelijk ordeningsbeleid loopt 

momenteel het afbakeningsproces van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel. Maatregelen in 

het kader van een flankerend beleid moeten er mede zorg voor dragen dat de open ruimte 

bewaard wordt en dat geen overloopgebied met Brussel ontstaat. 

 

Onze voorstellen: 

• Er is een gecoördineerd en inclusief beleid nodig om het Nederlandstalig karakter van 

de Vlaamse Rand te bevestigen en te versterken. Het beleid van de Vlaamse regering 

moet verder gezet worden – uiteraard binnen de juridische mogelijkheden daartoe in de 

grondwettelijke en Europese context – met als uitgangspunt het respect voor het 

territorialiteitsprincipe en de daaraan gekoppelde voorrangsstatus van het Nederlands in 

het Nederlandse taalgebied, inclusief de faciliteitengemeenten. De stipte naleving van de 

taalwetgeving en de uitvoering van een beleid dat het Nederlandstalig karakter van de 

Rand ondersteunt en versterkt zijn prioritaire beleidsdoelstellingen. Vlaanderen ratificeert 

het Minderhedenverdrag niet. 

• Alle actoren van het Randbeleid –  de Vlaamse regering, de Task Force, de vzw De Rand, 

de gemeenschapscentra, de provincie, de sociaal-culturele verenigingen – moeten 

ingeschakeld worden in een globlaal, geïntegreerd beleid voor de inwoners van de 

Vlaamse Rand en dat de Vlaamse aanwezigheid ondersteunt en versterkt. Door de 

dagelijkse berichtgeving over het lokaal sociaal en cultureel leven in de regio, levert Ring 
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TV een belangrijke bijdrage tot de samenlevingsopbouw aldaar en moet dus ingeschakeld 

worden in het totaalbeleid voor de Vlaamse Rand. 

• In het geïntegreerd beleid voor de inwoners van de Vlaamse Rand dienen de 

inspanningen te worden verder gezet op het vlak van onderwijs, arbeidsbemiddeling en 

trajectbegeleiding van werkzoekenden, taalonderwijs, versterking van aanbod van 

welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen. 

• Er moet een open onthaalbeleid en communicatiebeleid naar de anderstaligen worden 

gevoerd.  De integratie van anderstaligen in het gemeenschapsleven in de Rand rond 

Brussel wordt aangemoedigd via de vzw De Rand en de gemeenschapscentra. Daarvoor 

wordt nauw samengewerkt met de plaatselijke verenigingen die daarvoor extra 

ondersteuning krijgen. Imagoversterkende initiatieven naar de mensen afkomstig uit 

internationale gemeenschap zijn noodzakelijk.  

• Het tegengaan van de sociale verdringing van de Vlamingen door initiatieven voor 

betaalbaar wonen is een absolute noodzaak. Voor het Vlaamse huisvestingsbeleid in de 

brede Vlaamse Rand is het nodig dat Vlabinvest extra personele en financiële middelen 

krijgt. Vlabinvest dient naast de aandacht voor woonresultaten op het terrein ook verder 

te kunnen werken rond de hernieuwde aandacht voor grondbeleid.  Zonder grond kan het 

uiteindelijke doel van betaalbaar wonen immers niet worden gerealiseerd. Ook de 

gemeenten kunnen een grote rol spelen bij het realiseren van deze doelstelling. 

Bijzondere aandacht gaat naar initiatieven voor betaalbaar en sociaal wonen in de 

faciliteitengemeenten. Wanneer de lokale gemeentebesturen in die gemeenten zelf geen 

initiatieven ontwikkelen of zich passief opstellen, moet de Vlaamse overheid initiatief 

(kunnen) nemen, bijvoorbeeld via Vlabinvest. 

• De ruimtelijke planning is een essentieel element in een beleid dat de verdere 

verfransing van de Vlaamse Rand rond Brussel wil tegengaan. In dat kader is de 

afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel een cruciaal dossier dat dient 

gepaard te gaan met een flankerend beleid met versterkende maatregelen voor de 

Vlaamse Rand, inzonderheid op het gebied van woonbeleid. We willen de ontwikkeling van 

de Vlaamse Rand als een groene gordel intensifiëren. Dit is belangrijk voor zowel de 

Vlamingen als de Brusselaars. We willen prioritair werken aan de sanering van de oude, 

vervuilde industriële sites in de Rand. 

• In het kader van het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de 

Luchthavenregio werden concrete resultaten geboekt o.a. op vlak van mobiliteit, 

arbeidsmarkt, en reconversie van brownfields in de luchthavenregio. Voor CD&V dient ook 

de komende legislatuur het START-project verder gezet te worden. Bijzondere aandacht 

dient hierbij uit te gaan naar een goed evenwicht tussen economische groei, tewerkstelling 

en de leefbaarheid van de luchthavenregio én de stads- en dorpskernen. Het is mogelijk 

om tegelijkertijd economische groei te realiseren én de leefbaarheid te verbeteren. Dit 

moet continue nagestreefd worden. Daartoe dient er bij de economische ontwikkeling, 
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zoals o.a. de ontwikkeling van bedrijventerreinen, rekening te worden gehouden met de 

mobiliteit en de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Het aanbieden van oplossingen 

voor de groeiende problemen inzake mobiliteit en verkeer in de regio vormen een 

essentieel onderdeel van het START-project. 
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Besluit: werken aan Vlaanderen 2020 

 

In de huidige financiële en de economische crisis neemt de Vlaamse regering zonder talmen haar 

verantwoordelijkheid. Tevens werden maatregelen genomen om de koopkracht van de mensen te 

steunen en om bedrijven toegang te blijven garanderen tot krediet en te blijven investeren in 

wetenschappelijk onderzoek dat de basis moet vormen voor economische vernieuwing. Het 

Vlaams Herstelplan - waarvan de uitvoering met de sociale partners wordt opgevolgd – moet in de 

komende regeerperiode verder worden uitgevoerd en indien nodig, nog versterkt worden. Het 

gaat om de versterking van de kredietverstrekking aan bedrijven, van het activerend 

arbeidsmarktbeleid en van de publieke en private investeringen. 

Vlaanderen moet ook klaar staan als de conjunctuur gaat herleven. We moeten vooruit zien en nu 

al bezig zijn met het veilig stellen en met het versterken van de welvaart en het welzijn van de 

mensen. 

Vlaanderen heeft onmiskenbaar troeven; onze centrale ligging, de kwaliteit van het (ons) 

onderwijs, onze kenniscentra, de innovatiekracht van onze ondernemingen, enz. Deze troeven 

moeten we, samen met de maatschappelijke krachten in onze samenleving, volop inzetten om in 

2020 bij de Europese koplopers te behoren.  

Krachtdadig besturen is ook nodig om de grote demografische en economische uitdagingen te 

beantwoorden, met een visie op duurzaamheid. 

De voorbije regeerperiode is belangrijk werk geleverd. Dankzij het project Vlaanderen in Actie 

(ViA) werden samen met het brede Vlaamse middenveld en met de rechtstreeks betrokkenen in 

de beleidsdomeinen, pistes en doorbraken gelanceerd die Vlaanderen voorbereiden op 2020.  

Met twintig concrete doelstellingen heeft het Pact 2020 de ambitie om van Vlaanderen een 

innovatiegedreven, ecologisch duurzame en sociaal warme samenleving te maken. Dit gebeurt 

aan de hand van vijf thema’s :meer welvaart en welzijn, een competitieve en duurzame economie, 

meer mensen aan de slag, in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen, 

levenskwaliteit van hoog niveau en een efficiënt en doeltreffend bestuur. 

Vlaanderen heeft dus een toekomstplan voor 2020, met een duidelijke ambitie en meetbare 

doelstellingen waarrond de brede georganiseerde samenleving zich engageert. CD&.V 

onderschrijft volledig de doelstellingen en beleidsvoorstellen. Vlaanderen in actie streeft immers 

ook een Vlaanderen in balans na, gericht op een evenwicht tussen economie, mens en 

duurzaamheid.  Ook wij willen dat Vlaanderen in 2020 garant staat voor meer solidariteit, minder 

armoede, meer kansen voor elk talent, meer innovatie, een beter leefmilieu, meer 

ondernemerschap, minder energieverspilling, meer werkbare jobs, voldoende zorg en 

kinderopvang, meer natuur, een vlotte mobiliteit, krachtig bestuur. 
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De komende jaren zijn cruciaal. 

Grote uitdagingen in een complexe maatschappij kunnen niet worden aangepakt met een paar 

simpele maatregelen maar vereisen visie, zakelijk vooruitzien met alle betrokkenen en 

volgehouden beleidsinspanningen. 

Met Vlaanderen 2020 en de doorbraken van ViA kan Vlaanderen de toekomst stevig tegemoet 

gaan en een maatschappij tot stand brengen waar welvaart en welzijn gedeeld worden door allen 

die hier wonen en werken. Daarom hebben we in ons programma ten volle de doelstellingen van 

het Pact 2020 opgenomen. 

Dit alles met het doel om de kwaliteit van ons bestuur verder te verbeteren, om de kwaliteit van 

ons samenleven in Vlaanderen te versterken. Alleen een sterk en goed draaiend Vlaanderen biedt 

immers garanties op een goed leven in Vlaanderen voor zoveel mogelijk mensen. 

 

 

Kris Peeters 

Vlaams Minister-president. 


